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Notã asupra ediþiei

Republicarea volumului I al lucrãrii Datinele ºi credinþele poporului
român, aparþinînd Elenei Niculiþã-Voronca, singurul volum ce a vãzut lu-
mina zilei din trilogia proiectatã, s-a impus cu necesitate îndatã dupã
apariþia lui, în 1903 (la Tipografia Isidor Wiegler din Cernãuþi). Elaborat
într-o epocã de mare instabilitate ortograficã, în care lupta dintre curentul
etimologic ºi cel fonetic continua destul de puternicã, volumul în cauzã se
caracteriza printr-o inconsecvenþã derutantã atît în transcrierea graiului
popular, cît ºi în redactãrile autoarei. La aceasta se adaugã ºi numãrul
destul de mare de greºeli, nu numai tipografice. Ca urmare, cunoaºterea ºi
utilizarea de cãtre specialiºti ºi publicul larg a bogatului material conþinut,
„adunat ºi aºezat în ordine mitologicã” de Elena Niculiþã-Voronca, erau în
chip considerabil îngreuiate chiar de la început. Situaþia se va agrava apoi,
tot mai mult, odatã cu trecerea timpului, la aceasta contribuind ºi faptul cã
ediþia princeps ajunge sã fie o raritate bibliograficã. O nouã ediþie era,
astfel, foarte necesarã ºi, în acest sens, s-au fãcut numeroase apeluri în
ultimele douã-trei decenii.

Acestor apeluri le rãspunde ediþia de faþã, prima dupã aceea publicatã
în 1903. Masivitatea lucrãrii tipãrite acum aproape un veac – cca 1300 de
pagini – impune reeditarea ei, acum, în douã volume de proporþii aproxi-
mativ egale.

Avînd în vedere condiþiile în care se prezintã ediþia princeps, stabilirea
filologicã a textului pentru ediþia prezentã s-a dovedit destul de dificilã.
Înscriindu-ne într-o lungã tradiþie de editare a lucrãrilor mai vechi sau mai
noi, am pãstrat în textul Datinelor ºi credinþelor poporului român particu-
laritãþile lingvistice (fonetice ºi morfologice). Am pãstrat, aºadar, tot ce
înseamnã pronunþie (fie aparþinînd graiului, fie limbii literare), dar am
unificat grafiile diferite reprezentînd o aceeaºi pronunþie, conducîndu-ne
dupã normele ortografice actuale, recunoscute de specialiºti.

În acest sens, s-au fãcut urmãtoarel modificãri în text:
a) â, ê, î, ô ºi û, desemnînd toate sunetul [î], au fost transcrise î, cu

excepþia cuvîntului român ºi a familiei sale.
Astfel, ânger, sfânt, cânta, plânge, vênt, pãmênt, têněr, crezênd, mergênd,

fôntânã, rôndunicã, mônastire, ûmbla, ûmple etc. au fost transcrise înger,
sfînt, cînta, plînge, vînt, pãmînt, tînãr, crezînd, mergînd, fîntînã, rîndunicã,
mînãstire, îmbla, împle etc.

b) ě, notînd sunetul [ã], a fost transcris ã.
Astfel, rěmas, înþělege, însěmna, sěmãna, sěú, těú, rěú, sě (conj. ºi pron.

refl.) etc. au fost transcrise rãmas, înþãlege, însãmna, sãmãna, sãu, tãu, sã,
rãu.

c) e, în silabã iniþialã, în genere, precedat de r ori s, a fost transcris ã
într-o serie de cuvinte.
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Pentru acestã interpretare a pledat existenþa în text a dubletelor ºi,
uneori, tripletelor avînd în poziþia respectivã ě sau ã: septãmînã-sěptãmî-
nã-sãptãmînã; remas-rěmas-rãmas; sevîrºi-sěvîrºi-sãvîrºi; rescumpara-rãs-
cumpãra; segeatã-sěgeatã; respunde-rãspunde; serutã-sãrutã; repune-rãpune;
resare-rãsare etc.

În acelaºi sens a pledat ºi faptul cã textele dialectale din zona în care
Elena Niculiþã-Voronca îºi culege legendele nu relevã o pronunþie a cuvin-
telor respective cu [e].

Lucrul este valabil ºi pentru numele proprii Creciun ºi Creciuneasa, care
au fost transcrise Crãciun ºi Crãciuneasa.

În alte cîteva cazuri, litera e poate avea, de asemenea, valoarea foneticã
a lui ã: se (pron. refl.), pasere, mazere, semînþã, þepoi etc. Întrucît forma cu
[e] poate fi aici o pronunþie (literarã sau regionalã), am pãstrat litera ca
atare.

d) í (semivocalic sau final, asilabic, post-consonatic) a fost transcris i.
Astfel, meí, reí, cerí, felí etc. au fost transcrise mei, rei, ceri, feli etc.

e) ú (semivocalic) a fost transcris u. Cuvintele rěú, těú, grâú º.a.m.d. au
fost redate rãu, tãu, grîu º.a.m.d.

ú final, nepronunþat încã de multã vreme, de altfel foarte rar în text nu
a fost notat. Astfel, ceriú, feliú, raiú au fost redate ceri, feli rai.

A fost pãstrat ca u, totuºi, în negaþia baiu.
f) e iniþial ºi la început de silabã a fost notat ie. Astfel, cuvintele eºi,

fluer, pue, dee, alcãtuesc au fost redate ieºi, fluier, puie, deie, alcãtuiesc etc.
g) ea iniþial a fost transcris ia. Formele ear, eatã, earbã au fost redate

iar, iatã,iarbã.
h) ia dupã ch ºi gh a fost transcris ea. Astfel, chiamã, ghiaþã au fost

redate cheamã, gheaþã.
i) La fel s-a procedat ºi în alte cîteva cazuri: ia dupã africatele č ºi Ê,

precum ºi ca sufix al imperfectului a fost transcris ea. Astfel, cias, giam,
vinia, trîntia au fost redate ceas, geam, vinea, trîntea etc.

De asemenea, grafiile lunia, miercuria, vineria au fost modificate în
lunea, miercurea, vinerea.

j) ie dupã ch ºi gh a fost notat e. Cuvintele chiema, ghiem au fost
transcrise chema, ghem.

k) iea a fost notat ia. Astfel, ºtiea, scriea, înviea, vieaþã, mîniea, sabiea,
corabiea au fost transcrise ºtia, scria, învia, viaþã, mînia, sabia, corabia.

l) În cazul dubletului steaoa-steaua s-a pãstrat numai ultima formã.
m) grupul ch, cu valoarea foneticã [h], reminiscenþã a curentului etimo-

logic uneori, alteori rezultat al deprinderii tipografului (probabil german), a
fost transcris h. Astfel, duch, archiereu, archieresc, Archanghel, Michail,
stomachul au fost transcrise duh, arhiereu, arhieresc, Arhanghel, Mihail,
stomahul.

Grafiile cu ch sînt rare, fiind dublate de cele cu h, mai numeroase.
Raportul este invers în alt caz. Grafia Christos predominã covîrºitor asupra
grafiei Hristos. Am optat totuºi pentru cea din urmã.

n) nn în unele cuvinte, precum înneca, a fost transcris n (îneca).
o) n înaintea consoanelor b ºi p a fost redat m. Formele înbolnãvi, înpãrþi,

întîmpla, dinpreunã etc. au fost redate îmbolnãvi, împãrþi, întîmpla, dim-
preunã etc.
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p) s intervocalic sau înaintea consoanelor b, d, f, g, m, n, c, v a fost notat
z. Astfel besnã, sbura, smãu, present, resultat, rãsboi, sgîrcit, isvor etc. au
fost redate beznã, zbura, zmãu, prezent, rezultat, rãzboi, zgîrcit, izvor etc.

r) ¯ (întîlnit foarte rar) a fost transcris dz. Astfel, Deu a fost notat Dzeu.
Formele etimologizante sunt, suntem, sunteþi folosite în text, au fost

înlocuite cu sînt, sîntem, sînteþi, întrucît acestea erau ºi sînt folosite în
graiul din nordul Moldovei ºi din Bucovina, ca ºi din majoritatea zonelor
locuite de români.

Cîteva modificãri s-au fãcut ºi în legãturã cu scrierea cu iniþialã ma-
jusculã ori minusculã. Conform uzanþelor actuale, s-au transcris cu iniþialã
majusculã numele tuturor sãrbãtorilor, ale sfinþilor ºi ale unor personaje
mitologice. Excepþie s-a fãcut în cazul numelui dracul (în legendele cosmo-
gonice sau sociogonice), întrucît tradiþionala scriere cu iniþialã minusculã
reflectã ºi o atitudine faþã de personajul respectiv.

Formele abreviate D-zeu, D-l Hristos ºi Maica D-lui au fost redate în
întregime Dumnezeu, Domnul Hristos, Maica Domnului.

Numele Isus a fost transcris Iisus.
Cuvintele compuse au fost transcrise aºa cum recomandã ortografia

actualã.
Au fost îndreptate atît greºelile tipografice, cît ºi cele de altã naturã. S-a

îmbunãtãþit, de asemenea, punctuaþia.
În ediþia de faþã, aºa cum am precizat, s-au pãstrat toate faptele de

limbã. În text, se vor întîlni, aºadar, foarte multe dublete ºi chiar triplete.
Abundeþa acestora face inutilã orice exemplificare. Menþionãm totuºi cã am
pãstrat ºi acele forme, la care e foarte greu de spus dacã avem de-a face cu
o greºealã (eventual o formã hipercorectã) sau o pronunþie, precum în more
(mori) ºi al morei (al morii), al cucorei (al cucoarei).

Întrucît trimiterile din text la volumele II, III ºi la cel de Poveºti pot crea
confuzii, dat fiind cã ele nu au mai fost publicate de autoare, acest fapt a
fost semnalat de fiecare datã printr-o notã a editorului.

Trimiterile la anumite pagini ale volumului I sînt cele ale ediþiei prezente.

Victor Durnea
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Elena Niculiþã Voronca,
folcloristã ºi scriitoare

Studiu introductiv

Retipãrirea dupã 95 de ani de la apariþie a uneia din cele mai reprezentative
opere pentru etnologia româneascã, preþios instrument de lucru pentru
specialiºti, monumentala lucrare Datinele ºi credinþele poporului român,
adunate ºi aºezate în ordine mitologicã, Cernãuþi, Tip. Isidor Wiegler, 1903,
constituie un act cultural de recuperare a unei importante cãrþi, devenitã
raritate bibliograficã.

Despre Elena Niculiþã-Voronca, folcloristã ºi scriitoare, originarã din
nordul Moldovei, s-a scris extrem de puþin, deºi personalitãþi ale culturii
noastre, de la sfîrºitul secolului al XIX-lea ºi din secolul nostru s-au referit
la ea, sau i-au folosit lucrarea în studiile lor: Andrei Bîrseanu, Simion Florea
Marian, Artur Gorovei, Elena Sevastos, T. Pamfile, Gh.T. Niculescu-Varone,
Ilarie Chendi, Ion Bogdan, Ion Muºlea, Romul Vuia, Petru Caraman, Ion
Diaconu, Gh. Vrabie, Adrian Fochi, Ovidiu Bîrlea, Iordan Datcu. Profilul
acestei folcloriste l-am conturat în Dicþionarul literaturii române de la
origini pînã la 1900, vol.I, Editura Academiei Române, 1979, precum ºi pe
cel al tatãlui ei, Gheorghe Niculiþã, publicist ºi poet. Valoarea ºtiinþificã a
activitãþii de folcloristicã a Elenei Niculiþã-Voronca, cu împliniri ºi inevita-
bile greºeli, nu poate fi înþeleasã în dimensiunea ei exactã, dacã nu se are în
vedere contextul epocii de sfîrºit de secol al XIX-lea ºi început de secol al
XX-lea, atmosfera culturalã din epocã, în care discipline ca folcloristica ºi
etnografia erau în formare, mediul familial în care s-a format ea însãºi ºi
ºi-a scris opera sa, cu importante colaborãri la diverse publicaþii, ce i-au
deschis drumul spre ampla lucrare pe care o va elabora.

Elena Niculiþã-Voronca s-a nãscut la Bîrlad la 5 mai 1862. Tatãl ei,
Gheorghe Niculiþã, publicist ºi poet, colaborator al unor publicaþii din Cernãuþi
ºi Botoºani, provenea dintr-o familie aromânã, originarã din localitatea
Niculiþa din Macedonia. Aceastã familie a ajuns în Moldova pe la 1777 ºi s-a
stabilit în oraºul Suceava. Gh. Niculiþã a învãþat la gimnaziul din Cernãuþi,
formîndu-ºi o bunã culturã: cunoºtea limba latinã, colecþiona ºi citea cu
pasiune opere clasice ºi tot ce apãruse în limba românã, poseda o bibliotecã
vastã ºi era la curent cu evenimentele culturale din epocã. S-a stabilit, un
timp, la Botoºani, unde se va cãsãtori cu Ruxanda Schipor, din familia
Pantazi, o altã veche familie aromânã stabilitã în Moldova de pe vremea lui
Vasile Lupu (1600-1661). De la Botoºani s-a mutat la Bîrlad, unde s-a
nãscut viitoarea folcloristã ºi unde tatãl a îndeplinit diverse funcþii admi-
nistrative: administrator de moºii, inspector financiar, subprefect în plasa
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Siret. A fost ºi primar de Hîrlãu. În acea vreme, în casa lor din Hîrlãu se
þineau sãptãmînal ºedinþe literare în care se discutau, mai ales, probleme
de etimologie ºi de foneticã limbii, se citeau poezii. Dupã îmbolnãvirea lui
Gh. Niculiþã ºi retragerea sa din slujbã, familia s-a mutat din nou la
Botoºani. Încã din copilãrie, Elena Niculiþã-Voronca, unicul copil al familiei,
a rãmas fãrã mamã, întreaga ei educaþie revenind tatãlui. În Amintiri din
copilãrie ºi tinereþe folclorista evocã figura tatãlui, un om „foarte strict”,
care ºi-a obiºnuit fiica cu un program riguros de studiu, trezindu-i dragostea
de cãrþi („Mai ales cu hrana aceasta am crescut”) ºi familiarizînd-o, mai
apoi, cu problemele literare în discuþie, cãci la acele ºedinþe literare din
casa lor, avea ºi ea acces. ªi-a fãcut primele studii în Botoºani, dupã care a
intrat la Iaºi în pensionul doamnei Humpel, sora lui Titu Maiorescu. Îmbol-
nãvindu-se tatãl, Elena Niculiþã-Voronca va reveni la Botoºani, continuîn-
du-ºi studiile în alt pension particular, cel al doamnei Zilenschi.

Pasiunea ei de mai tîrziu pentru poveºti ºi mitologie nu este întîmplã-
toare. Din copilãrie a auzit poveºti, unele transmise de tatãl sãu, el însuºi
pasionat de acestea de vreme ce a versificat motive epice, cum este cel din
broºura (apãrutã postum) Baba la ºezãtoare. Bazm în versuri, Braºov, 1906.
În casa din Hîrlãu l-a cunoscut pe Zaharia Voronca, student la teologie în
Cernãuþi, vicepreºedintele societãþii studenþeºti „Arboroasa”, agreat de
Gheorghe Niculiþã, pentru patriotismul sãu militant (din care cauzã fusese
ºi închis trei luni de zile). Elena Niculiþã s-a cãsãtorit la Suceava cu Zaharia
Voronca ºi, dupã mutarea pãrintelui folclorist Simion Florea Marian la
Suceava, cei doi s-au mutat în oraºul Siret (în casa în care locuise Marian),
unde Zaharia Voronca obþinuse un post de preot. Elena Niculiþã-Voronca
colaborase în tinereþe la revista transilvanã „Familia” a lui Iosif Vulcan cu
versuri, mai ales patriotice. Sub influenþa lui Simion Florea Marian, cãtre
1888, se orientã spre strîngerea ºi publicarea poveºtilor, credinþelor ºi
datinilor populare din Bucovina. „Aici (la Siret n.n.) oamenii deprinºi de
Marian sã-i aducã folclor, veneau acum la mine cu invitaþia: scrieþi, doamnã!
Gata sã le urmez îndemnul, am scris” ( a se vedea Elena Niculiþã-Voronca.
Note biografice ºi critice. Bibliografie, în Evoluþia scrisului feminin în
Bucovina de Margareta Miller – Verghy ºi Ecaterina Sãndulescu, în
„Bucovina”, 1935). De la un prieten arheolog, care fãcea sãpãturi la Siret,
cãpitanul Gutter, împrumuta cãrþi ºtiinþifice, între care ºi Kulturgeschichte de
Carl Faulman, care i-a sporit interesul pentru mitologie. Un prieten al
soþului ei, care s-a mutat la Bucureºti, i-a lãsat o bunã bibliotecã, în care a
gãsit lucrãri de folclor ºi mitologie. „Din studiile acestea aflai drumul spre
alte opere mitologice pe care mi le procurai de la Biblioteca Universitarã din
Cernãuþi ºi apoi cumpãrai de la anticarii din Berlin, Viena, cãrþi importante
despre mitologia tuturor popoarelor” (lucrarea citatã). Aceastã etapã din
viaþa Elenei Niculiþã-Voronca explicã seriozitatea cu care a început ea
însãºi, mai tîrziu, sã scrie aceste cãrþi, beneficiind de un impresionant
material de date pe care a reuºit sã-l adune, considerîndu-se, într-un fel,
continuatoarea pãrintelui folclorist Simion Florea Marian („Aºa a vrut soar-
ta”). A continuat sã colaboreze la revista „Familia”, de data aceasta mai
intens la rubrica a V-a, Din popor, alãturi de alþi culegãtori de folclor ºi
scriitori cu pasiune pentru folclor: D. Stãncescu, I.G. Bibicescu, Ion Pop
Reteganul, T. Bocancea, N.A. Bogdan, Ion Creangã. Aici publicã în cinci
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numere consecutive, în anul 1898, studiul de folclor comparat Strigoii la
români. Pornind de la poemul eminescian Strigoii, inspirat din mituri nor-
dice, germane, ea aduce în discuþie unele credinþe, foarte rãspîndite în
Bucovina, despre bãrbatul strigoi. În acest context publicã ºi patru poveºti
cu strigoi, trei din Bucovina ºi una din Odobeºti. La „Familia” colaboreazã
ºi cu poveºti ca: Ficiorul cu cãmaºa de aur, Lupul de fer, Ionicã Fãt-Frumos,
Femeia urs, Strigoaia, toate variante inedite din Bucovina. Publicã poveºti
ºi în ziarul „Românul” din Bucureºti, al lui C.A. Rosetti: Povestea celor 1002
feciori, Fiarele, slugi credincioase. În acest ziar, din 1891, publicã un grupaj
de credinþe despre dracul la români, toate date etno-folclorice inedite din
Bucovina, edificatoare pentru credinþele general româneºti despre acest
personaj mitic, cuprinse în superstiþii, descîntece, farmece, poveºti, obi-
ceiuri. Sã remarcãm, de exemplu, în obiceiurile de naºtere, credinþele despre
„copiii schimbaþi”, atît în Bucovina, cît ºi în Transilvania, sau credinþele
legate de fetele nemãritate ºi de Sburãtor. Alte douã studii, publicate în
acelaºi ziar, Vinerea Paºtilor ºi Paºtele Blajinilor, Ouãle, cuprind o multitu-
dine de credinþe ºi obiceiuri de Paºti din Bucovina; pregãtirea ouãlor („meri-
ºoare” = roºii, împestrite ºi muncite), credinþe din Moldova ºi Basarabia
despre Paºtele Blajinilor, ipoteze în legãturã cu numele de Rohmani, dat în
Bucovina acestei sãrbãtori. Autoarea a intuit aici una din cele mai intere-
sante simbioze dintre folclorul românesc ºi cel universal, confirmatã de
cercetãrile ulterioare de filologie comparatã, întreprinse de Vasile Bogrea ºi
Nicolae Cartojan, dupã care rohman este forma coruptã a prototipului
brahman, aºa cum a fost ea introdusã în redactãrile bizantine ale vestitei
cãrþi populare Alexandria. Aceste mici studii, care pregãtesc, într-un fel,
marea lucrare despre Datine... sînt semnificative, de pe acum, pentru meto-
da de lucru a Elenei Niculiþã-Voronca ºi mai ales pentru faptul cã, adeseori,
autoarea a avut intuiþii privind legãturile dintre anumite aspecte ale celor
prezentate ºi folclorul altor popoare, precum ºi cu mitologia clasicã. O
colaborare de mai lungã duratã o are la revista „Rîndunica” din Iaºi a unei
alte folcloriste, Elena Sevastos (1864-1929). Aici publicã poezii, cugetãri,
poveºti ºi studii despre poveºti. Reþin atenþia douã din aceste studii. Primul,
Despre poveºti, din „Rîndunica”, 1893, nr.1, va fi reluat în revistã „Familia”
pe 1894. Elena Niculiþã-Voronca enunþa aici cîteva premise teoretice asupra
poveºtii, ca specie popularã. Dominantã în concepþia folcloristei se contu-
reazã ideea cã poveºtile „sînt rãmãºiþe de culturã divinã... rãmãºiþe din
misterele trecutului ºi credinþe nescrise”. Intuieºte cîteva condiþii de bazã
pentru a putea pãstra nealterat fondul poveºtilor noastre populare: „Poveº-
tile trebuie spuse cît de în stilul poporului dacã se poate, cãci o mulþime de
expresii ºi cuvinte ale sale proprii într-un moment lumineazã o situaþiune
întreagã... Ele nu sufãr adaosuri în fondul lor sau scãderi... atunci nu pot
servi ca izvoare sigure pentru studiu”; „E de necesitate pentru acest scop a
se ºti locul unde a fost fãcutã culegerea pentru a ne putea mai cu siguranþã
orienta în cercetãrile ce vom face cu poveºtile antice ºi ale altor þãri”; „Un
singur lucru încã ar fi de dorit, ca sã fie scrise poveºtile chiar în tempe-
ramentul ºi expunerea dramaticã a povestitorului pre cît se poate”. În cel de
al doilea studiu, De-ale noastre. Povestea vorbei din „Rîndunica”, 1895,
autoarea surprindea prin consideraþii juste fenomenul de naºtere a anec-
dotelor „un fel de poveºti, sau pãþanii de a oamenilor, ce apoi au ajuns de
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poveste”, din fenomenul folcloric viu: „O astfel de întîmplare, dupã multã
repeþire, intrã apoi în vorbã, pãstrîndu-ºi cu repigiune numai expresia
moralã rezumatã în cîteva cuvinte”. Spre deosebire de proverbe, rezultate
din experienþã ºi cugetare, anecdotele, „fîºii ieºite dintr-un tot”, „servesc
poporului mai cu seamã a înveseli, pe lîngã pilduire, caracterul lor fiind
satiric”. Ele sînt mai apropiate de zicãtori „nãscute mai mult din obiceiuri ºi
întîmplãri”.

ªi ea, ca ºi toþi culegãtorii de folclor de la sfîrºitul secolului al XIX-lea,
a susþinut ideea culegerii neîntîrziate, cît mai este posibil: „E timpul sã ne
punem cu toþii pe lucru, sã ne scoatem hrana sufletului chiar din pãmîntul
nostru”; „Ne trebuie culegeri multe, cãci, deºi în timpul din urmã se ocupã
mai mulþi de folcloristicã, dar totuºi e prea puþin”; „Trebuiesc scotocite de
prin toate colþurile þãrii ºi bordeie fiecare zicalã ºi fãrmãturicã, pe cît mai
sînt bãtrîni în viaþã, cãci ºi aºa destule s-au trecut cu vederea ºi s-au uitat”.
Autoarea e conºtientã cã „numai dupã strîngerea unor date suficiente am
putea sã purcedem la temelia de frumoase ºi mãreþe zidiri”, de importanþa
studiilor folclorice care „sînt aºa de instructive, aºa de interesante ºi adînci,
încît din vîrful lor ai putea sã priveºti în omenirea întreagã”, dar ºi de
dificultatea unor asemenea încercãri: „... te duce ca ºi «fata morgana» prin
þãri ºi locuri frumoase... de aceea trebuie sã fii cu bãgare de seamã, dome-
niul lor e vast ca lumea ºi gîndirea din veci ºi pînã acum, ºi greu vei putea
zice cu siguranþã de un lucru : aºa e precum spun!”.

Un interesant grupaj de credinþe din Bucovina despre mãtrãgunã publi-
case în „Familia” pe 1890, în care detaliazã, prin credinþe ºi practici magice,
despre puterea miraculoasã pe care o atribuie poporul nostru acestei plante:
„Onorurile ce i se aduc par a fi rãmãºiþele unui cult de înzeire anticã”. Elena
Niculiþã-Voronca a publicat ºi descîntece, folosite ºi citate de Artur Gorovei
în valoroasa sa lucrare Descîntecele Românilor, 1931 (descîntece de dragoste
la stele, descîntece de deochi etc.). În „Sãmãnãtorul” lui Ilarie Chendi, din
1904, publicã Tradiþii despre ªtefan cel Mare – din Bucovina. În „Junimea
literarã” din Cernãuþi, Suceava, din 1906 ºi 1907, apãrea studiul Busuiocul,
pe care îl va dezvolta în lucrarea despre Datine. În revista de folclor
„Ghiluºul” din Balota-Dolj, revistã în tradiþia „ªezãtorii” de la Fãlticeni a
lui Artur Gorovei, publicã în anul I (1912-1913) la rubrica Basme, legende ºi
poveºti, o foarte frumoasã variantã a poveºtii Soarele ºi Luna, în care
Soarele, metamorfozat într-un fecior frumos, îmbrãcat în piele de peºte, se
îndrãgosteºte de fata unui pescar. Ea devine luna de pe cer. Povestea a fost
auzitã în Botoºani.

Un moment important este ºi colaborarea Elenei Niculiþã-Voronca la
prestigioasa ºi exigenta revistã „Convorbiri literare” din Iaºi, în care publicã
în anul 62 (1929) studiul mitologic comparativ Sf. Alexi, omul lui Dumnezeu,
iar în anul 63 (1930) povestea Necuratul, culeasã din localitatea Roºa,
Bucovina. Autoarea se referã în studiul menþionat la N. Densusianu ºi
lucrarea sa Dacia preistoricã, observînd cã „dacã are rãtãciri ca oriºicine,
are ºi multe descoperiri”. Ea crede cã, la vremea ei, „noi nu avem un criteriu
din care sã putem cunoaºte zeitãþile din mituri, devenite sfinþi sau oameni,
trebuie singuri sã ni-l gãsim”. O atare pãrere reflectã dificultatea unei
asemenea întreprinderi, în care numai cultura singurã nu e deajuns. Izola-
rea de care vorbea în scrisorile ei, intervine aici în explicaþie, pentru cã
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Elena Niculiþã-Voronca nu a beneficiat de sprijinul constant al unor
academicieni care sã-i îndrume cercetãrile în direcþia cerutã de Academie ºi cu
indicaþiile metodologice de rigoare (cum a beneficiat, de pildã, Tudor
Pamfile). E drept cã ea a colaborat o vreme cu pãrintele academician S.Fl.
Marian, pentru care a adunat material de botanicã popularã ºi care a
sprijinit-o la Academie, în sensul cã i-a recomandat sã participe la concur-
surile de lucrãri tematice pentru premiile Academiei. Era, cum subliniam,
epoca culegerilor masive ºi Academia Românã era interesatã sã coordoneze
aceastã acþiune, s-o dirijeze metodologic. Sugestiile pe care le face Elena
Niculiþã-Voronca în studiul despre Sf. Alexie privind legãtura lui cu alte
figuri legendare din mitologia elenã ºi cea indicã rãmîn dovezi de erudiþie,
în lipsa unei metodologii adecvate pentru abordarea unor asemenea studii.
Autoarea ºi-a dat silinþa „a pricepe ceea ce ni s-a conservat în popor” ºi
acesta nu era un efort la îndemîna cuiva lipsit de o culturã serioasã, atîta cît
permiteau mijloacele epocii. Ideea originii unor credinþe în mituri a fost ºi
ea verificatã de cercetãrile ulterioare.

Elena Niculiþã-Voronca a aparþinut unei direcþii de cercetare pe care
ºi-a creat-o pornind de la propriile pasiuni (cum au mai fãcut ºi alþii în
epocã), pasiune, dublatã însã de solide cunoºtinþe de culturã clasicã. ªi-a
îmbogãþit aceastã metodã sub influenþa lucrãrilor lui At.M. Marienescu, N.
Densusianu, S.Fl. Marian, dar ºi a lucrãrilor de mitologie care se publicau în
strãinãtate în acel timp, într-o vreme cînd folcloristica româneascã îºi cãuta
metodele ºi instrumentele de lucru. Un savant de talia lui Bogdan Petriceicu
Hasdeu, cel care impusese în Academia Românã comparativismul ca metodã
de abordare a culturii populare, a fost interesat de studiile ei comparatiste.
Hotãrîtoare a fost, însã, asupra sa influenþa personalitãþii pãrintelui folclo-
rist S.Fl. Marian: „Cetisem mai multe lucrãri folcloristice ce publicase, mai
ales pe acelea din foaia ardeleneascã «Albina» despre solomonari etc. Mitolo-
gia era slãbiciunea mea din copilãrie” (Amintire în „Junimea literarã” din
Cernãuþi, Suceava, an IV, 1907, nr. 6 ºi 7). ªi pãrintele folclorist S.Fl.
Marian, la rîndul sãu, desfãºurase o intensã colaborare la publicaþii din
Transilvania cu folclor din Bucovina, cale urmatã ºi de continuatoarea sa.
Important este cã prin colaborãri intense la publicaþii din mai multe zone
ale þãrii ca Transilvania, Oltenia, Muntenia, Elena Niculiþã-Voronca a putut
menþine legãtura cu miºcarea folcloristicã din întreaga þarã. Aceastã epocã
de culegeri masive de folclor a permis a se pune, cu adevãrat, temelia
viitoarelor studii ºi lucrãri. Reacþia lui Ovid Densusianu din lucrarea Folklo-
rul. Cum trebuie înþeles (1910) cã epoca „culegerii cu nemiluita” trebuie sã
înceteze avea raþionamentele ei. Ea anunþa o nouã direcþie de cercetare,
modernã. Intrînd în noul secol, folcloristica îºi crease prin pasiunea ºi
sacrificiul atîtor oameni, de bunã credinþã ºi modeºti (etichetaþi ca „ama-
tori”, „autodidacþi”, „nespecialiºti”) banca de date necesarã. Erau aºteptate
serioase monografii regionale, al cãror model ºtiinþific îl va crea ºcoala
sociologicã a lui Dimitrie Gusti, studii de interpretare a folclorului românesc
în relaþie ºi în contextul spiritualitãþii universale.

Lucrarea care a consacrat-o pe Elena Niculiþã-Voronca ºi a trecut-o în
rîndul folcloriºtilor clasici a fost Datinele ºi credinþele poporului român,
adunate ºi aºezate în ordine mitologicã, Cernãuþi, 1903, proiectatã de au-
toare în trei volume, din care nu a apãrut decît un masiv volum în cinci



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA14

pãrþi. Imensul material adunat (cît o arhivã, s-ar spune, pentru o anumitã
zonã a þãrii) a fost ordonat dupã criteriul mitologic ºi al filosofiei antice
despre cele patru elemente cosmice primordiale: pãmînt, apã, aer ºi foc. În
filosofia anticã greacã, pentru Thales totul este apã, pentru Anaximene e
aer ºi pentru Heraclit e foc. Urmãtoarele douã volume ar fi trebuit sã
cuprindã credinþe despre om ºi despre naturã. Viziunea autoarei este dintr-o
datã exhaustivã ºi larg cuprinzãtoare, cele cinci pãrþi fiind: partea I –
Facerea lumei: omul, date cosmogonice; partea a II-a – Pãmîntul; partea a
III-a – Aerul (Vãzduhul); partea a IV-a – Apa ºi partea a V-a – Focul.
Concepþia Elenei Niculiþã-Voronca nu apare ca izolatã, la începutul secolului
nostru, ci era agreatã în spiritul concepþiei hasdeene de cuprindere vastã,
enciclopedicã a culturii populare. Dovadã cã în ºedinþele Academiei Române
se comunicau asemenea lucrãri de mare anvergurã, cum este cea prezentatã
de I. Otescu în 1907, Credinþele þãranului român despre cer ºi stele, structu-
ratã în opt pãrþi, dupã elementele lumii fizice: I Constelaþiuni, II Pãmîntul,
III Cerul, IV Soarele, V Luna, VI Eclipsele, VII Cometele, VIII Meteore
atmosferice; la fel ºi lucrãrile ulterioare din seria academicã „Din viaþa
poporului român”: Gh.F. Ciauºanu, Superstiþiile poporului român în
asemãnare cu ale altor popoare vechi ºi nouã, 1914; Tudor Pamfile, Cerul ºi
podoabele lui. Dupã credinþele poporului român, 1915 ºi Vãzduhul. Dupã
credinþele poporului român, 1916. Cercetãrile moderne de simbolisticã tradi-
þionalã ca ºi cele de mitologie aplicatã nu ar fi fost posibile fãrã existenþa
unor asemenea lucrãri.

Prefaþa aduce lãmuriri privind metodologia autoarei. Conºtientã de va-
loarea materialului adunat, Elena Niculiþã-Voronca ne asigurã cã „am scris
fidel ceea ce-am auzit, nu am adãugat ºi nu am omis nimicã, chiar dacã mi-a
pãrut ceva naiv”; „tot ce stã în lucrarea aceasta e cules de mine”. Cei care
i-au discutat lucrarea, de la apariþie ºi pînã astãzi, nu ºi-au reþinut unele
rezerve în legãturã cu transcrierea textelor, ceea ce a constituit o exigenþã
ce nu se poate pretinde unei culegeri masive fãcutã cu mijloacele de atunci.
Dacã ducem exigenþa in extremis, s-a observat cã nici astãzi nu coincid
întocmai transcrierile fonetice de pe acelaºi text folcloric.

Autoarea stabileºte în contextul celor patru elemente cosmice primor-
diale ca punct ordonator soarele, „motivul tuturor sãrbãtorilor, credinþelor
ºi miturilor”; „toate merg dupã soare, cum spune poporul”. În cadrul acestor
elemente a þinut seama de dualismul mitic: masculin – feminin ºi de opoziþie
primarã fundamentalã, întuneric – luminã, Dumnezeu – Diavol. Un capitol
important al spiritualitãþii universale, în care se confruntã cele douã princi-
pii fundamentale, este Facerea lumii, care debuteazã cu Lupta între D-zeu ºi
Dracul. Unele legende româneºti culese de Elena Niculiþã-Voronca ne
prezintã pe cei doi actanþi universali ca Fîrtate ºi Nefîrtate. Constantin
Noica a fãcut, mai tîrziu, o analizã filosoficã a acestei antinomii exprimate
atît de poetic de rostirea româneascã: frate – nefrate, fîrtate – nefîrtate. Speci-
ficul legendelor populare româneºti despre facerea lumii, structurate pe
aceleaºi motive universale, constã în rolul acordat unor vieþuitoare în geneza
pãmîntului: ariciul, albina, broasca. Lumea nu apare desãvîrºitã de la
primul act demiurgic, din contrã, prima înfãþiºare a cosmosului este una
imperfectã ºi este nevoie de multã pricepere pentru a pune lucrurile pe matca
lor fireascã. Ariciului, ca personaj mitologic, cu atribute cosmogonice, îi
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revine tocmai rolul decisiv de a corecta lucrarea deja fãcutã, a re-crea creaþia.
Pãmîntul ieºit din mîna divinitãþii, dupã textele Elenei Niculiþã-Voronca, „a
fost drept, neted ca pe palmã ºi cînd te uitai vedeai peste tot locul. Dar ce
folos, cã pe pãmînt izvoare, apã nu erau. Merge Dumnezeu la arici ºi-l
întreabã: „Ei, cum îþi pare, am fãcut frumos pãmîntul?”, „Dã, frumos, i-a
rãspuns ariciul; dar oameni pe dînsul, vite, sã ºtii cã nu vor putea trãi, cãci
n-au apã!”, „Apoi darã fã tu cum ºtii!”, i-a zis Dumnezeu. Ariciul a luat ºi s-a
bãgat pe sub pãmînt º-a ridicat munþii, a fãcut gîrlele, a scos izvoarele ºi de
la dînsul pãmîntul e aºa deluros ºi rîpos cum îl vedem” (I1, pp.16-77 ºi în ed.
prezentã p.32). Ariciul în acest caz, ca personaj mitologic, cosmogonic,
adjuvant al divinitãþii în actul creaþiei primare, ar putea fi, în mitologia
popularã româneascã, un element de substrat care pãstreazã urme din com-
plexe mitologii strãvechi ce istoriseau faptele de excepþie ale unei divinitãþi
htoniene, creatoare de lume ºi fãuritoare de legi (aºa crede, de exemplu,
Mihai Coman în vol. Mitologia popularã româneascã, I, 1986).

O altã fiinþã demiurgicã a mitologiei populare româneºti este broasca,
scoþînd de pe fundul apelor ºi fãcînd acea „turtiþã” de lut din care apoi se va
desprinde întreaga lume. Ea asigura divinitãþii materia primã genezei.
Albina este mesagerul divin în actul desãvîrºirii creaþiei: „Zice cã D-zeu cînd
a urzit lumea, a urzit prea mult ºi nu încãpea sub ceri. Ce sã facã? ce sã
dreagã? Ia ºi trimite pe albinã sã întrebe de arici. Albina a mers la arici, dar
acesta nu a voit sã-i spuie, zice: «Dacã-i D-zeu, lasã cã ºtie singur ce sã
facã!» Albina, cuminte, nu s-a dus, ci s-a ascuns lîngã borta lui. Ariciul,
crezînd cã-i singur, zice la sine: «Hm! el mã întreabã pe mine ce sã facã? Da
de ce nu strînge pãmîntul în mînã boþ cã s-ar face ºi dealuri, colo vãi ºi ar
încãpea!». Albina, cum a auzit, a zburat la D-zeu ºi i-a spus. D-zeu pentru
lucrul acesta a blagoslovit-o ca sã facã miere ºi oamenii sã mãnînce ºi de
aceea e albina bunã la D-zeu”. (I1, p.16).

Legendele româneºti de la începutul lumii sînt în relaþie ºi cu strãvechi
motive biblice (Potopul, de exemplu). În partea a II-a – Pãmîntul, în mai
multe capitole se referã la Iisus Hristos ºi Soarele, Crãciunul, Anul Nou,
Grîul ºi Domnul Hristos, Mineralele: Sarea, Hrana, Pîinea, Posturile, Sãrbã-
torile, Zilele sãptãmînii. Toate acestea sînt însoþite de credinþe, superstiþii,
legende, poveºti, cîntece, descîntece, colinde, jocuri de Anul Nou ºi de Paºti,
cu adevãrat o aglomerare de date care sînt greu de urmãrit chiar ºi de un
specialist, în lipsa unui indice. Este mai mult decît evident cã autoarea s-a
lãsat copleºitã de imensitatea materialului adunat (ºi care, încã, nu i se
pãrea suficient) ºi s-a gîndit cã punîndu-le laolaltã va da altora posibilitatea
sã le interpreteze în funcþie de aspectul de cercetare urmãrit. Lucrarea, în
ansamblu, se prezintã ca un vast corpus de date etnografice, a cãrui valoare
documentarã este incontestabilã ºi de duratã.

Partea a III-a – Aerul, cuprinde, în aceeaºi manierã, credinþe, poveºti,
legende, diverse informaþii etno-folclorice despre vînt, pãsãri, drac, soare,
lunã, ploaie, grindinã, ºerpi, solomonari, anotimpuri. La fel sînt compuse ºi
ultimele pãrþi ale primului volum: IV Apa ºi V Focul. Inevitabil, unele texte
se reiau de la un capitol la altul, sau de la o parte la alta a cãrþii, în alte
contexte, ceea ce face dificilã consultarea unitarã a materialului. „Aºa m-a
condus materialul” – motiveazã autoarea, în speranþa cã „vor veni, însã,
mai tîrziu, alþii cari le vor asemãna” (Prefaþã, p. 21).
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Lucrarea Elenei Niculiþã-Voronca, de circa 1300 de pagini, a impresionat
încã de la apariþia ei. În anul urmãtor, 1904, Ion Bogdan o prezintã în
ºedinþa Academiei Române din 20 februarie 1904, reproºînd autoarei cã nu
a citat ºi formele paralele de la alte popoare (în „Analele Academiei Române,
seria II, tom XXIV, 1903-1904, Partea administrativã ºi dezbaterile). Acest
lucru, însã, nu era necesar într-o lucrare cu aspect de corpus regional, cu
texte folclorice ºi date etnografice culese, preponderent, dintr-o anume parte
a þãrii, nordul Moldovei ºi Bucovina. Cunoscutul etnograf Romulus Vuia,
reprezentantul ºcolii clujene în etnologia româneascã, în lucrarea Histoire
et l’état actuel des études éthnographiques et folkloriques en Roumanie,
Bucureºti, 1937, considerã cã în aceastã voluminoasã lucrare autoarea nu
dovedeºte suficientã pregãtire ºtiinþificã necesarã, apreciere extrem de exi-
gentã, care se impunea unui specialist ºi nu unui pasionat de culturã popularã.
Ion Diaconu în Orientãri folclorice III, Focºani, 1943 susþine: „sînt depline
dovezi cã aceastã publicistã ºi preamãritoare de folclor a modelat flagrant
versul popular”. Format în spiritul ºcolii dialectologice în folclor ºi dupã
exigenþele moderne ale lui Ovid Densusianu, Ion Diaconu îºi permitea sã
facã asemenea afirmaþii pe care, de altfel, nu le-a ºi demonstrat. Aprecierea
cea mai adecvatã, dupã pãrerea noastrã, datã acestei lucrãri, aparþine lui
Ovidiu Bîrlea în Istoria Folcloristicii româneºti, 1974 (dupã ce în Metode de
cercetare a folclorului, 1969, lansase afirmaþii cu mult mai drastice, preluate
de majoritatea specialiºtilor). De data aceasta, Ovidiu Bîrlea se opreºte, în
detaliu, asupra acestei lucrãri, pe care o apreciazã pentru „contribuþia
deosebitã”, pentru informaþiile folclorice „aproape în întregime inedite”,
într-un cuvînt „drept cea mai reprezentativã pentru acest colþ al Moldovei
de Sus”. Îi recunoºtea apartenenþa la modelul enciclopedic al lui B.P. Hasdeu
de a grupa specii diferite în jurul unei teme. Cu toate carenþele de metodã,
a reuºit prin acest impresionant material sã refacã „unitatea spiritualã
ancestralã”, „viziunea popularã despre un element principal al vieþii”. De
aceste observaþii pertinente au þinut seama ºi autorii Dicþionarului folcloriºti-
lor, 1979, Iordan Datcu ºi S.C. Stroescu, în articolul consacrat folcloristei.
Înþelegerea adevãratã, lipsitã de prejudecãþi ºi de cenzuri, este posibilã,
credem, abia la un secol de la apariþia lucrãrii. Autoarea a crezut în viitorul
cãrþii sale, chiar dacã nu a avut la îndemînã mijloacele ºtiinþifice necesare,
pentru cã ea conþine un material de spiritualitate eternã ºi universalã.
Totuºi, criticile aduse, mai ales cele venite de la Academie, au descurajat-o
ºi nu a mai continuat urmãtoarele volume la care lucrase deja. Voia sã
depãºeascã faza de culegere masivã prin studii de folclor, ca sã rãspundã,
într-un fel, criticilor aduse cã nu ar fi stãpînit în suficientã mãsurã mate-
rialul. Încercarea a fost ºi mai puþin norocoasã, cãci cele douã volume de
Studii în folclor, I, 1908, II, 1912, nu au fost nici ele receptate, în Academie,
dupã cum se aºtepta. Din contrã, criticile au fost, de data aceasta, ºi mai
neiertãtoare. Datoritã raportului prezentat de Andrei Bîrseanu („Analele
Academiei Române, seria II, tom XXIII, 1910-1911, Partea administrativã
ºi dezbaterile) primul volum de Studii în folclor nu a fost recomandat pentru
premiul „Eliade Rãdulescu” al Academiei. Autoarea ºi-a propus în acele
volume de studii ca, pe baza materialelor inedite ce le avea deja culese, sã
„tragã unele paralele între credinþele poporale la români ºi, între ale altor
popoare, ale cãror mitologii le-am studiat”. În primul volum dezvoltã aceste
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paralele în ce priveºte Crãciunul, Boboteaza, Trif ºi Stratenia, Laurul latin,
Romanii ºi românii ºi Eroii neamului, pentru ca în volumul II sã se refere
la Sacrificiul de oameni, Cronos, Sacrificiile în Italia, Salii, Îmblînzirea
sacrificiilor, Lumina, Bogomilism. Prin bibliografia la care face referire ºi
pe care a parcurs-o cu atenþie, mai ales cea strãinã, dar ºi româneascã,
studiile ei sînt destul de erudite pentru acea vreme. Referirea cu observaþie
la mitologia româneascã este ceea ce a ºocat pe specialiºti, aºezînd cerce-
tãrile ei în tradiþia ºcolii latiniste. Cercetãtorul de astãzi, care le parcurge
cu maximã atenþie, eliberat de prejudecãþi ºi cu buna intenþie de a gãsi
argumente pentru o idee, le poate folosi cu condiþia de a putea raporta
propria sa culturã mitologicã la ceea ce acumulase un intelectual la sfîrºit
de secol ºi începutul altuia nou. Poate cã unele presupuse paralele sînt
forþate de autoare, poate cã a încercat sã scoatã mai mult decît materialul
îi oferea. În nici un caz, însã, studiile sale nu sînt fanteziste, cum s-a spus
pînã acum de mulþi dintre cei care nu le-au citit cu atenþie. Discuþiile despre
sacrificiile umane, pe baza unor lucrãri avizate, despre bogomilism etc. s-au
confirmat mulþi ani mai tîrziu. Ele vin în completarea lucrãrilor lui S.Fl.
Marian despre Sãrbãtorile la români, apoi ale lui Tudor Pamfile ºi sînt încã
o sursã de informare ºi pentru specialistul de azi, care trebuie sã se deba-
raseze de prejudecãþi „latinizante”, „mitologizante” ºi sã judece cu propria
sa capacitate de a discerne. Ovidiu Bîrlea, în aceeaºi Istorie a folcloristicii
româneºti (1974) echilibreazã judecata de valoare asupra acestei lucrãri:
„Valoarea documentarã a informaþiilor, atît de întinse ºi variate, foarte
multe fiind atestãri unice, aºazã volumele ei printre instrumentele de lucru
de mîna întîi. Raritatea lor face tot mai acutã problema reeditãrii, cu
adãugarea indicelui care va ilustra ºi sub acest aspect bogãþia ulterioarã a
conþinutului” (p.335). Tot Ovidiu Bîrlea era convins cã: „cercetãrile viitoare
în acest domeniu spinos pot primi din lucrãrile Elenei Voronca multe sugestii
fructuoase, dacã afirmaþiile ei sînt curãþate de crusta latinizantã” (idem).
Elena Niculiþã-Voronca a continuat cu Sãrbãtoarea Moºilor în Bucureºti,
[Studiu comparativ], Bucureºti, 1915. Structura volumului este aceeaºi ca
ºi în celelalte: de la sãrbãtorile romane ale Florei, Rosaliei, Lerariei, Lamurariei
spre sãrbãtorile noastre din martie, Duminica Mare, Ispasul. Autoarea a
avut ºi de aceastã datã o intuiþie deosebitã privind importanþa cultului
strãmoºilor – Moºii – la români. Dupã cum a arãtat mai tîrziu ºi Nicolae
Constantinescu în cartea Relaþiile de rudenie în societãþile tradiþionale,
1986, termenii în moº (moaºã) reprezintã un element de substrat, fãcînd
parte din vocabularul autohton al limbii române. Cuvîntul moº în limba
românã veche nu însemna numai „bãtrîn”, ci ºi „bãtrîn dintr-un grup de
oameni înrudiþi între ei” (cf. Grigore Brîncuº, Dicþionarul autohton al limbii
române, 1983). Apoi moºii ca naºi adãugau relaþiei de consangvinitate
existente („strãbun”, „bãtrîn dintr-un grup de oameni înrudiþi între ei”)
nuanþa relaþiei spirituale. Elena Niculiþã-Voronca considerã cã legendele
care circulã asupra originii sãrbãtorii Moºilor „nu sînt deloc niºte localizãri
dupã vechile tradiþii romane” ºi aici metoda sa dã greº, pentru cã ea nu a
avut acces la elementele autohtone de substrat, anterioare celor romane.
Totuºi, nu era strãinã de aceste posibile ipoteze deoarece afirmã: „Sãrbã-
torile Moºilor... vor fi avînd, poate, ºi un substrat tracic” (cap.I). Datele
despre sãrbãtorile pãgîne de la începutul lunii martie sînt importante pentru
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înþelegerea simbiozei elementului pãgîn cu cel creºtin. E adevãrat cã la noi
sãrbãtorile romane din martie se întîlnesc ºi în alte sãrbãtori. În rivalitatea
dintre Trif ºi Stretenia, de la începutul lui februarie, Elena Niculiþã-Voronca
observã pe bunã dreptate „rivalitatea dintre sexe” exprimatã în acest dualism
mitic. De asemenea, se face legãtura dintre Stretenia (ca divinitate) ºi Bona
Dea, zeiþa fecunditãþii ºi castitãþii la romani, la serbãrile cãreia erau admise
numai femeile. Cu adevãrat, Trif reprezintã în cultura noastrã popularã
principiul masculin prin excelenþã, ridicat la rang de generalitate, ce þine de
raporturile culturale etnice strãvechi, în opoziþie cu Stretenia, care o repre-
zintã în acest caz pe Maica Domnului, care, la rîndul ei, este forma nouã,
creºtinã, a zeitãþii-mamã, expresie a principiului matern, feminin. Discuþia
despre cultul cabiric, caloian, Argeii la romani, sacrificiile umane pentru
atragerea ploii meritã urmãritã. Autoarea e conºtientã cã excesul de erudiþie
îi va face pe cei grãbiþi sã treacã repede peste aceste paralele sã li se parã
a fi „trase de pãr” (p.45) ºi tentaþia aceasta ar fi, la o primã lecturã. În
ansamblu, trebuie reevaluatã întreaga percepþie ºtiinþificã asupra operei
folclorice a Elenei Niculiþã-Voronca asupra cãreia ar trebui sã se pronunþe
doar cei în cunoºtinþã de cauzã ºi care posedã o culturã cel puþin asemã-
nãtoare. Din pãcate, cercetarea folcloricã a celei de a doua jumãtãþi a
secolului nostru a fost dominatã (impusã) de studierea, cu obstinaþie, a
elementului profan, laic, în dauna celui sacru, mitologic. Rarele referiri la
mitologie apar presãrate pe ici pe colo în lucrãrile unor cercetãtori cu ade-
vãrat erudiþi, ca Adrian Fochi, de pildã. Abia dupã 1980 problemele de
mitologie popularã revin în atenþie, prin cercetãrile de mitologia aplicatã
ale lui Mihai Coman, Andrei Oiºteanu, Paul Drogeanu ºi, pentru puþin la
noi, ale lui Ioan Petru Culianu.

Preocupãrile de folclor ºi mitologie ale Elenei Niculiþã-Voronca lãsau loc
în ceasurile de singurãtate imboldurilor poetice. „Nu am cultivat în mod
special poezia”, mãrturiseºte ea în prefaþa volumului de Poezii, apãrut la
Botoºani în 1935. Versurile însumate, în majoritate patriotice, „sînt o parte
din sufletul meu pe care am þinut sã le adaug operei mele”. Vagi amintiri
din locurile de baºtinã a pãrinþilor rãzbat din poeziile Macedoneanca ºi Din
þara mea îndepãrtatã, Macedonia. Se resimte ºi influenþa din stilul poeziei
populare, în maniera Alecsandri, în poezii ca Doina din Mihalcea, Hora de
peste Prut sau La mãnãstirea Suceviþa: „sfîntã mãnãstire /pentru pomenire”.
Deºi versurile ei nu adaugã un plus de valoare operei sale, ele scot în
evidenþã, prin desele referiri la „anticii strãmoºi”, adevãrata ei vocaþie
pentru mitologie. A semnat ºi cu pseudonimul Veronea. A mai publicat o
nuvelã, Zamfira, în ziarul „Dreptatea” din Iaºi, 1904, în douã numere
consecutive, Impresii de cãlãtorie în revista „Familia”, ca ºi documente ºi
tradiþii despre oraºul Siret. A corespondat cu Artur Gorovei cu Scrisori din
Mihalcea, 1903 ºi Scrisori din Cernãuþi, 1939 (publicate în volumul de
Scrisori cãtre Artur Gorovei. În acest volum este singurul loc din bibliografie
unde figureazã anul morþii Elenei Niculiþã-Voronca, 1939, fãrã alte expli-
caþii. Dintre folcloriºtii contemporani cu ea, despre Studii în folclor a mai
scris Tudor Pamfile în revista sa „Ion Creangã” din 1914 ºi Gh.T. Niculescu –
Varone în revista „Izvoraºul” din 1940, fãrã a preciza anul morþii în schiþa
de portret Elena Niculiþã-Voronca. Se mai ºtie cã Elena Niculiþã-Voronca a
alcãtuit un volum despre Animalele în poveºti, prezentat Academiei Române
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spre publicare. În ºedinþa Academiei din 24 mai 1930 este citit referatul lui
Ion Muºlea, dar Secþiunea Literarã decide de a da înapoi manuscrisele
prezentate, neputînd fi publicate de Academie. Elena Niculiþã-Voronca mai
anunþase cã pregãtea un volum mai mare despre mitologia daco-romanã.
Poate cã începutul de mileniu, care anunþã revenirea la o epocã umanistã,
va fi profitabil pentru elaborarea studiilor de folclor ºi de mitologie comparatã.
Deja în ultimele cercetãri etnologice se pune tot mai acut problema de a
recupera din textele folclorice, din documentele etnofolclorice, pe care le
avem la dispoziþie, acele moduri de gîndire arhaicã ºi structuri mitice, care
stau la baza a numeroase credinþe, obiceiuri ºi datini.

Lucia Berdan
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Prefaþã

Cartea aceasta e spiritul poporului, precum ºi limba lui. Am scris fidel
ceea ce-am auzit, nu am adãugit ºi nu am omis nimicã, chiar dacã mi-a
pãrut ceva naiv. Am cãutat numai sã pãtrund sensul ºi sã fac din bucãþile
rãsipite un întreg. Unde materialul adunat a fost îndestulãtor ºi am avut de
pe ce studia înþelesul mitologic al credinþei sau al mitului, pãrþile acelea am
reuºit sã le aºez destul de precis; acolo însã unde verigile din lanþ mi-au
lipsit pentru a-mi putea face înþãleasã ideea, a ramas lacunã – care se va
putea umplea din ceea ce au cules alþii. Tot ce stã în lucrarea aceasta e cules
de mine, de munca altora nu m-am folosit.

Fiind cartea voluminoasã, n-am putut induce vederile de care m-am
cãlãuzit ºi da explicaþii clare asupra modului de a se înþãlege cauzele mito-
logice din expunerile mele; pentru aceasta ar trebui de scris un volum
special – lucru ce mi-am rezervat a-l face mai pe urmã; cu douã, trei cuvinte
ce-aº fi scris între material, dislocam totul ºi stricam înþelesul general.
Dupã modul însã cum expun, cel ce are cunoºtinþi mitologice va înþãlege
lesne ceea ce trebuie de conclus.

Credinþele s-au constituit dupã elemente, iar punctul principal de plecare
la toate este soarele. Aceea ce în timpul colectãrei mi s-a spus de cãtrã
oameni, cã „toate merg dupã soare”, e cu deplin adeverit. Renaºterea lumi-
nei, creºterea zilei, încãlzirea treptatã a aerului, încãlzirea pãmîntului care
ne dã hranã, scãderea cãldurei ºi micºorarea zilelor, împreunã cu efectele
lor, fac motivul tuturor sãrbãtorilor, credinþilor ºi miturilor.

Cele patru elemente din care-mi alcãtuiesc volumul nu le-am putut
scoate singure, ci în conexitatea lor, cum sînt ºi în naturã; întru cît însã a
fost cu putinþã, am scos în relief caracterul principalului element. Din cele
studiate aice, elementele acestea se aratã în mitologie împãrþite în douã
genuri: bãrbãtesc ºi femeiesc; focul ºi aerul fac elementul bãrbãtesc; apa ºi
pãmîntul, femeiesc. Cãldura aerului venind de la soare, focul ºi aerul le
gãsim aºa de unite, încît abia se pot despãrþi. Apa ºi pãmîntul þin în mitologie
de influenþa lunei. Elementului bãrbãtesc i se atribuie caracter bãrbãtesc,
iar elementului femeiesc, caracterul femeiesc. Tot ce aduce viaþã, fecundi-
tate e de la Dumnezeu; ºi tot ce aduce nimicirea acestei vieþi, stinghirirea ei,
e de la diavolul. Lumina ºi întunerecul stau faþã în faþã ºi luptã: care pe
care va birui. Dupã legile acestea ale naturei ºi-au format cei vechi credinþile
ºi zeii lor.

Iatã ºi cîteva îndegetãri pentru aflarea înþelesului unor lucruri expuse
în scrierea aceasta. Sã luãm bunãoarã sãrbãtorile de iarnã: „Crãciunul”,
cînd lumina începe a creºte, care e personificatã în fiinþa Domnului Hristos,
bine determinat în mituri drept „soarele.” (Creºtinismul a trebuit sã se
acomodeze credinþilor vechi pãgîneºti.) Atîrnînd de la lumina ºi cãldura
soarelui încãlzirea pãmîntului, care apoi e în stare sã dea roadã, vedem la



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA22

Crãciun sãrbãtorirea pãmîntului ºi a femeiei, care naºte ºi dã hranã,
alãturea cu sãrbãtorirea luminei ºi a cãldurei, ce condiþioneazã reproducþiu-
nea. Toate atributele acestora sînt puse atunci în vedere, avîndu-ºi credinþa
lor. Vedem gãina, care e un simbol al fecunditãþei ºi atribut al zilei, avîndu-ºi
partea; precum ºi altele, pentru care ar trebui mai mult loc ca sã le explic.

Trecînd la alte credinþi, le vom putea înþelege pe aceeaºi cale, luînd în
considerare scopul la care serveºte un lucru ºi elementul de care þine etc.
Despre „sîtã”, de ex., care se aduce în combinaþie cu lumina – pentru cã la
luminã totul se vede, pentru cã soarele toate le vede –, e întrebatã ca oracol
cînd s-a pierdut ceva etc. „Sarea” þine de domeniul apei – de o pui pe masã
cînd arde casa, focul te îngãduie etc. În fine, mãrunþuºurile acestea sînt
nenumarate, trebuie numai puþinã încordare a cugetãrei ca sã ºi le poatã
cineva explica. Cît pentru alte lucruri, ce nu sînt în cadrul mitologiei ºi pe
care totuºi le-am adãugat, precum e mîncarea la români, îmbrãcãmintea
etc., am crezut o necesitate de a arata, în totalitatea sa, viaþa ºi caracterul
românilor.

Dacã am pus elementele de luptã la aer, ºi nu la foc, care e principiul
puterei – este cã astfel mi s-a aratat, aºa m-a condus materialul; pentru a le
intercala dincolo, îmi lipsea materialul de continuitate – prin aceasta însã
am ajuns la rezultatul de a constata intimitatea acestor douã elemente, ce
par în mitologie a fi unul, complectîndu-se îndeolaltã.

Închei, contînd pe indulgenþa prea onoraþilor cetitori faþã de lucrarea
aceasta; cãci a-ºi croi cineva singur drumul în pãmîntul înþelenit al mito-
logiei române e foarte greu ºi se vor afla multe hîrtoape; vor veni însã mai
tãrziu alþii, cari le vor asemana. Eu nu mi-am lucrat cartea dupã nici un
model, m-am povãþuit numai de ceea ce singur s-a aratat. Au trebuit ani de
zile sã edific ºi sã dãrîm lucrarea gata – ºi iar sã reedific ºi iar sã dãrîm,
pãnã ce am dat de calea ce mi s-a pãrut mai nimeritã; ºi, în greaua mea
încercare, nu am avut ajutor decît slabele mele puteri.

Colectarea mi-a fost de asemenea foarte anevoioasã ºi costisitoare; pentru
aceasta trebuie sã exprim recunoºtinþã soþului meu, Zaharia Voronca, prin
al cãrui ajutor material am putut-o face; precum ºi pentru sacrificiul ce a
adus, tipãrindu-mi volumul de faþã. Celelalte volume, ce sînt aproape gata
pentru tipari, nu ºtiu dacã vor mai vedea lumina zilei. Ele trãteazã: volumul
II, despre om; volumul III, despre naturã, iar un mic volum conþine poveºti.*

Cuprinsul volumului de faþã fiind prea mare, mã vãd silitã a-l subîmpãrþi
în alte 3 pãrþi, pentru a putea face mai uºoarã mînuirea.

Mihalcea, Iulie 1903
Elena Voronca

* Aceste volume nu au apãrut (n.ed.).
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Partea I

FACEREA LUMEI

Cap. I

Lupta între Dumnezeu ºi dracul

§ 1. Cum s-a fãcut pãmîntul

Din început era peste tot numai apã; singur Dumnezeu ºi cu
Dracul umblau pe deasupra. Iatã sã întãlnesc amîndoi. „Cum te
cheamã pe tine?” – zice Dumnezeu. „Nifãrtache”, zice Dracul. „Da pe
tine?”, întreabã Dracul. „Pe mine mã cheamã Fãrtache”, zice
Dumnezeu. „Haide º-om face pãmînt”, zice Dumnezeu. „Haide”, zice
Nifãrtache. „Bagã-te în mare ºi ia pãmînt în numele meu”, zice
Dumnezeu. Nifãrtache se bagã ºi zice: „Iau pãmînt în numele meu,
nu într-al tãu.” Cînd scoate mîna din apã, nu mai era nimic, pãmîntul
tot s-a fost spãlat. „Vezi, zice Dumnezeu, cã ai scos în numele tãu, nu
într-al meu. Mai bagã-te o datã.” Nifãrtache se bagã ºi zice tot ca
dintãi: „Iau în numele meu, nu într-al tãu.” Darã Dumnezeu a fãcut
gheaþã deasupra; pãnã ce a spart el gheaþa, pãmîntul iar s-a fost
spãlat. „Vezi, zice Dumnezeu, iar n-ai fãcut cum þi-am zis eu!” Dintãi,
Dracul sta pãnã în genunchi în apã, pe urma pãnã în brîu, amu era
pãnã în gît. „Ia seama, i-a zis Dumnezeu, cã îndatã te-neci.” El s-a
plecat ºi tot n-a fãcut cum i-a zis. Dumnezeu iar a prins gheaþã. Cînd
s-a suit sus º-a vãzut cã amu nu mai are pãmînt nimicã în mînã ºi
avea sã se înece, a zis: „Apoi dar lasã sã fie ºi într-al lui.” Cînd a zis
vorbele aceste, atãta pãmînt a rãmas cît era pe sub unghii ºi cu acela
a ieºit afarã. Dumnezeu a luat un pai, i-a scobit unghiile ºi din þãrna
aceea a fãcut o turtiþã, a pus-o în palmã, a suflat ºi a bãtut cu palma
deasupra. Cînd deschide, este pãmînt cît un pat. Pune turta pe apã:
„Amu avem pãmînt pe ce ne culca la noapte”, zice Dumnezeu.

Vine seara, se culcã alãturi, dar Nifãrtache îl tot împinge pe
Dumnezeu sã-l înece. ªi l-a tot împins toatã noaptea; cînd se uitã a
doua zi, era pãmînt cît este ºi astãzi, el tot creºtea sub Dumnezeu!

Ioan Pisarciuc, Roºa
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§ 2. Binecuvîntarea pãmîntului, crucea, botezul

Din început era numai apã. Dumnezeu zbura pe sus ca un hulub,
iar Necuratul cu trei rînduri de aripi sta în apã ºi a fost strîns niºte
spumã cît casa. „Ce faci acolo?” îl întreabã Dumnezeu. „Vreau sã-mi
fac un loc, sã am pe ce ºedea.” „Nu face aºa, cã nu-i bine, ci fã cum
þi-oi zice eu. Du-te în fundul mãrii ºi adã pãmînt în numele meu.” El
n-a vrut sã zicã aºa, cãci voia sã fie pãmîntul al lui, ºi tocmai a treia
oarã a zis, cînd nu-i mai rãmãsese decît pe sub unghii. Dumnezeu a
luat acel pãmînt ºi a fãcut un pat de s-au culcat amîndoi. „Mîne îl voi
blagoslovi”, a zis Dumnezeu.

Cînd a gîndit Necuratul cã Dumnezeu doarme, l-a luat încetiºor
în braþe ca sã-l arunce în mare, dar pãmîntul a început a creºte ºi
apa a se depãrta. Diavolul a prins a alerga cît putea, doar ar ajunge
la mal. Mai întãi a alergat spre rãsãrit cît e pãmînt spre rãsãrit în
ziua de astãzi ºi, vãzînd cã nu-i capãt, s-a întors iar la culcuºul lor,
ºtiind cã acolo e malul aproape. Acuma a pornit înspre asfinþit, dar
pãmîntul ºi aice a început a creºte sub picioarele lui ºi a mers iarãºi
pãnã unde e az capãtul pãmîntului. Vãzînd cã nu-i încotro, s-a întur-
nat iarã la locul lor, cu gîndul cã mai este încã în douã pãrþi malul
apropiat, vrînd sã-l arunce înspre miezul nopþii. Dar ºi aice a mers
pãnã ce-a ajuns la capãt, de unde iarãºi s-a înturnat ºi a luat-o
înspre amiazãzi pãnã ce apoi, vãzînd cã oricît ar merge, nu mai e
sfãrºit, s-a întors ºi l-a pus pe Dumnezeu înapoi jos de unde l-a luat.
Dar Dumnezeu toate le ºtia. A doua zi, spune Diavolul cãtrã
Dumnezeu: „Hai, Doamne, º-om blagoslovi pãmîntul.” „Dac-amu-i
blagoslovit!” îi rãspunde Dumnezeu. „Tu ce-ai fãcut cu mine astã
noapte, nu i-ai fãcut cruce, nu l-ai blagoslovit?” Iluþã Moraraº, Roºa

Alþii spun cã Dumnezeu ar fi zis: „Nu l-ai botezat (pãmîntul)?” ºi
cã diavolul l-ar fi tras de picior pe Dumnezeu în cele patru pãrþi.

Un þigan din Mihalcea

Diavolul mai întãi sã se fi fãcut rãþoi ºi, ca rãþoi, îmbla pe apã,
cînd s-a întãlnit cu Dumnezeu. De aceea nu se mãnîncã capul de
raþã. Locul unde a fost cel întãi pat al lor e unde se aflã Ierusalimul.
Acolo e buricul pãmîntului. Elena Olanu, Broscãuþi

Dumnezeu, pe unde cãlca, creºtea iarbã ºi flori, iar în urma Necu-
ratului creºtea piatrã ºi nãsip. Moraraº, Roºa

§ 3. Cum s-a fãcut focul,
de cînd e cîrja mitropolitului

Dracul s-a apucat sã facã focul. Dumnezeu a mers cu un bãþ bortit
de soc ºi, tot jucîndu-se cu bãþul în foc, a întrat un cãrbune în bãþ;
aºa a avut ºi Dumnezeu foc. (De atunci bãþul acela e cîrja
mitropoliþilor.) Dumnezeu a ascuns focul sãu în piatrã, iarã focul
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Dracului s-a stins. Dracul a început a-l învinui pe Dumnezeu cã i-a
furat focul... „Prostule!, îi zice Dumnezeu, nu-mi trebuie mie focul
tãu, cã am foc ºi în piatrã.” ªi lovind douã pietre, au sãrit scîntei:
„Uitã-te cît de degrabã fac eu foc!” Atunci Dracul a rãmas pe jos. „Tot
mai mare dar eºti tu decît mine!” a zis el lui Dumnezeu.

Ioan Pisarciuc, Roºa

§ 4. De cînd e lupul, de cînd sînt cînii,
de ce n-are dracul cãlcãi la picioare

Diavolul s-a apucat sã facã dihãnii de plop, ca sã-l mãnînce pe
Dumnezeu, ºi a fãcut pe lup. Iatã vine Dumnezeu! „Ce faci?”–îl întrea-
bã. „Ia, fac ºi eu, numai nu poate îmbla.” „Mai ciopleºte-l puþin!”...
L-a cioplit. „Dã-mi-l mie, zice Dumnezeu, c-a îmbla.” „Þi-l dau!”
Dumnezeu l-a blagoslovit ºi s-a fãcut lup; iar din surcelele cioplite,
cãþei ºi i-a amuþat asupra Dracului. Dracul, la fugã. Lupul ºi cînii,
dupã drac. Dracul, de fricã, s-a suit într-un copac, da lupul a sãrit ºi
l-a apucat de cãlcãi. De aceea e dracul cu cãlcîiul rupt. Acelaºi

 § 5. Cum s-a fãcut casa

Dracul a fãcut casa, dar fãrã fereºti; cara cu sacul lumina în casã.
Trece Dumnezeu pe acolo ºi îl vede tot ieºind cu un sac afarã ºi fuga
iar în casã înapoi. „Ce faci, Nifãrtache?” îl întreabã Dumnezeu. „Ia,
am fãcut o casã, dar e întuneric înuntru ºi m-am apucat sã duc
soarele ca sã fie luminã.” „Degeaba, cã n-a fi ce vrai tu! Dã-mi-o mie!”
„Datã sã-þi fie!” Dumnezeu a luat ºi-a taiat în pãrete fereºti ºi îndatã
s-a vãzut. „Darã tot eºti tu mai cuminte decît mine”, a zis diavolul lui
Dumnezeu. Pisarciuc

§ 6. Cum a fãcut carul

Tot dracul a fãcut ºi carul. L-a fost fãcut întreg, frumos, în casã,
cînd sã-l scoatã afarã, nu poate. S-apucã sã nãruie casa. Trece
Dumnezeu pe acolo ºi vede. „Ce te-ai apucat sã faci, Nifãrtache?” – îi
zice Dumnezeu. „Ia, am fãcut un car ºi nu-l pot scoate afarã.” „Dã-mi-l
mie.” „Dat sã-þi fie!” Ia Dumnezeu ºi desface carul ºi merge afarã de-l
pune iar la loc cum a fost; apoi l-a blagoslovit sã fie pentru oameni ºi
amu avem car. Pisarciuc

Unii spun cã a fãcut carul ºi sania ºi Dumnezeu s-a tocmit astfeli
cu dînsul, ca vara sã fie sania a diavolului ºi iarna carul al lui.

*
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§ 7. Cum a fãcut ciubotele

Dracul a fãcut ºi ciubotele. A fãcut mai întãi o ciubotã sã se
încalþe ºi tot baga amîndouã picioarele într-însa; nu-i vinea în minte
sã facã altã ciubotã pentru celãlalt picior. Vine Dumnezeu: „Dã-mi-o
mie, cã tot nu ºtii ce sã faci cu ea!” „Datã sã-þi fie!” „Mai fã una ca
asta.” Dracul se apucã ºi mai face una. Atunci Dumnezeu s-a încãlþat
ºi dracul tare s-a minunat. Iar Dumnezeu le-a dat la oameni ºi de
atunci avem ciubote. Pisarciuc, Roºa

§ 8. Omul

Pe om ,dracul l-a fãcut din lut ºi a început a vorbi la dînsul; dar
lutul nu-i rãspundea. Trece Dumnezeu pe acolo ºi îl întreabã ce face.
„Ia, fac ºi eu, numai nu vorbeºte!” „Dã-mi-l mie!” „Dat sã-þi fie!”
Dumnezeu a suflat duh sfînt omului ºi a început a vorbi. Atunci
dracul, de ciudã, face: „Ptiu!” ºi l-a stupit tot. Dumnezeu l-a înturnat
pe om cu ceea ce era afarã înlãuntru ºi pe dinafarã l-a fãcut aºa cum
e acuma. De aceea omul nu-i curat înlãuntru ºi noi de aceea stupim,
pentru cã ne-a stupit atunci dracul. Noi, de cîte ori stupim, pe dînsul
îl stupim.

§ 9. Femeia

Dracul a fãcut pe Adam din lut , iar apoi l-a dat lui Dumnezeu de
l-a blagoslovit ºi-a înviat. Adam era cu pãr pe dînsul. Dumnezeu i-a
fãcut sã aibã ºi soþie; din coasta lui Adam a fãcut-o pe Eva. Dracul,
cînd a vãzut-o, s-a luat la fugã dupã Dumnezeu, sã-i spuie ce este
aceea. Atunci Dumnezeu i-a spus cã aceea e femeia, soþia omului.

Domnica Culincu, Mihalcea

§ 10. Fierul, scripca, altiþele, vitele, plugul

Zice cã tot ce-i pe lume „El” a fãcut. ªi fierul l-a fãcut din piatrã;
tot fierbea ºi fierbea ºi nu ºtia cum sã isprãveascã. Dumnezeu a
venit ºi i-a arãtat.

ªi scripca tot el a fãcut-o. Numai borþile la scripcã, ca sã rãsune,
nu le-a fost fãcut. (Alþii zic cã lemniºorul, pe care se rãdicã strunele,
nu l-a ºtiut pune.)

Dumnezeu a venit ºi a isprãvit ºi acu avem scripcã de cîntat.
(Scripca se zice cã mai întãi decît toate cele a fãcut-o.)

ªi altiþele la cãmeºe la femei tot diavolul le-a fãcut aºa frumoase
cum sînt, dar nu ºtia unde sã le puie; cerca sã le puie ba pe picioare,
ba pe trup. Dumnezeu a spus cã la umere au sã vie, ºi aºa e.
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Vitele tot diavolul le-a fãcut din lut; numai cît Dumnezeu le-a
suflat duh ºi le-a blagoslovit sã fie de folos la oameni. ªi plugul
diavolul l-a fãcut, numai nu ºtia cum sã puie boii; îi punea cu dosul
la proþap ºi nu-i putea porni nici într-un feli. Dumnezeu a pus boii
cum se cade ºi a tras o brazdã, ca sã facã ºi oamenii aºa.

El toate le fãcea, numai nu ºtia cum sã le încheie. Aºa Dumnezeu
sfîntul voia ºi îi da în gînd sã facã, ca sã le poatã lua de la dînsul ºi
le-a blagoslovit sã fie pentru noi.

Diavolul îi spunea lui Dumnezeu „fãrtate”, iar Dumnezeu îi zicea
lui „nefãrtate”, dar lui tot i se pãrea cã Dumnezeu îi zice „fãrtate.”

Aceleaºi se povestesc pretutindene

§ 11. Pînea, ierburile, copacii

Dracul a fãcut ºi om, ºi vite, dar nu ºtia ce sã facã cu dînsele.
Dumnezeu a luat ºi le-a împãrecheat: pe om cu femeie, pe gãinã cu
cucoº, pe vitã cu vitã ºi toate celea. „Bine, a spus dracul, dar din ce
vor trãi acestea, cu ce se vor hrãni?” Dumnezeu avea niºte gunoi,
niºte colb în buzunari, vîrî mîna ºi aruncã pe pãmînt. Îndatã s-a
acoperit pãmîntul cu de toate: grãu, sãcarã, orz, ierburi, pomi º.a.
„Iatã: acesta-i grãu, a spus Dumnezeu, cu de acesta ºi cu poame se
vor hrãni oamenii; aceasta-i iarbã, vor paºte ºi sã vor hrãni vitele;
gãina pe lîngã om se va þinea”; ºi tot aºa, a spus Dumnezeu despre
toate. G. Cosmischi, Roºa

§ 12. Moara

ªi moara tot dracul a fãcut-o cu totului tot, cum are sã fie, numai
clenciul, care toarnã grãunþele în piatrã, nu era ºi nu mãcina. (Alþii
spun cã numai bortiþa nu era, pe unde curge fãina.) Darã Dumnezeu
a îndreptat-o, dupã ce i-a dãruit-o, ºi moara a început a îmbla. Atunci
dracul a pornit a plînge: „Cum, toate mi le iai, nici pe aceasta nu mi-o
laºi?” „Nu plînge, cã-i a ta, a zis Dumnezeu, numai tu sã n-ai treabã
la oameni cari vor mãcina.” De aceea sã þin dracii la moarã.

§ 13. Morariul dracului, ursul

Dracul, ca sã spãrie pe Dumnezeu, a zis morariului sã se îmbrace
c-un cojoc întors pe dos ºi sã se ascundã sub pod sã morãie. Dar
Dumnezeu ºtia toate. Trece pe acolo, da morariul face „mor...r...r” la
Dumnezeu. Atuncea Dumnezeu l-a blagoslovit cã aºa sã rãmîie ºi pe
loc s-a prefãcut în urs. De atuncea e pe lume ursul. Ursul e din
morari!
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§ 14. Dumnezeu aruncat în apã

Dumnezeu, cum dormea odatã la mal lîngã moarã, dracul l-a
trîntit în apã, doarã l-ar îneca. Dar apa îndatã s-a uscat ºi Dumnezeu
nu s-a înecat. Atunci a vãzut diavolul puterea lui Dumnezeu.

Pisarciuc

Cap. II

Cãderea dracilor

§ 1. Cum s-au fãcut sfinþii, îngerii
Cum s-au înmulþit dracii

Dumnezeu, dupã ce a fãcut pãmîntul, s-a suit în al nouãlea ceri,
cãci sînt nouã ceriuri ca acesta, iar dracului i-a dat sã ºadã în ceriul
ist dintãi ºi i-a zis sã-ºi facã îngeri, ca sã nu ºadã singur. „Da cum sã
fac?” – întreabã dracul. „Spalã-te ºi din stropii de pe mîni se vor face
îngeri.” S-a spãlat ºi el, ºi Dumnezeu. Dumnezeu a stropit din o mînã
ºi din alta ºi a fãcut doi ºi a mai stropit pãnã a fãcut doisprezece.
Sfinþii lui Dumnezeu cei dintãi au fost Sf. Mihail de-a dreapta, Sf.
Niculai de-a stînga, pe urmã Sf. Gheorghi, Sf. Dumitru, Sf. Pocroavã
(care acopere pãmîntul cu omãt ºi la care se roagã fetele sã se mãrite,
sã le acopere capul), Sf. Ilie, Duminica Mare ºi alþii.

Iar Domnul Hristos din nou nãscut a fost al doisprezecelea, a
venit pe urmã. Dar dracul, cînd s-a spãlat, a fãcut cîtã frunzã ºi
iarbã.

§ 2. A) Lupta în ceri

Dumnezeu, dupã ce-a împãrþit lumea cu diavolul ºi s-au suit în
ceri, diavolul hai se apucã cu îngerii lui sã-ºi facã tîrguri, case ºi la
urmã întreabã: „Se poate împuºca, Doamne?” „Se poate”, zice
Dumnezeu. Atunci dracii au pornit a împuºca la ceri, la Dumnezeu
doar l-ar da jos din ceriul al nouãlea. „Acu am sã împuºc eu”, a zis
Dumnezeu. Cînd a împuºcat Dumnezeu o datã cu tunul, toþi dracii
au cãzut la pãmînt; unii au murit pe loc, alþii s-au stîlcit, iar alþii
s-au sculat º-au fugit, care încotro a putut.

De aceea, dacã îþi faci casã unde a cãzut dracul ºi a murit, e foarte
rãu; dacã faci unde s-a stîlcit, eºti tot bolnav, iar dacã faci unde s-a
sculat ºi a fugit, îþi merge ca din apã. Ioan Pisarciuc, Roºa

*
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B) Dracii ºi Sf. Ilie

Dracii, în ceri, s-au apucat sã facã munþi, ziduri mari, sã ajungã
pînã la Dumnezeu, sã-l rãstoarne. Dumnezeu, dacã a vãzut aºa, a
trimis pre Sf. Ilie ºi i-a zis: „Ilie! Ia un cãluº (pãhar) de miere ºi o
azimã de orz ºi mergi cu tunul de trînteºte pe draci la pãmînt.” Sf.
Ilie cînd a tunat, toþi au cãzut pe pãmînt, unii s-au fãcut dohot, iar
alþii au fugit. Acelaºi

§ 3. A) Diavolul ºi tunul

Dintãi pe lume, Necuratul îmbla cu tunul ºi fãcea o mulþime de
pacosti, omoria oamenii. Atunci Dumnezeu a trimis pe Sf. Ilie ºi i-a
zis cum sã se scalde cu dînsul ca sã i-l ia. „Hai, îi zice Sf. Ilie, la
scãldat, sã vedem care va sta mai mult în apã!” Diavolul a spus cã el
poate sta cît de mult ºi sã între cît de adînc. Cum a întrat ºi s-a
afundat, Dumnezeu a fãcut gheaþã deasupra. Da Sf. Ilie iute a ieºit
ºi a apucat de pe mal douã aripi de-a zmãului ºi tunetul ºi a zburat.
Cînd sã iasã dracul, deasupra gheaþã... Pînã ce a spart-o, Sf. Ilie cu
tunul nu-i! Fuga dupã Sf. Ilie. „Doamne! zice Ilie, mã ajunge, cã el
are ºese aripi, dar eu numai douã!” Dumnezeu i-a zis: „Ai puterea în
mîni; pune-i un picior pe cap ºi unul pe spate ºi taie-i patru aripi, sã
rãmîie ºi el cu douã.”

De atuncea, dracul a rãmas pe jos ºi tot se întoarce cu dosul la Sf.
Ilie de ciudã; da Sf. Ilie, unde-l vede, sloboade sãgeata sã-l omoare,
dar diavolul se ascunde ºi în piatrã ºi nu-l poate nimeri. Numai un
cioban, cum pãºtea oile ºi cînta din fluier, l-a vãzut cum a ieºit din
piatrã ºi a dat cu puºca într-însul. Atunci Sf. Ilie a trimis pe un înger
sã-l întrebe ce vrea pentru treaba ce i-a fãcut? El a zis cã putere
mare, ca sã se teamã toþi de dînsul, ºi sã-i spuie de ce moarte va
muri. Sf. Ilie i-a dat putere ºi i-a zis cã nu-l vor omorî decît cu grîu
sfinþit la douãsprezece slujbe ºi cu plumb tot aºa, sfinþit. (Istoria mai
departe a ciobanului acestuia, vezi partea III, § 4.)

Ionicã Pisarciuc, Roºa

B) Straiele diavolului ºi Sf. Ilie

Ucigã-l crucea avea straie foarte frumoase ºi Sf. Ilie a vrut sã i le
ia. A luat ºi s-a dus la scãldat cu dînsul ºi Dumnezeu a sleit gheaþa
de 5 stînjîni deasupra diavolului. Sf. Ilie a apucat straiele ºi a fugit.
Diavolul a spart gheaþa, l-a ajuns ºi le-a luat. Merge Ilie a doua oarã
cu dînsul sã se scalde. Acuma Dumnezeu a fãcut de zece stînjãni
gheaþa. Ilie iar a apucat straiele ºi a fugit. Diavolul iar a ieºit ºi de
tot sã-l ajungã. „Întoarce-te îndãrãpt, îi zice Dumnezeu lui Sf. Ilie, ºi
taie-i o aripã cu sabia.” Aºa diavolul nu a mai avut putere sã le mai
ia ºi Sf. Ilie s-a suit cu straiele la ceri.
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Ucigã-l crucea s-a apucat ºi a fãcut un lanþ cu lãcãþi ca sã-l prindã
pe Sf. Ilie. Odatã trece Sf. Ilie pe acolo ºi Necuratul îi zice:

„Într-aceste am sã te pun pe tine, sã te închid.” „Da ian aratã-mi
cum”, zice Sf. Ilie. El s-a bãgat în lanþ; Sf. Ilie a fãcut cruce ºi a zis:
„Amin, Doamne!”, ºi aºa a rãmas.

Dumnezeu cînd s-a suit la ceri, Necuratul i-a zis: „Mã laºi pe mine
singur aice, frate?” „Moaie degetul cel mezin ºi împroaºcã ºi þi-i face
fraþi”, a zis Dumnezeu. El a tot muiat ºi a fãcut o mulþime, cã s-au
suit la ceri sã-l deie pe Dumnezeu jos din stoliþã. Atunci Dumnezeu
a spus lui Sf. Ilie: „Ilie, n-ai putea sã curãþi necurãþenia asta, s-o
prãpãdeºti?” Dumnezeu i-a dat lui putere ºi, cînd a început a tuna
trei zile ºi trei nopþi, aºa au curs din ceri ca ploaia. ªi cînd bate un
om parul în pãmînt ºi nimereºte în capul lui, cum au picat ei atunci,
îi stricã omului, cã poate sã nebuneascã, da care-i cu capul în jos ºi
picioarele în sus – cã ei au picat fel de fel – nu-i stricã nimicã. Lui Ilie
i-a luat Dumnezeu o mînã, cãci trîntea prea tare.

Vasile Masloschi, Mahala

Cap. III

Cum s-au fãcut munþii ºi vãile

§ 1. Piatra. Munþii

Piatra, munþii cari îi vedem, dracul i-a fãcut; a suflat 24 de
ceasuri, cã el a vrut sã ajungã la Dumnezeu la ceri, dar Dumnezeu a
blagoslovit numai cît cu mînã ºi-au stat de crescut, de au rãmas atîta
cît sînt astãzi. Pisarciuc

§ 2. Nãsipul

Piatra dracul a fãcut-o, cã lui îi era ciudã pe oameni, de ce nu-s ai
lui; ºi pentru cã n-a fost aºa precum el a vrut, s-a apucat sã facã tot
pãmîntul piatrã, sã nu creascã nimicã, ca sã n-aibã oamenii ce mînca.
Nãsipul care este, acela-i sãmînþa de piatrã ce a fost aruncat
Necuratul sã creascã. Dar Dumnezeu a blagoslovit de a rãmas aºa.

Acelaºi

§ 3. Stîncele de la Prut

Diavolul, de ciudã, s-a apucat într-o noapte sã iezascã Prutul cu
stînci, cã doar s-or îneca oamenii. Numai o stîncã mai avea sã puie ºi
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ne prãpãdea. Dar Dumnezeu a dat de a cîntat cocoºul ºi stînca a
picat alãturea ºi noi am scãpat. Stîncele acele se pot vedea la
ªtefãneºti în Moldova. Acelaºi

„Stînca” de la Prut, dracii au fãcut-o. Înlãuntru e o cucoanã a lor
ºi mulþi bani. De nu cînta cucoºul, iezeau lumea. Dumnezeu i-a
blastamat ºi i-a fãcut stînci. Botoºani

§ 4. Pãmîntul mîncat de diavol

Dumnezeu, cînd a fãcut lumea ºi l-a trimes pe diavol sã-i aducã
pãmînt în numele sãu, diavolul tot lua într-al lui ºi-l mînca. Apoi
Dumnezeu a fãcut, cum ºtim, pãmînt ºi s-au culcat. Dracul tot
împingea pe Dumnezeu ºi pãmîntul sub Dumnezeu creºtea, dar ºi în
pîntecele diavolului creºtea pãmîntul ce l-a fost înghiþit, de era
aproape sã plesneascã. Dumnezeu atunci a fãcut cã a vãrsat acel
pãmînt ºi de atunci sînt munþii. Andron Dragan, Mihalcea

§ 5. Toiagul lui Dumnezeu

Dumnezeu, umblînd cu Necuratul pe ape, a înfipt toiagul ºi s-a
fãcut pãmînt. Apoi a trimes pe diavol sã-i aducã o ocã de pãmînt de
prubã. El a mers ºi a rãdicat un munte.

„Vezi cã nu eºti slugã credincioasã”, i-a zis Dumnezeu. „Mai mergi
o datã.” Diavolul a mers ºi a rãdicat alþi munþi. Dumnezeu iar l-a
mustrat ºi l-a mai trimes ºi a 3-a oarã, tot dupã o ocã de pãmînt ºi el
atunci a rãdicat toþi munþii. Domnica Doroftei, Suceava

§ 6. Munþii Rarãului

Odatã, zice cã dracii duceau pe oameni de vii în iad. Lui Dumnezeu
i-a fost milã ºi nu a lãsat sã-i mai ducã. Atunci dracul a zis:

„Noi cu ce sã umplem dar iadul?” „Cu Munþii Rarãului”, a spus
Dumnezeu. ªi de atuncea, pe Munþii Rarãului nu creºte iarbã; ei sînt
fripþi de foc ºi, cînd va veni vremea, sînt iadului fãgãduiþi.

Elisaveta Buzdugan, Iliºeºti

§ 7. De cînd sînt rîpele

Diavolul, vãzînd cã nu-l poate îneca pre Dumnezeu (dupã ce a
fãcut pãmîntul), a luat un topor ºi a început a sapa gropi adînci în
pãmînt, doar l-ar pute sparge, sã dea de apã, ca pe acolo sã-l poatã
arunca, dar pãmîntul ºi-n afund creºtea. Dac-a vãzut cã nici aºa nu
poate, a lãsat. Dar de atunci au rãmas rîpele care le vedem. Apoi s-a
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apucat sã hãteascã Prutul, ca sã înece oamenii, dar a dat Dumnezeu
cucoºul pe pãmînt de a cîntat ºi diavolii au perit. Diavolul, dacã n-a
putut sã înece pre Dumnezeu, a vrut sã înece macar pre oamenii lui
Dumnezeu. Vasili Masloschi, Mahala

§ 8. Munþii ºi potopul

Dintãi a fost pãmîntul neted ca pe masã, dar cînd a venit potopul,
a spãlat apa pe unde era mai moale, iar unde a fost piatrã, n-a putut
sã-i facã nimicã ºi de atunci au rãmas munþii ºi vãile de astãzi.

Dãnilã Oloinic, Mihalcea

§ 9. Albina ºi ariciul, munþii

Zice cã Dumnezeu, cînd a urzit lumea, a urzit prea mult ºi nu
încãpea sub ceri. Ce sã facã, ce sã dreagã? Ia ºi trimite pe albina sã
întrebe de arici. Albina a mers la arici, dar acesta nu a voit sã-i
spuie, zice: „Dacã-i Dumnezeu, lasã sã ºtie singur ce sã facã!” Albina,
cuminte, nu s-a dus, ci s-a ascuns lîngã borta lui. Ariciul, crezînd cã-i
singur, zice la sine: „Hm! El mã întreabã pe mine ce sã facã! Da de ce
nu strînge pãmîntul în mînã boþ, cã s-ar face ici dealuri, colo vãi, ºi
ar încãpea!” Albina, cum a auzit, a zburat la Dumnezeu ºi i-a spus.
Dumnezeu, pentru lucrul acesta, a blagoslovit-o ca sã facã miere ºi
oamenii sã mãnînce ºi de aceea e albina bunã la Dumnezeu. (Alþii
pun în locul ariciului pe þincul pãmîntului.)

Un tãietor de lemne, Botoºani

§ 10. Ariciul ºi Dumnezeu

Dumnezeu a fost fãcut pãmîntul ca o minge ºi apoi l-a întins cum
ai întinde un aluat. Pãmîntul a fost drept, neted ca pe palmã ºi, cînd
te uitai, vedeai peste tot locul. Dar ce folos, cã pe pãmînt izvoare, apã
nu erau. Merge Dumnezeu la arici ºi-l întreabã: „Ei, cum îþi pare, am
fãcut frumos pãmîntul?” „Dã, frumos, i-a rãspuns ariciul, dar oameni
pe dînsul, vite, sã ºtii cã nu vor putea trãi, cãci n-au apã!” „Apoi,
darã, fã tu cum ºtii!” i-a zis Dumnezeu. Ariciul a luat ºi s-a bagat pe
sub pãmînt º-a rãdicat munþii, a fãcut gîrlele, a scos izvoarele ºi de
la dînsul pãmîntul e aºa deluros ºi rîpos cum îl vedem.

Mihalachi Munteanu, Botoºani

Dumnezeu ariciului, pentru binele ce i-a fãcut atunci cînd cu
albina, i-a dat sã aibã ghimpi pe trup, cãci înainte era gol ºi-l mînca
oriºice. Toader Clim, Botoºani
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Cap. IV

Pacatul

§ 1. De cînd au barbaþii montul de la gîtlej

Adam ºi Eva erau în rai, în al 9-lea ceri. În rai era tare frumos.
Era o grãdinã ºi în grãdina ceea era un mãr, din care Dumnezeu le-a
zis sã nu mãnînce mere. Dar un ºerpe ºedea în mãr ºi a îndemnat pe
Eva sã guste. Eva a înghiþit ºi i-a dat ºi lui Adam. Adam º-a adus
aminte de porunca lui Dumnezeu ºi s-a apucat odatã de gîtiþã ºi i s-a
oprit bucãþica în gît; de aceea au barbaþii montul acela la gîtlej, da
femeia nu, cã a înghiþit. Pãnã atunci oamenii erau îmbrãcaþi cu
unghie pe ei, dar cum au pãcãtuit, pe loc s-au vãzut goi ºi le-a fost
ruºine, cînd i-a strigat îngerul. Dumnezeu i-a alungat pe pãmînt ºi
i-a blastãmat sã se hrãneascã din furcã ºi din lopatã. Ioan Pisarciuc

Adam ºi Eva în rai erau foarte fericiþi, dar Diavolul a venit la
dînºii ºi le-a spus cã de ce ºed molcom? Sã mai puie mîna unul pe
altul, sã ºãguiascã; aºa i-a îndemnat la pacat. Atunci Dumnezeu i-a
alungat. Domnica Culincu, Mihalcea

§ 2. Contractul cu dracul, cãrãmida

Cînd au venit ei pe pãmînt, dracul a zis lui Adam: „Iscãleºte-te cã
vei fi al meu”, cãci pe pãmînt dracul era stãpînitor. „Dacã nu ºtiu
cum”, a zis Adam. Dracul a fãcut o cãrãmidã crudã, Adam a pus
mîna, dracul a ars-o º-a strîns-o în iad. Adam a rãmas sã fie a lui cu
tot neamul sãu ºi numai aºa i-a dat pãmînt, ca sã aibã unde lucra.

Pisarciuc

§ 3. Sufletele la iad

Dracul s-a apucat sã facã Evei un copil cu ºepte capete. Adam a
zis cã cine va tãia capetele acele îi va da ce va cere; dar nu ºtia ce va
vroi diavolul. El le-a tãiat pe trei, iar patru singure au murit ºi pe
copil l-a îngropat, dar cu sîngele lui a scris cã Adam sã-i deie toate
sufletele, ºi cele vinovate, ºi cele nevinovate. Aºa cã se împluse iadul
de suflete, de gemea. Hãrtia cea cu înscrisul a slobozit-o într-un ºip
în apã, sub o piatrã, ºi-a zis cã nime n-a putea-o scoate decît acela ce
se va naºte din fecioarã ºi se va boteza de douã ori. Apoi a fãcut un
scaun, sã-l prindã pe Dumnezeu, cãci el voia sã fie împãrãþia lui.

Acelaºi
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§ 4. Diavolul ferecat. Judecata cea de pe urmã

Diavolul a fãcut un scaun, anume ca sã-l prindã pe Dumnezeu;
dupã aceasta a fãcut bal ºi l-a poftit sã vie. Dumnezeu nu a vrut sã
meargã. Dar sfinþii au zis cã dracul a fãcut atîtea, sã cuvine sã
meargã macar pe un ceas ºi Dumnezeu la el. Dracul l-a poftit sã ºadã
pe scaun, dar Dumnezeu se fãcea cã nu ºtie cum sã ºadã: punea ba o
mînã, ba un picior întors, zicînd dracului sã-i arete. Cum numai s-a
aºezat dracul, Dumnezeu a zis „Amin!” ºi deodatã s-a trezit Necu-
ratul legat cu trei lanþuri. Cînd s-a scuturat, lumea s-a cutremurat;
era legat de stîncã. „Cum, a zis el, aice am eu sã stau? Doar eu am
dreptul la cele ce am fãcut!” „Aice ai sã stai, i-a zis Dumnezeu, pîn’ la
judecata cea de pe urmã, atunci cei ce vor fi de-a dreapta mea vor fi
ai mei, iar cei de-a stînga, dacã se vor scrie þie, vor fi ai tãi ºi atunci
vei scapa!” Acelaºi

§ 5. Jidanii ºi dejma

De la Adam ºi feciorii lui s-a înmulþit lumea ºi-a fost lume pãnã la
potop, ºese mii de ani. Dar toþi erau jidani, de aceea jidanii dau în
toþi anii, la sãrbãtorile de toamnã, dejmã dracului un jidan. Acelaºi

Cap. V

Potopul

§ 1. a) De cînd e corabia. De cînd e rachiul

Oamenii se fãcuse foarte rãi ºi Dumnezeu a pus gînd sã-i prãpã-
deascã. Noe era încã un ficior de-a lui Adam. Dumnezeu i-a dat în vis
sã facã o corabie, la care lucrase de era mai gata. Dracul ºtia cã se
face corabie, dar nu ºtia unde. Merge la femeia lui Noe s-o întrebe ce
lucreazã ºi unde lucreazã barbatul sãu ºi-i aduce un ºip de rachiu.
Ea îl întreabã, dar Noe nu vrea sã spuie, cã aºa i-a zis Dumnezeu. A
doua zi dracul aduce mai mult rachiu ºi spune sã-i deie ºi lui Noe. El
s-a cam ameþit, dar tot n-a spus. Tocmai a treia zi s-a îmbatat bine;
atunci a spus ce lucreazã ºi-a spus anume locul unde, în pãdure.
Dracul a mers acolo ºi-a fãcut corabia bucãþi. Cînd a mers Noe a
doua zi º-a vãzut, a început a plînge. Atunci Dumnezeu i-a zis: „Nu
þi-am spus sã nu te încrezi femeiei? Ia-te acu ºi mergi la copacul din
care ai tãiat cel întãi lemn, plîngi ºi citeºte la rugãciuni ºi pãn’ nu-i
gãti, sã nu te scoli.” Aºa a fãcut. A plîns ºi-a cetit ºi, cînd s-a sculat,
corabia era gata; dracul a trebuit s-o facã la loc, întocmai precum a fost.
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(În o altã versiune sã spune cã Dumnezeu, zicînd lui Noe sã-ºi
aducã aminte din care lemn a început, el a mers la acel lemn ºi,
bãtînd cu toporul, a zis: „Îmi pare cã dintr-aista.” Iar apoi, mergînd
la corabie, a gãsit-o pusã toatã la loc; îi mai lipseau pe la mãrgini
niºte cîrlige, pe care el le-a atins cu toporul ºi îndatã s-au lipit.)

b) Cãlinul

Cãlinul e fãcut din sîngele lui Noe. El s-a tãiat la deget pe cînd
lucra corabia ºi, curgînd jos sînge, s-a fãcut cãlinul.

c) Boul ce vorbea

Cînd a venit potopul, Noe a lãsat pe femeia lui, pentru cã l-a fost
înºelat; a luat altã pãreche de oameni ºi a luat de toate vietãþile ºi
dobitoacele de sãmînþã. Era ºi un bou, cã vorbea, ºi i-a zis Noe: „Vinã
ºi tu cu noi.” Darã el n-a vrut; a zis cã va înota singur patruzeci de
zile. ªi-ar fi scãpat, dar i s-au pus paserile ceriului pe coarne ºi l-au
înecat.

d) De cînd sînt ºoarecii, mîþile, oamenii pleºuvi

Dracul nu mai putea de ciudã cã corabia pluteºte ºi cã în ea sînt
oameni ºi de toate ºi cã tot s-a împlinit voia lui Dumnezeu. Ia ºi se
face ºoarece ºi prinde a borti corabia, cã doar o va îneca. Atunci
Dumnezeu – alþii zic cã Maica Domnului – a aruncat o mãnuºã ºi s-a
fãcut mîþã, de a mîncat ºoarecul. Noe, cînd a vãzut cã amu începe a
întra apã, de spaimã s-a apucat cu mîna de pãrul din frunte ºi-a
smuls un ºomultoc, de a astupat borta corãbiei. De atunci a rãmas cã
barbaþii sînt pleºuvi.

e) De ce are hulubul picioarele roºii?
De ce mãnîncã corbul hoit?

Noe a trimis pe corb sã vadã de nu-i pãmînt. Corbul a mers ºi-a
vãzut un hoit ºi s-a pus la mîncat. Aºteaptã, aºteaptã Noe, corbul nu
vine. Ia ºi trimete un hulub. Merge hulubul ºi se pune pe stîrv ºi ºi-a
tãvãlit picioarele cu sînge – de atunci au hulubii picioarele roºii – ºi-l
întreabã pe corb de ce nu vine, cã stãpînul lor aºteaptã? „Spune-i,
zice corbul, cã nu m-ai gãsit.” Dar hulubul a mers º-a spus aºa cum
a vãzut, ba încã a luat ºi o ramurã în cioc de i-a dus. Noe, de ciudã,
l-a blãstãmat pe corb ca tot hoit sã mãnînce ºi chiar aºa e.

*
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 f) Noi

Cînd a vãzut Noe cã este pãmînt, a poposit ºi a fãcut altã lume
nouã ºi noi de aceea ne zicem: „Noi”, de la „Noe”, cã sîntem oameni
noi. Ioan Pisarciuc, Roºa

§ 2. De cînd e toaca. Altã versiune despre corabie

Dumnezeu a dat în vis lui Noe ca sã facã corabie ºi sã ia de toate
legumiile1 pãreche, cã are sã prãpãdeascã lumea, are sã deie potop.
Noe a lucrat nouã ani de zile la corabie, cã numai oleacã mai avea ºi
era gata. Dar Iuda (dracul) nu ºtia ce face Noe; s-a apucat º-a fãcut
rachiu – atuncea l-a fãcut întãi – º-a mers la femeia lui Noe, zicînd
cã-i niºte apã, niºte zamã de sacarã, sã-i dea lui Noe sã bea ºi sã-l
întrebe la ce face el lucrul acela. Femeia a luat rachiul ºi, cînd a
venit Noe seara acasã, i-a dat un pãhãruþ. Lui i s-a fãcut a mînca ºi
a mîncat. „Mai dã-mi unul!” A mai bãut ºi i-a venit chef, gust de
vorbã. Atunci ea l-a întrebat, iar el i-a spus cã Dumnezeu i-a poruncit
cã are sã fie potop ºi are sã înece toatã lumea, numai atîta va rãmînea
cît va lua el în corabie. Femeia s-a dus ºi-a spus diavolului. Cînd
merge Noe a doua zi în pãdure, gãseºte corabia sfarmatã. Sã pune
jos ºi plînge, ºi plînge, cãci amu ºtia cã vremea se apropie. Vine
îngerul la dînsul: „Ce plîngi, Noe?” Iaca cum ºi iaca cum, „ªtii din
care lemn ai început-o întãi?” „ªtiu.” „Ia ºi fã o scînduricã ºi douã
ciocanaºe ºi te du pe rãdãcina ceea ºi toacã.” El a fãcut aºa ºi, cînd a
prins a toca, toate lemniºoarele au început a se rãdica ºi a se pune
unul lîngã altul repede, pînã s-a fãcut corabia gata la loc. ªi de
atunci e toaca. Amu dracul vede cã n-are ce face, merge ºi zice
femeiei: „Tu sã nu te duci în corabie, pînã nu m-a pomeni pe mine!”
Pînã ce-a venit ziua ceea, Noe a chemat toate legumiile pãreche,
toatã legumia: cã ºerpe, cã pasere, cã vitã – toate au venit º-a chemat
ºi pe femeia lui: „Vinã mai degrabã, cã iatã amuºi începe!” Ea nu
vinea. „Vinã, îþi zic, cã iatã te îneci!” Ea tot nu vinea. „Da ce dracu,
zice Noe, cã nu mai vii?” Atunci ea a întrat, da dracul: þup ºi el dupã
dînsa, cã l-a fost chemat. Acolo s-a fãcut ºoarec º-a fãcut o bortã sã
între apã. Însã ºerpele a pus coada ºi-a oprit apa. Un om avea o mîþã,
i-a dat drumul ºi-a mîncat ºoarecul ºi aºa a scapat Noe cu corabia.

Grigoraºciuc, Mahala

*

1. În Mahala, un sat foarte mare, rom., lîngã Cernãuþi, vietãþile de tot felul
sã exprimã prin cuvîntul „leguniã”, „legumã”.
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§ 3. Greºala lui Noe

Noe a greºit lui Dumnezeu, cã, dupã ce i-a murit femeia, a luat pe
fata sa. Dumnezeu l-a certat de ce n-a luat pe fata altuia, sã nu se ia
neamuri, dar fiindcã el n-a ºtiut cã nu se poate, Dumnezeu l-a iertat.

Iluþã Moraraº, Roºa

§ 4. Originea prostituþiei

Noe a trãit 260 de ani ºi a avut 12 feciori ºi 13 fete. Toþi feciorii lui
Noe ºi fetele sale s-au luat unul cu altul, numai o fatã a fost ramas.
„Da eu ce-oi face?” a zis ea. „Tu-i sluji pe la celelalte”, a zis Noe. „Ba
nu, a zis Dumnezeu, ea sã fie pentru catane.” ªi de atunci sînt
prostituatele. Ioan Pisarciuc, Roºa

Cap. VI

Altã versiune despre facerea lumei

§ 1. a) Fluturele ºi viermele

Dintru-ntãi ºi-ntãi, era numai apã ºi întuneric. Pe apã plutea o
grãmãgioarã de spumã, iar în spuma ceea era un vierme ºi un fluture.
Fluturele a lepãdat aripele ºi s-a fãcut om, Dumnezeu, aºa de frumos!
Da din vierme s-a fãcut altã dihanie, „El”, negru, cu coarne ºi coadã,
Necuratul. Dumnezeu l-a trimes pe Necuratul în mare sã cearã o
mînã de pãmînt în numele sãu ºi tocmai a treia oarã i s-a dat, cînd a
cerut în numele lui Dumnezeu.

b) Pregãtirea pentru luminã

„Doamne, zice diavolul, toate ar fi bune, numai cît nu se vede!”
„Lasã c-om face noi, zice Dumnezeu, cã s-a vedea.” „Du-te în cele
patru pãrþi ale lumei ºi-mi cautã în pãmînt piatrã de cea scumpã,
cremene ºi aur.” „Mã duc”, zice dracul. Sã duce ºi cautã greu, cautã
mult, gãseºte ºi aduce din douã pãrþi. „Mergi ºi-mi mai adã ºi din
celelalte douã pãrþi, cãci altfeli nu pot face.” Aduce el, dar nu vrea sã
dea din mînã. La urmã a trebuit sã dea, cãci singur nu ºtia cum sã
facã. „Na, numai cît fã degrabã.” „Aºteaptã, zice Dumnezeu, cãci nu
se poate face cum gîndeºti tu. Þie, dacã þi-i urît, cautã-þi altã treabã.”
Diavolul a scos lut ºi a fãcut un om sã seamene cu Dumnezeu, ca sã
nu fie numai ei singuri; sã fie mai mulþi.

(Urmeazã cum ºtim.)
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c) Maica Domnului

„Acuma ce sã mai fac?” – întreabã Necuratul. „Fã ce ºtii.” Dã
Dumnezeu în minutul acela sã treacã dupã gîndul lui o gîzuþã.
Dumnezeu a blagoslovit-o ºi s-a fãcut femeie. Aceea era Maica Dom-
nului, soþia lui Dumnezeu. „Da asta ce-i?” „Femeie”, a zis Dumnezeu.
„Fã ºi tu aºa una, sã fie pentru omul acesta.” Face el, dar era neagrã,
nu era ca Maica Domnului, Dumnezeu i-a suflat duh ºi a înviat-o ºi
acu erau ei cinci pe lume.

Merg aºa prin întuneric, dar sã loveau de mãrãcini, de cioate, cãci
din ceasul ce a fãcut Dumnezeu pãmîntul au început a creºte feli de
feli de pomi pe pãmînt ºi pãdurea în ºepte zile a crescut pînã la ceri.
Dracul lucrînd a fost uitat ce a pus la cale cu Dumnezeu. „Acu ce voi
mai face?” – zice el lui Dumnezeu. „Du-te ºi sapã o groapã mare ºi
adîncã, cãci are sã ne trebuiascã pentru suflete, cînd le vom împãrþi.”
El a mers de a smuls un copac ºi s-a apucat la sapat.

d) Zilele sãptãmînei

Oamenii pe cari i-a fãcut Dumnezeu au început a face la copii ºi
tot fãceau în toatã ziua cîte unul, aºa a vrut Dumnezeu ca sã se facã
zilele. În ziua întãi, a fãcut pe Duminica, fatã; apoi pe Luni, barbat; pe
Marþi, iar barbat; pe Miercurea, femeie; pe Joi, barbat; apoi pe Vinerea,
iar femeie, precum ºi pe Sîmbãta, ca sã aibã oamenii sfinþi, zile.

„Doamne, ziceau oamenii aceºtia, tare ni e greu, cã e întuneric;
nu s-ar putea sã vedem?” „Ba se poate, zice Dumnezeu, darã eu
anume aºa am voit, ca sã ºtiþi voi ce-i întunericul ºi lumina ºi sã
povestiþi ºi la copiii voºtri, cãci vor fi unii orbi, alþii proºti. Voi sã
ºtiþi cã, cum vã este vouã acuma întuneric, aºa li e ºi lor. Mergeþi
acuma ºi vã culcaþi”, zice Dumnezeu ºi i-a învãþat pentru întãia oarã
cum sã se culce, cãci pînã atuncea n-au fost dormit.

e) Sabia, soarele, legea

Dupã ce s-au culcat, Dumnezeu s-a apucat sã facã soarele. A
scaparat o datã cu cremenea în piatra cea scumpã, dar n-a putut
face, a ieºit o sabie. A scaparat a doua oarã ºi s-a fãcut o grãmãgioarã,
ca o jemnã micã, rotundã. Dumnezeu a suflat duh sfînt ºi s-a fãcut
soarele mare ºi luminos, mai mare decît pãmîntul nostru ºi l-a dat
degrabã sub pãmînt.

Cînd a socotit Dumnezeu, a sculat oamenii; acuma era mai multã
luminã. Sã uitã toþi cu mirare în toate pãrþile: zorile roºau ceriul,
întunericul din ce în ce mai tare sã ºtergea ºi ziua albã acoperea
pãmîntul întreg. Oamenii sã uitau plini de bucurie unii la alþii, dar
erau aºa de zgîriaþi ºi loviþi!
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Iatã cã într-un loc pe ceri, o strãlucire mai mare sã aratã, iar de
sub pãmînt sã rãdicã pe-ncetul ceva rotund, strãlucitor din cale-afarã,
încît le lua vederile privindu-l: era sfîntul soare, rãsãrea! De spaimã
ºi de bucurie mare, au cãzut toþii cu faþa la pãmînt. Diavolul, de unde
era, s-a ºters ºi el degrabã pe ochi: „Ptiu, da asta ce-i?” ºi vine fuga
la Dumnezeu sã-l întrebe ce-i acela. „E soarele, zice Dumnezeu, care
va lumina de acum înainte lumea!”

Dupã ce s-au sãturat îndeajuns de privit, Dumnezeu s-a înturnat
la oameni ºi li-a spus: „Vedeþi, v-am fãcut sã fie frumos pe lume ºi sã
vã fie vouã bine. Acesta este soarele, care vã va da luminã ºi cãldurã.
De acu, cît va fi lumea, aºa are sã fie, dacã vã veþi purta bine ºi mã
veþi asculta pe mine, adecã pe Dumnezeu; dac-ãþi þinea poruncile
cum vi le voi da eu ºi-þi ºti cinsti zilele.” (Oamenii cei doi dintãi, cît
au dormit, au fost uitat cã zilele sînt copiii lor.) „Aceasta e Duminica,
zice Dumnezeu, e sãrbãtoare, sã o cinstiþi ºi sã o þineþi, sã nu lucraþi.
Acesta e Luni ºi celelalte etc., ne sînt pentru lucru ºi vor mai fi ºi alte
sãrbãtori, sã le þineþi ºi sã le cinstiþi, cã veþi avea bine pe lume ºi
noroc.”

f) Casa, carul, vitele etc.

Vine iar dracul la Dumnezeu. „Am sapat, ce mi-ai spus; acu ce sã
fac?” „Cautã, cã vei gãsi ce face, cã pe urmã avem sã þinem sesie”, îi
zice Dumnezeu.

Oamenii n-aveau unde ºedea, smulgeau lemnul cît era de mare,
cãci erau urieºi; puneau mai multe lemne împrejur, le acopereau cu
buruiene ºi aceea li era casa. Dracul a luat lemnul ºi l-a cioplit, a
îngropat stîlpii în pãmînt ºi a fãcut casã cum sã cade. (Urmeazã ca la
§ 5.)

Oamenii, dac-au vãzut, au fãcut ºi ei aºa. Dupã aceea, diavolul a
fãcut carul cum ºtim. Dupã ce l-a tocmit Dumnezeu, sã uitã dracul ºi
zice: „E bun carul acesta, dar îi lipseºte ceva, am sã fac la el din lut
doi boi.” Dumnezeu i-a stupit ºi ei, înviind, a început a creºte pãr pe
dînºii. „Dar la boii aceºtia trebuie ºi o vacã”, zice dracul. ªi-a fãcut
vaca cu ulger ºi oi ºi de toate cîte sînt pe pãmînt.

g) Învãþãtorii

Dumnezeu îmbla cu oamenii ºi-i învãþa, iar zilele erau sfinte ºi
îmblau cu el. Oamenii fãceau la copii, în toatã ziua cîte unul, ca sã fie
sfinþi. În ziua întãia au fãcut pe Sfîntul Niculai, a doua zi pe Sfînta
Varvara ºi tot aºa au fãcut, dupã cum e scris la cãlindari, pãnã ce s-a
încheiat anul ºi au ajuns iarã la ziua Sfîntului Niculai. Apoi, dupã ce
a fost norod de ajuns, nu se mai înmulþau aºa de tare, au rãmas ca
noi. Pe atunci, copilul deodatã îmbla ºi pãnã la doi ani era cu minte
ºi ºtia carte. Sf. Niculai pãnã în ziua a ºeptea a fost bãietan mare ºi
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cu minte. Dumnezeu l-a învãþat ºi i-a dat de soþie pe Sf. Varvara ºi
l-a pus învãþãtori oamenilor, ca sã nu fie proºti, sã ºtie a trãi: sã-i
înveþe carte ºi de toate; ca sã nu sã deie la beþie ºi la altele, sã nu fie
rãu pentru dînºii. Dumnezeu, dacã a vãzut cît e Sfîntul Niculai de
bun, l-a luat la ceri lîngã dînsul ºi a pus în locul lui pe Sfîntul Pavel
învãþãtori.

h) Sãmãnãturile, pînea

Oamenii aceºtia însã se hrãneau numai cu rãdãcini ºi cu ce gãseau
prin pãdure. Vine iar dracul la Dumnezeu sã facã sesie. „Doamne,
zice el, oare ce am face sã dãm mîncare la oameni?” „Lasã cã li-om da
noi, zice Dumnezeu; tu, cît ai sapat prin pãmînt, nu ai gãsit nimic?”
„Ba am, gãsit nu ºtiu ce.” „Du-te ºi adã încoace.” Dumnezeu, cînd a
fãcut pãmîntul, a pus într-însul de toate seminþele. Dracul a mers de
le-a cules ºi le-a adus. Iar Dumnezeu a aruncat cu mîna în toate
patru pãrþi de lume ºi pãnã în searã a fost crescut de toate, dar cîte
puþin, numai cîte cîteva fire. A doua zi, popuºoii erau de prãºit, a
treia zi – în spic, a patra zi aveau mãtãºi, a cincea erau în þinte ºi
pãnã la sãptãmînã au fost copþi. Iar popuºoiul ºi grîul aveau ciocalãul
ºi spicul de la rãdãcinã ºi pãnã în vîrf, dupã oamenii ce erau. „Ian
mergeþi, zice Dumnezeu la sfinþi, ºi strîngeþi pînile cele, sã avem de
sãmînþã!” Apoi Dumnezeu a dat sãmînþã la toþi oamenii ºi i-a învãþat
cum sã lucreze ºi pãnã la sãptãmînã pînea iar s-a copt. Dar mai pe
urmã se cocea numai de douã ori pe an. Dumnezeu ºi acuma ni-ar da
sãmãnãtura gata în ºepte zile, dar Dumnezeu vrea ca noi sã lucrãm.

i) Florile, albinile

Au mai fãcut o sesie. „Ce sã facem, Doamne, a zis dracul, sã fie
frumos pe lume?” „Mergi iarãºi ºi adã-mi din pãmînt, cã vei gãsi ceva
mãrunþel.” „Am gãsit, numai nu ºtiu pentru ce-i?” „Adã-ncoace!” El a
adus ºi Dumnezeu a aruncat cu mîna pe dupã casã. Cînd s-au uitat
oamenii a doua zi, tot cîmpul era o mîndreaþã, plin de flori! Acuma
era aºa de vesel pe lume! „Amu, zice Dumnezeu, sã mergi cã ai sã
gãseºti ceva ca niºte grãuncioare.” El a mers º-a adus. Dumnezeu a
aruncat pe flori ºi a blagoslovit de s-au fãcut albine. Alergau ºi
bîzîiau la soare culegînd mierea de pe flori, de-þi era mai mare dragul!
Albinele sînt tare iubite lui Dumnezeu. Cîte gîjulii sînt, nici una nu
este aºa curatã. De la albine au avut oamenii miere, de s-au îndulcit,
iar noaptea nu le mai era întuneric, cãci fãceau din cearã lumini.

k) Banii

Vine iar dracul la Dumnezeu ºi întreabã ce sã mai facã. „Cît ai
îmblat prin pãmînt, n-ai dat de ceva ce strãluceºte?” „Ba am dat.”
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„Dac-ai dat, acela-i argint, mergi ºi mi-l adã.” Aduce el. „Da cu
aceasta ce avem sã fãcem?” „Vei videa!” Ia Dumnezeu ºi face din
argint bani ºi-i aruncã prin lume sã-i gãsascã oamenii. „De-amu, de
aceºtia ai sã faci tu! Aceºtia sînt ai tãi ºi se vor chema bani”, i-a zis
Dumnezeu. Cãci Dumnezeu, macar cã era tovarãº cu dînsul, dar nu-i
da nimica din cîte le fãceau amîndoi. Diavolul, macar cã a adus
seminþele, darã el nici astãzi nu ºtie cum sã cheamã grîul, sãcara,
popuºoiul etc. Tot una îl întreaba pre Dumnezeu sã-i spuie, dar
Dumnezeu nu vroia, numai banii i-a spus ºi i-a dat sã fie ai lui. Banii
adecã, cari i-a fãcut Dumnezeu, sînt curaþi, pe aceºtia i-au gãsit
oamenii ºi au fãcut ºi ei alþii întocmai de pe dînºii; ºi dacã nimereºti
peste astfel de bani, cîºtigi, dar care sînt fãcuþi de pe acei de la diavol
sînt numai de bucluc. Pentru aceea, unii oameni cari au bani strîng
comori ºi-i afurisesc sã fie ai Necuratului ºi nu-i mai poate nime
lua. – Dracul, cînd a auzit aºa, nu mai putea de bucurie, cã ºi lui îi dã
Dumnezeu ceva. A luat pe toþi dracii lui, au fãcut maºini ºi tot fãceau
la bani. Oamenii noºtri au vãzut cum fac dracii ºi s-au învãþat de au
fãcut apoi ºi ei.

l) Cum s-au fãcut dracii

Dar am uitat sã vã spun cum s-au înmulþit dracii.
Oamenii, dupã ce s-au înmulþit, s-au fost fãcut rãi ºi era unii cã

nu asculta pe învãþãtori. Între aceºtia s-a fost întîmplat ºi o fatã,
care nu se da la nici un feli de lucru bun. Cît s-au necãjit cu dînsa ca
s-o înveþe, darã n-a fost chip. „Apoi dar sã fie a dracului!” – a zis
Dumnezeu într-o mînie. El a luat-o ºi a fost femeia lui ºi au fãcut
amîndoi copii aºa de mulþi, cum e puzderia. Ei ºi astãzi foarte tare se
înmulþesc, dar Dumnezeu îi trimite la soare ºi-i arde, iar pe alþii, Sf.
Ilie îi trãsneºte.

m) De ce trebuie sã fie dracii

Dracii de aceea trebuie sã fie, cãci altfeli n-ar avea cine rãdica
Soarele. Soarele e tare fierbinte, cã el tare aleargã. Parcã omul, cînd
merge repede, nu se înfierbîntã? Ori roata de la cãruþã, sã pui mîna,
ce fierbinte e! El atîta cã sara, cum asfinþeºte, întrã în mare pe sub
pãmînt ºi sã scaldã vro cîteva ceasuri. De acolo merge drept sub
pãmînt în mare, la casa lui, de stã douã ceasuri pe loc ºi doarme. Pe
urmã sã scoalã ºi sã scaldã în mare ºi din scãldãtoare îl rãdicã dracii
în sus. În fiecare zi trebuiesc 77 de draci ca sã-l rãdice. Cît e în mare,
ei pun mîna pe dînsul, nu-i frige; iar cum îl scot afarã, toþi cad arºi ºi
a doua zi vin alþii în loc. De aceea, pentru cã se scaldã, Soarele nu ne
arde pe noi, dar dacã nu s-ar rãcori, ni-ar frige, ni-ar omorî! ªi pentru
cã Sfîntul Soare se scaldã, nu e nimica aºa de curat ca Sfîntul Soare.
El e om. Acolo în mare are soþie. Soarele e cu aripi de foc. Aripele lui
sînt aºa rotunde, cã vin laolaltã, de se pare rotund, dar în mijloc e un
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om cu crucea-n spate. Cine se uitã bine la Soare îl vede, drept în
mijloc. Eu l-am vãzut (povestitoriul) tocmai aºa cum e, dar dupã
aceea douã zile n-am vãzut cu ochii nimicã.

n) Luna

Dupã ce s-a fãcut lumea, a fost Sfîntul Soare ºepte ani singur,
Luna încã nu era. A mai fãcut Dumnezeu o sesie: „Hai, Doamne, zice
dracul, º-om face sã vadã oamenii ºi noaptea.” „Haide”, zice
Dumnezeu. „Mergi înapoi în pãmînt ºi-mi adã de unde ai adus piatrã
de cea scumpã, adã-mi cremene ºi argint.” Îndatã li-a venit ºi la
oameni ºtire cã are sã le dea Dumnezeu Lunã. Necuratul a adus ce-a
trebuit , darã Dumnezeu nu a vrut sã facã de faþã cu dînsul. „Acu ce
sã mai fac?” – întreabã Necuratul. „Ia ºi te du, zice Dumnezeu, ºi
zideºte iadul; zideºte-l bine împrejur ºi-l acopere cu uºi de fier pe
deasupra.” Diavolul s-a dus. Dumnezeu a scaparat ºi-a fãcut luna –
un om. ª-a fãcut drumuºor de argint, pe amîndouã pãrþile cu pomi, ºi
i-a zis sã se ducã. „Du-te, zice Dumnezeu, pe drumuºorul ista pãnã
ce-i ajunge la casa Soarelui, cãci tu eºti lui de ajutori. Dar sã potri-
veºti cã cu atîta ºi atîta tot în urma lui sã te þii; numai cãtrã sfîrºit
ai sã te mai apropii ºi apoi iar ai sã te depãrtezi, iar mersul acesta îl
vei þinea una pãnã în vecii vecilor, dupã cum þi-l hotãrãsc eu acum.”

Soarele acuma ºtia. Dimineaþa, cînd s-a sculat, a spus femeiei
sale: „Cautã cã în locul meu îndatã are sã-mi vie tovarãºul, sã gã-
sascã toate pregãtite ca ºi pentru mine.” Luna a venit la casa Soarelui
ºi, dupã ce s-a hodinit, a pornit sã-ºi facã lucrul ºi, odatã cu sara, s-a
aratat plinã la rãsãrit. Oamenii s-au bucurat cã au luminã, iar dracul
ºi mai tare s-a bucurat. „De acuma, zice el, au sã poatã lucra oamenii
ºi noaptea!” „Ba n-a fi aºa, zice Dumnezeu, cãci numai o jumatate de
Lunã se va videa noaptea, iar jumatate, nu.” Cãci Luna e om; la
început mititel ca ºi copilul ºi apoi tot creºte, aripile îi cresc împrejur,
pãnã ce vin una ºi e rotund. Apoi începe iarã a îmbãtrîni ºi a se face
tot mai mic, aripile i se taie, pãnã ce rãmîne ca degetul ºi iar se naºte
din nou. Pe lunã o rãdicã numai ºepte draci. La Lunã ei se duc cu
bucurie, cãci ea e rece; aripele îi sînt numai de piatrã scumpã ºi luna
are argint, nu aur ca Soarele. Pentru aceea Soarele e aºa fierbinte,
cãci aripele îi sînt de foc. Balaurii sau vîrcolacii o mãnîncã pe Lunã,
îi ciuntesc aripele, cã se face în toatã luna micã. Balaurii fac ºi piatra
cea scumpã.

o) Ceriul, posturile, rohmanii

Mai întãi ºi întãi, Soarele ºi Luna mergeau pe sus, prin aer, nu
prin ceri, cum merg acu, ºi li era tare greu. De aceea s-au rugat lui
Dumnezeu sã puie ceriul deasupra, pentru ca sã poatã îmbla.
Sfinþii – cei ºepte apostoli – au zis cã ei vor face aceasta, numai cît
dacã oamenii li-ar ajuta ºi i-ar þinea, sã nu le mãnînce carnea; sã
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posteascã. De aceea sînt ºepte posturi. Sfinþii ºepte apostoli s-au dus
sub noi la rohmani – sub fundul mãrii – acolo este altã lume.
Dumnezeu li-a dat aripi ºi ei au adus de acolo piatrã ºi mai scumpã
decît a noastrã, de au fãcut ceriul ca stecla ºi i-au pus ºepte stîlpi de
piatrã scumpã. ªi de aceea, cã þin ceriul – asta e mare muncã –,
apostolii s-au rugat lui Dumnezeu ca sã posteascã oamenii, sã nu
slãbeascã din puteri. Posturile adecã sînt patru, iarã ceilalþi trei
stîlpi, cari fac ºepte posturi, sînt celor patru de ajutori; cînd slãbesc
prea tare, þin ei în locul lor. Cînd a fost gata, s-a suit Soarele ºi Luna
în ceri ºi acum li-e mai uºor, cãci merg ca pe podele; iar noi numai ca
prin fereastã îi videm. De aceea Soarele nici nu ne frige aºa tare, cãci
înainte tare ardea. Dimineaþa pãnã la amiazãzi, îl trag în sus doispre-
zece boi, de acolo boii se întorc înapoi, iar la vale îl duc ºepte iepuri.

Dar Luna ºi Soarele de ce gîndiþi cã sînt roºi cînd rãsar? Pentru
cã sînt oameni ºi li e ruºine, cãci oamenii le arunc în faþã gunoi.
Gunoiul e tare pacat a-l arunca în faþa lor, cînd rãsar.

p) Suirea lui Dumnezeu la ceri. Scopul sãu

Atuncea s-a suit ºi Dumnezeu la ceri cu sfinþii sãi º-a fãcut acolo
altã lume. Dumnezeu are în ceri de toate, ca ºi aice. Parcã, dacã
n-am avea noi pîne, nu ni-ar da Dumnezeu? De ce dimineaþa gãseºti
pe frunzele copacilor ceva dulce ca mierea? Aceea e mana lui
Dumnezeu.

ªi sub noi e lume ca ºi la noi, numai oamenii de acolo sînt cu capul
de ºoarec, dar cu trupul de om. De Paºti, cînd aruncãm noi gãoacile
pe pãrîu, ele merg pãnã în fundul mãrii ºi se duc la dînºii, pe acolo pe
unde se scurg toate apele. Pãnã la dînºii ouãle se fac întregi ºi
doisprezece se-nfruptã dintr-un ou. Atunci sînt Paºtele lor. Iar mai
adînc sub rohmani este altã lume; oamenii ce trãiesc acolo sã cheamã
„duºmanii.” ªi sub duºmani este încã o lume, cu oameni ce au capul
de porc, pîntecile mare ºi sînt îmbrãcaþi ca domnii. Toate aceste lumi
sînt ale lui Dumnezeu ºi au fost ºi mai înainte. Parcã Dumnezeu de
unde a venit în spuma ceea ca fluture? Sã rãdicase de la cei de sub
noi ºi a voit sã-ºi facã altã lume ºi sfinþi, pentru ca sã se poatã sui ºi
mai sus, sã-ºi facã împãrãþia sa în ceri!

q) Stelele, anul, Dumnezeu

Acuma, iatã cum s-au fãcut stelele! Cîþi oameni se nãºteau,
Dumnezeu le punea la fiecare cîte o stea în ceri ºi de aceea stelele din
ce în ce sã tot înmulþesc.

Dumnezeu, la începutul anului, e tînãr ºi, la sfîrºit, e bãtrîn. De
aceea sã cheamã „Anul Nou”, pentru cã atunci Dumnezeu întinereºte,
se face un tînãr aºa de frumos! Tot astfeli ºi Sf. Pavel, învãþãtoriul
oamenilor; ºi acesta, la începutul anului, e tînãr ºi, pãnã la sfîrºit, e
bãtrîn.
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r) Balaurii

La Dumnezeu în ceri sînt balauri. Ei se fac aice pe pãmînt din
ºerpi ºi, cînd se suie sus, Dumnezeu le deschide ceriul ºi ei întrã. Pe
la noi sã fie, ne-ar arde. Balaurii ar vrea sã scape pe pãmînt, ei se
aþin cînd se deschide ceriul, dar Dumnezeu nu-i lasã. Numai aºa ca
sã spãrie oamenii, se aratã cîteodatã – li dã Dumnezeu de grije, cã de
nu s-or pocãi, i-a arde cu foc. Numai la sfîrºitul lumei au sã vie ºi
atunci vor peri oamenii de chin ºi de sete, s-or duce pe la morminte
º-or zice: „Sculaþi, voi, morþilor, sã întrãm noi, viii.” Balaurii stau la
Dumnezeu de jucãrie; peste ei pune Dumnezeu pe Sfîntul Gheorghe
de-i orînduieºte. Cîteodatã sînt pe lîngã soare de ajutori, cînd nu se
coc grîiele, ajutã ºi ei cu focul lor.

s) Cum s-au fãcut paserile, animalele

Paserile, animalele s-au fãcut mai pe urmã din oameni – din
barbaþi ºi din femei.

Cucul e din femeie. Cînele, din om. Lupul, din boieri etc. Iatã cum
s-a fãcut cocostîrcul:

Dumnezeu, dupã ce a fãcut lumea, oamenii, în loc sã fie mai
cuminþi, din ce în ce se fãceau mai rãi. Dumnezeu li-a dat felurite
dihãnii: ºerpi, ºopîrle º.a., sã-i spãrie. Dar pe urmã s-au rugat lui
Dumnezeu ca sã le ia ºi Dumnezeu le-a strîns într-un sac ºi le-a dat
unui om sã le arunce în mare. Omul s-a dus pe cîmp ºi li-a dat
drumul, de s-a împlut iarã lumea de dînsele. Dumnezeu atunci s-a
mîniat pe acela ºi i-a zis: „De-acu, dac-ai fãcut aºa, ai sã le culegi” –
ºi l-a fãcut cocostîrc. El de atuncea tot le strînge ºi tocmai cînd le va
gãti de strîns se va face iar om.

t) Iadul

Diavolul a zidit bine iadul, l-a fãcut mare, de încãpeau sute ºi mii
de oameni în el. A fãcut niºte ziduri groase, cu niºte cãldãri în zid de
jur-împrejur, cã ar putea încãpea trei case de acestea într-o caldare,
iar pe deasupra a fãcut uºi cu lacãþi de fier. Pe uºile acelea ies
sufletele cînd nu mai sînt pãcãtoase; uºile se deschid singure ºi
singure sã închid. Cînd a fost iadul cu totul gata, s-a apucat sã facã
o cuºcã de fier în mijloc, dar aºa de zdravãnã ºi tare, doar îl va putea
prinde pe Dumnezeu. Dar aice pe pãmînt era un covali foarte credincios
lui Dumnezeu ºi pãzitori de lege. Trimite Dumnezeu la dînsul sã-i
facã un lanþ gros tare ºi de 94 de ºuhuri sã-i fie amnarele. Covaliul
a lucrat o mulþime de ani la lanþul acela. Cînd a gãtit Necuratul
iadul, gãtise ºi covaliul lanþul. Merge ºi Necuratul la Dumnezeu sã-i
spuie cã a gãtit lucrul; sã vie sã vadã ºi sã se împãrþascã. Merge
Dumnezeu cu sfinþii, cãci Dumnezeu ºtia gîndul lui. Diavolul i-a
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aratat prin tot locul, pe urmã îl duce la cuºca ce a fãcut-o ºi îi zice lui
Dumnezeu sã între. „Ba întrã tu mai întãi ºi apoi voi întra ºi eu”, i-a
rãspuns Dumnezeu. Dupã ce a întrat, Dumnezeu i-a dat lanþul ºi i-a
zis: „Acuma leagã-te cu lanþul ista ºi vezi, tare e?” Diavolul s-a legat.
Dumnezeu a tras prin gratii capetele ºi a închis amnarele ºi-a rãmas
diavolul ferecat. Cînd s-a scuturat o datã ºi-a rãcnit, ceriul ºi pãmîn-
tul s-a cutremurat! Acela are aºa putere, cã el ar prãpãdi lumea, el
atãta cã nu are gîndul lui Dumnezeu; sã aibã, n-ar vrea sã ºtie de
Dumnezeu, l-ar întrece. ªi de atunci stã legat.

u) Urieºii

Acu, urieºii ceia, pe care i-a fost fãcut Dumnezeu, sã fãcuse foarte
rãi, aºa cã nici de Dumnezeu nu voiau sã ºtie – ziceau cã ei sînt
Dumnezeu. Ce sã facã Dumnezeu ºi cum sã-i prãpãdeascã? A dat
cumpene, potopuri – ºepte potopuri au fost – ºi tot nu li-a putut face
nimicã. Amu trãise 2.000 de ani. Aude tovarãºul sãu în iad cã
Dumnezeu sã necãjeºte ºi nu-i poate toropi. Trimite rãspuns lui
Dumnezeu, ca sã-l lese pe dînsul, cã el îi va gãti de zile. Dumnezeu
i-a dat drumul. Cînd a ieºit, a început a strînge nouri ºi a da ploi, cã
a ajuns ploaia pãnã sub ceri. Atunci urieºii au cãzut toþi ca grinzele
ºi s-a curãþit lumea de ei. Iar un împarat al lor, împaratul
Constantin, care striga asupra lui Dumnezeu, stã cu oastea ºi tîrgul
lui tot sub apã ºi la sfîrºitul lumei are sã þie bãtãlie cu împaraþii
aceºtia ºi are sã rãmîie pe lume numai el cu oamenii lui. Dar vor fi
mici, cã vor îmblãti 12 într-un cuptori, din ceia ce au fost odatã
urieºi. Ei de ºepte ani de cînd iese ºi mai au încã zece pãnã ce vor ieºi
cu totul. Atunci lumea noastrã se va sfîrºi. Iar de nu va ieºi împaratul
acela sã ne prãpãdeascã, Dumnezeu va da alte patemi pe oameni,
boale, ºi tot lumea se va sfîrºi.

v) Tunul

Dumnezeu a lasat pe tovarãºul sãu sã-i ajute ºi a zis cã nu-l va
mai lega, dacã va sta biniºor, dar ce folos, cã el a început la Dumnezeu
cu rãu, vroia sã sfarme ceriul. Atunci Dumnezeu a luat tunul ºi cu
tunul l-a aruncat cu toþi dracii lui înapoi în iad ºi iar l-a legat, cã nu
mai poate ieºi. Dar dracii lui, de ciudã, tot una se întorc cu dosul la
Dumnezeu – au obraz, cãci ºtiu cã i-a fost tatãlui lor tovarãº. – Dar
Sfîntul Ilie, pe unde-i vede cã fac aºa, dã cu suliþa, cu tunul într-înºii
ºi ei se ascund sub om, sub vitã, întrã chiar în casã, doar ar scãpa,
dar Dumnezeu mai degrabã iartã pacatele aceluia pe care îl trãs-
neºte, fie cît de pãcãtos, dar pe dînsul îl omoarã.

*
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w) Cele întãi popoare. Talanturile

Dupã ce s-a scurs potopul, nu ºtiu de unde s-au luat doi oameni,
Adam ºi Eva etc., etc. Dupã ce i-a alungat din rai, ei au avut o
mulþime de copii ºi din copiii lor s-au ales jidanii, moldovenii ºi
þiganii. Dumnezeu i-a dat fiecare cu legea sa de o parte. Pe unul
într-o þarã, pe altul în alta ºi pe moldoveni i-a lãsat aici.

Apoi Dumnezeu i-a chemat pe fiecare sã li deie cîte ceva. Mai
întãi s-au dus boierii ºi s-au închinat lui Dumnezeu. „Ce vreþi?”
„Avere, Doamne!” Dumnezeu le-a dat avere. Apoi au mers jidanii, cã
ei s-au îmbracat mai degrabã. „Da voi ce vreþi?” „Binele, Doamne!”
„Dat sã vã fie binele!” Þãranii noºtri au ajuns mai pe urmã – pãnã ce
s-au încalþat cu opincele. „Ce vreþi?” – li-a zis Dumnezeu. „Avere.”
„Au luat-o boierii!” „Binele darã!” „Dacã l-au luat jidanii!” „Apoi dar,
vrun lucru, Doamne!” „Lucrul sã fie al vostru!” ªi de aceea lucrul e
sfînt, cãci e de la Dumnezeu.

Merg ºi þiganii: „Ce vreþi?” „Avere.” „Au luat-o boierii!” „Binele!”
„Binele l-au luat jidanii.” „Lucrul darã!” „Lucrul l-au luat moldo-
venii.” „Ce rîs dar e asta?” „De rîs sã fiþi”, li-a zis Dumnezeu. ªi chiar
de rîs au rãmas.

x) Bisericele. Învãþãtorii

Apoi Dumnezeu a spus la toþi cum sã-ºi facã biserici, cãci toþi
aveau biserici din cãrnaþi ºi din slãninã; numai þiganii au mîncat-o
pe a lor. Ai noºtri însã, dupã ce s-a zvîntat, au fãcut deoparte alta de
lemn ºi mai pe urmã de piatrã.

Dumnezeu ºi mai apoi li-a dat oamenilor învãþãtori, dar tot nu
ascultau. Dumnezeu a ales pe Noe ºi a fãcut o corabie mare, în care
au întrat o mulþime de oameni, ºi-a dat alt potop. Atunci s-au ivit
ºoarecii. ªi oamenii aceºtia de dupã potop aveau grîul, popuºoiul, ca
ºi pe vremea urieºilor. Dar o femeie a greºit, cã li s-a luat darul ºi a
rãmas numai cît e azi.

Altã datã, un balaur li-a fost luat apa; Dumnezeu a trimis pe
Sfîntul Gheorghi, de-a scos-o de la balaur ºi l-a omorît.

y) Sfîntul Ioan învãþãtor

Dumnezeu, vrînd sã-i deie la lege, tot una îmbla pintre oameni
ºi-i boteza.

Un om ºi o femeie s-a întîmplat cã n-aveau copii. Într-o zi, mergînd
ei în pãdure dupã bureþi, i-a întãlnit un bãtrîn – Dumnezeu. Li-a
spus sã beie dintr-un izvor ºi pãnã la anul au avut un bãiet. Dar erau
saraci ºi n-aveau cu ce face cumãtrie, nici cine le boteza. Mergînd
sã-ºi gãseascã cumãtri, iar li-au ieºit în cale cei doi saraci, Dumnezeu
ºi cu Sf. Petru; ei l-au botezat pe bãiet ºi i-au pus numele Ioan. Cînd
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au venit de la bisericã, era încarcatã masa cu de toate ºi cît mîncau
nu se mai sfãrºea. „Ian du-te afarã, zice Dumnezeu cãtrã femeie, ºi
dã fîn la vacã, cã rage.” „Dacã noi n-avem vacã.” „Fã cum îþi zic eu.”
Cînd se duce... un stog mare de fîn sta lîngã casã, iar în grajdi, vaca
de lapte, legatã de iesle.

Bãiatul acela creºtea într-o zi ca alþii într-un an. Dumnezeu l-a
învãþat carte ºi l-a lãsat oamenilor de învãþãtori.

(Povesteºte apoi despre trimiterea Domnului Hristos pe pãmînt,
ca sã scoatã sufletele din iad ºi legea aºezatã de el, pe care o avem
astãzi. Apoi istoria Sfîntului Ioan de la Suceava, omorît de jidani ºi
aruncat în boz, pe locul unde se aflã monãstirea Sfîntului Ioan.)

Mihai Pantea, Roºa

§ 2. Despre unii învãþãtori trimiºi de Dumnezeu

Despre unii învãþãtori trimiºi de Dumnezeu gãsesc urme ºi în
Botoºani:

O fatã de împarat a avut un copil cu un servitor ºi împaratul a
alungat-o. Copilul avea darul sã deschidã totul pe ce punea mîna,
cãci era nãscut Duminica în timpul liturghiei. El s-a dus în pãdure ºi
a gãsit un palat. Îndatã a deschis porþile º-a întrat cu mamã-sa
înlãuntru. (Mai departe nu-ºi mai aduce aminte bãtrîna povestitoare.
E însã povestea eroului ce omoarã zmeii ºi care se va gãsi în vol. IV,
în o serie de poveºti*.)

„ªi iarãºi a mai trimes Dumnezeu pe unul sã înveþe oamenii –
urmeazã bãtrîna povestitoare – ºi acela avea mare putere, tot ce vra
ºi ce gîndea, fãcea. El avea de lucru cu florile ºi cu grîiele, dar trebuia
sã fie curat – aºa i-a poruncit Dumnezeu –, dar nu s-a putut stãpîni
ºi Dumnezeu i-a luat darul ce i-a fost dat. Tocmai pe urmã a venit
acela care a fost aºa precum a dorit Dumnezeu ºi acesta a dat lumea
la cale.”

(Nu spune cã e Domnul Hristos, ci cu privire la subiectul acesta,
povesteºte fragmentul Omul de flori cu barba de busuioc, ce se va
gãsi în partea V, § 4 B.)

Maria Gãlãþanca, Botoºani

* Acest volum nu a fost publicat de autoare (n.ed.).
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Partea a II-a

PÃMÎNTUL

Cap. I

Religiunea

§ 1. Contractul ºi Sf. Nicolai
Trebuinþa de a se naºte Hristos

Dumnezeu a fãcut contract cu Nifãrtache, ca cei vii sã fie ai lui
Dumnezeu ºi cei morþi ai lui Nifãrtache. Dar vãzînd Dumnezeu cã e
rãu, a trimes pe Sf. Niculai sã întrebe cine poate lua contractul acela
de la el. Sfîntul Niculai a stat 30 de ani la poarta iadului. Îl vede
Nifãrtache ºi trimite pe un drãcuºor la dînsul, sã-l întrebe ce vra.
Cînd a ajuns drãcuºorul aproape, Sfîntul Niculai l-a fãcut praf. „Ei,
da mînios îi”, zice Nifãrtache. „Ian du-te tu, darã sã nu te apropii de
el”, a zis altui drac. Acesta l-a întrebat de departe ºi Sf. Niculai i-a
spus. Atunci Nifãrtache a rãspuns: „Numai acel ce se va naºte din
duh sfînt va putea sã-l ia.” Dumnezeu a trimis duhul sãu de s-a
nãscut Domnul Hristos. Cînd a fost Domnul Hristos de 30 de ani, a
mers ºi l-a luat ºi de atunci au ramas oamenii sã fie judecaþi dupã
pacatele lor. Atunci a luat ºi piatra lui Adam (cãrãmida, vezi § 27 I).

Ioan Pisarciuc, Roºa

§ 2. Ciuda lui Arhanghel

Lui Adam i-a dat Dumnezeu plugul ºi i-a zis cã numai de trei ori
sã întoarne ºi va avea destul. A arat cum i-a spus Dumnezeu; boii
erau sãlbatici ºi le-a dat drumul. Vine dracul: „Ce-ai fãcut, þie are
sã-þi mai trebuiascã arãturã, cã ai sã ai copii.” „Apoi ce sã fac, cã am
dat drumul la boi?” „Dã-mi tu mie pe toþi nepoþii ºi copiii de la copiii
tãi dupã ce vor muri ºi eu îþi voi prinde boii!” Adam i-a dat, cãci s-a
gîndit cã dupã moarte ce-i trebuiesc? Diavolul a luat pãmînt în
mînã – contract – ºi l-a ascuns în beznã. Amu Adam, dupã ce i-a
prins boii, a început a ara cît vedea cu ochii. Vine Dumnezeu ºi-i zice:
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„Ce faci, Adame, ari? Arã, arã; vei ara dealurile ºi vei ara vãile, dar
tot numai atîta vei avea, cît îþi voi da eu!” ªi aºa-i, cã numai atîta
avem, cît ni dã Dumnezeu. Sã fi ascultat cum i-a spus Dumnezeu,
numai de trei ori am fi înturnat cu plugul ºi aveam de toate destul.

Atunci Dumnezeu, ca sã poatã scapa pe oameni de la diavol, cã
era plin, bucºit iadul de dînºii, a trimis pe Arhanghelul Gavriil în
iad, ca sã slujascã diavolului un an – lui Sarsailã cel mare – doar ar
afla cum poate sã scoatã contractul de la dînsul. Dar i-a zis sã nu
pomeneascã nimicã la ce a venit, sã aºtepte pãnã l-a întreba el. A
slujit el acolo un an cu credinþã, fãcînd tot ce i-a spus. Amu anul s-a
fost împlinit ºi diavolul tot nu l-a întrebat la ce a venit. Ei, cînd a
ieºit Arhanghelul mînios º-a trîntit uºa dupã dînsul, s-a cutremurat
iadul ºi s-a dus drept la Dumnezeu: „Degeaba am slujit un an de zile
întreg, cã nu m-a întrebat nimica!” „Mai du-te ºi mai slujeºte un an,
cãci trebuie sã-þi spuie.” Merge iar ºi mai slujeºte un an ºi, cînd s-a
împlinit, îl întreabã diavolul de ce a stat atîta vreme acolo.
Arhanghelul îi spune: „Aº vra sã ºtiu cum s-ar putea capata contrac-
tul ce l-ai fãcut cu Adam.” Atunci diavolul i-a zis: „Contractul acela
nu-i vrednic sã-l ia nimene, numai acela care s-ar naºte din duh
sfînt, din fecioarã.” Arhanghelul, pe uºã ºi la fugã, diavolul, dupã
dînsul. Atunci a vãzut el cã a fãcut rãu cã i-a spus ºi numai, numai
sã-l prindã. Cînd Arhanghelul sã între în ceri, diavolul l-a prins de
picior ºi i-a rupt talpa, acolo unde e la om afundatura ceea. De atunci
au ramas oamenii aºa, cãci înainte aveau talpa dreaptã. Dupã aceea
l-a trimis Dumnezeu pe Arhanghelul la Maica Domnului. Ea de micã
a slujit în bisericã. Pãrinþii ei n-aveau copii º-au fãgãduit sã-l dea la
monãstire, de-or avea un copil. Maica Domnului a primit duh sfînt
de la Arhanghel ºi l-a nãscut pe Hristos. Atunci, acele trei zile ce a
stat în mormînt, a mers în iad ºi-a luat contractul ºi-a dat drumul la
toate sufletele. Iar pe diavolul l-a legat ºi aºa ºede pãnã la a doua
înviere. În locul lui a întrat în iad Iuda, cã el s-a fost spînzurat de un
mesteacãn. Pintea Mãerean, ªcheia

§ 3. Copiii. Altã versiune despre înmulþire

Dupã ce a alungat Dumnezeu pe Adam ºi pe Eva din rai, le-a dat
o palmã de pãmînt sã o lucreze ºi sã scoatã tot ce le va trebui de
acolo. Vine diavolul la dînºii: „Da voi ce aveþi sã fãceþi cu palma asta
de pãmînt? Vouã vã trebuie pãmînt mult, ca sã aveþi cu ce hrãni
copiii voºtri! Eu v-aºi da pãmînt, dacã mi-aþi da ce aveþi mai drag pe
lume”, zise diavolul. Stãturã Eva ºi Adam un moment ºi sã gîndirã.
„Îþi vom da ceea ce ceri”, ziserã ei, fãrã sã le treacã prin minte ce le
va cere. Diavolul le spuse ca sã lucreze pãmînt cît vor vrea, iar în
schimb sã-i deie lui cei doi copii, ce-i aveau, fata ºi bãietul lor. N-au
avut ce face, i-au dat. Diavolul i-a luat ºi i-a dus în împãrãþia lui.
Dumnezeu s-a suparat foarte tare cînd a auzit. A luat º-a trimis pe
Sf. Vasile sã slujascã trei ani la diavol, doar îi va da înapoi. Sfîntul
Vasile a mers ºi a slujit un an – pe atunci era anul trei zile. A mai
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slujit º-al doilea, diavolul nu l-a întrebat pentru ce slujeºte. Cînd a
mîntuit al treilea, l-a întrebat ºi i-a spus. Diavolul de ciudã i-a tras
o bataie Sfîntului Vasile, dar n-avea încotro, copiii trebuia sã-i deie.
A trimis toþi dracii din iad sã-i caute, dar nu i-au putut gãsi. Numai
unul ºchiop atîta a scotocit, pãnã a dat de dînºii, unde erau ascunºi.

Sfîntul Vasile i-a luat ºi i-a adus pe pãmînt ºi de la aceºtia s-a
înmulþit lumea. Neculai Duhaniuc, Botoºani

Cap. II

Naºterea Domnului Iisus Hristos

§ 1. a) Binecuvîntarea dobitoacelor

Maica Domnului era tare fãrã pacat ºi credea în Dumnezeu; ea
era slugã la alt jidan, era fata lui David. La dînsa îmbla ficiorul lui
Crãciun ºi vra s-o ia. Odatã a venit el la dînsa cu o alãmîie în
buzunari. „Ce ai în buzunari, i-a zis Maica Domnului, dã-mi sã miros,
cã tare frumos miroasã.” ªi cum a mirosit, a purces grea din duhul
sfînt. Domnul Hristos, cînd era Maica Domnului grea, vorbea din
pîntece ºi ea ºtia cã are sã fie Dumnezeu, de aceea s-a ascuns de
jidani cînd o cãutau. Da între jidanii lui Iuda (dracului) sã auzeau
vorbe cã are sã vie un împarat nou ºi ei cunoºteau din stele cã s-a
nãscut. Ei au trimis sã-l caute ºi sã omoare pre toþi copiii, doar îl va
omorî ºi pe Hristos. Maica Domnului l-a ascuns în ieslele oilor, dar
berbecii au zis: „Care sînteþi cu lapte hrãniþi-l ºi care sînteþi sterpe
încãlziþi-l!” Cînd s-a nãscut Hristos, cu pãr de aur, îndatã s-a luminat
ºi pe loc a început a vorbi – mã rog, doarã e Dumnezeu! – Oiþele l-au
hrãnit ºi l-au încãlzit ºi, cînd a venit mã-sa, l-a întrebat: „Cum þi-i,
dragul mamei?” „Bine, da cum sã cheamã dobitoacele aste?” „Oi.”
„Blagoslovite sã fie ºi sfinþit sã fie fruptul lor.” ªi de atunci se
sfinþeºte de Paºti caºul. Pe urmã l-a dus Maica Domnului la porci, de
l-a ascuns. Porcii l-au încãlzit ºi l-au hrãnit. Cînd a venit Maica
Domnului, Domnul Hristos a întrebat-o: „Da dobitoacele aste, mamã,
cum sã cheamã?” „Porci!” „Apoi blagoslovitã sã fie carnea de pe dînºii
ºi sã se îndulceascã oamenii cu ea!” De atunci sã taie porcii de
Crãciun. S-a dus la vaci, iar aºa l-au încãlzit ºi l-au hrãnit ºi iar aºa
a întrebat-o pe mã-sa: „Da dobitoacele aste mari, cu coarne, cum sã
cheamã?” „Vite.” „Sã fie blagoslovite ºi ele ºi din pielea lor sã se facã
ciubote.” S-a ascuns la cai; dar caii au ros tot fînul de pe dînsul, cît pe
ce erau sã-l gãsascã jidanii. Vine mã-sa ºi-l ia, da Domnul Hristos
întreabã: „Da aieste ce-s?” „Aceºtia sînt cai, dragul mamei.” „Sã nu
se mai sature, a zis Dumnezeu, ºi carnea lor sã o mãnînce cînii ºi
paserile!” ªi chiar aºa e.
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b) Sfîntul Ioan, botezul, învierea

Apoi a trimis Dumnezeu pe Iosif sã-i spuie Maicii Domnului sã
meargã de acolo ºi-a mers într-o pãdure. Acolo a fãcut Domnul
Hristos o monãstire ºi a trãit 30 de ani. Da în pãdurea ceea era un
om – un beþiv – îºi vînduse toate straiele de pe dînsul ºi se îmbracase
în papurã ºi-ºi fãcuse o cruce-n mînã ºi îmbla. Cînd s-a împlinit
vremea, a mers sã-l caute Iosif ºi cu Domnul Iisus Hristos, ca sã-l
boteze. Dar el sã ruºina, cãci nu avea straie. Iosif l-a chemat sã vie ºi
aºa. El ºi-a fãcut o strachinã de papurã, de-a turnat lui Hristos pe
cap ºi l-a botezat. Apoi, cînd a fost vremea sã fie muncit ºi-a luat
rãmas bun de la mã-sa ºi de la tatãl sãu ºi s-a dus la Dumnezeu sã-l
roage ca sã-l scape. De trei ori l-a rugat, dar Dumnezeu a spus cã nu
se poate ºi cã el nu va suferi, numai umbra lui vor munci-o. Apoi s-a
dus de ºi-a cãutat 12 apostoli ºi s-a pus cu dînºii sara la masã. Dar
cahalul îl cãuta; el vorbise cu Iuda, pe ce-l va cunoaºte, cã toþi îs una?
Iuda i-a spus: „Pe care-l voi sãruta, sã ºtiþi cã-i el.” ªi s-au pus la
masã ºi Domnul Hristos a zis: „Astã sarã, unul din voi mã va vinde.”
Dar Iuda a zis: „Poate eu?” „Poate”, a zis Domnul Hristos1. „Nu se
poate, cãci noi pentru tine toþi ne vom lupta!” (Cãci erau toþi înar-
maþi.) „Ba pãnã la cîntatul cucoºului, toþi aveþi sã vã lepãdaþi de
mine!” „ªi eu?” – zice Petrea. „ªi tu.” ªi-a venit cahalul ºi Iuda l-a
sãrutat ºi, cînd a vrut sã-l ia, ceilalþi toþi au sãrit cu sãbiile. „Lãsaþi
sãbiile în teacã, cãci cap pentru cap va merge ºi cine va tãia de sabie
va muri!” Atunci au pus sãbiile în teacã ºi, dupã ce l-a legat, a zis
cahalul: „Care mai sînteþi tovarãºii lui?.” „Eu nu-s!” „Nici eu!” ºi toþi
s-au lepadat. L-au luat ºi-au dat sã-i facã o cruce mare ºi grea, cã de
abia sã o ducã Dumnezeu în spate, ºi de aceea teslariul e blastamat;
dar covaliul, din o cãruþã de fier ce i-au fost adus, a fãcut numai trei
piroane – cãci zicea cã fierul e cruhos – ºi l-a blagoslovit Dumnezeu.
ªi l-au îmbrãcat în cãmeºã de urzicã ºi pe cap i-au pus cununã de
macieºi ºi pe sub unghii i-au bãtut cuie de salce (de atuncea e salcea
blastamatã sã nu creascã) ºi l-au pus între un talhari ºi un hoþ. Da
împaratul, cînd l-au adus jidanii la dînsul la judecatã ºi strigau cã
sã-l omoare, a trimis de i-a adus apã ºi a zis cã el nu-i aflã nici o vinã
ºi sã spãlã – ºi de atunci se spalã jidanii, cã ei nu-s vinovaþi. ªi zice
hoþul cãtrã talhari: „Eu am ucis, tu ai furat, dar pe acest nevinovat
de ce l-au pus pe cruce?” „A fi fãcut ºi el ceva, n-ai grije”, zice hoþul.
ªi Domnul Hristos a auzit. Vineri l-au pus pe cruce ºi sîmbãtã în
mormînt ºi au pus doi soldaþi sã-i pãzascã mormîntul. A doua noapte
a venit îngerul Domnului, a rãdicat piatra ºi Domnul Hristos a înviat
ºi s-a suit la ceri. Iar soldaþilor, de lumina ceea li s-au întunecat
vederile ºi stau ºi azi acolo cu sãbiile scoase ºi, cînd îi întrebi de cînd
stau aice, spun cã de ieri. ªi cît au sã mai steie? „Pãnã azi!” Atîta

1. Anton Dragan, Mihalcea, spune cã Domnul Hristos l-a îmbracat în sînge
pe Iuda, sã-l cunoascã ceilalþi cã el e acela ce-l va vinde.
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vorbesc. Ei, la începutul lunei, sînt tineri, iar la sfîrºit, se fac cu
niºte bãrbi pãnã la pãmînt.

c) Copiii. Oul. De cînd au jidanii pistrui

În noaptea dinspre ziua de Paºti, cînd era Iisus în mormînt, jidanii
sã bucurau foarte. Au tãiat un cucoº, l-au fript ºi l-au pus pe masã ºi
un peºte l-au fãcut cu borº ºi au zis: „Cînd va cînta cucoºul ista ºi
cînd va înota peºtele în borº, atunci va învia Hristos!” Deodatã
cucoºul a început a bate din aripi, iar peºtele, cum era bucãþi, s-a
împreunat ºi-a început a înota ºi-a stropit pe jidani cu zamã de
aceea. – De atunci au jidanii pistrui. – Iar copiii s-au trezit cîte cu un
ou roº în mînã ºi au strigat: „Hristos a înviat!”

d) Iisus leagã pe diavolul în lanþuri ºi scoate
sufletele de la iad. Veacul lumei

La ºesã zile a venit Hristos pe pãmînt; dupã aceea a mers în iad
ºi-a scos zapisul lui Adam ºi toate sufletele din iad. Iar Scaraoschi îi
gãtise un scaun , ca sã se puie sã nu se mai scoale de acolo. Cînd l-a
poftit sã ºadã, Domnul Hristos a zis: „ªezi tu întãi, cãci eu nu ºtiu
cum” ºi el s-a pus sã-i arãte. Atunci Domnul Hristos a blagoslovit sã
se lege cu lanþurile cele de fier ºi a zis: „De cîte ori va da þiganul
degeaba cu ciocanul pe ilãu, sã se întãreascã lanþul tãu!” ªi dracii tot
rod lanþul, darã þiganul îl întãreºte! Apoi a ieºit Hristos cu sufletele,
de le-a dus în rai, iarã gura iadului striga: „De ce m-ai lasat gol?”
„N-ai grije, fruntea va fi a ta ºi coada a mea”, a zis Dumnezeu, adecã
bogataºii vor fi ai diavolului, iarã cei saraci ai lui Dumnezeu. De
ciudã, Iuda s-a spînzurat de o rãchitã – credea cã ºi pe el îl va lua; el
nu ºtia cã omul, dupã ce se îngroapã, sufletul stã trei zile acolo unde
a murit – ºi cînd a venit sufletul lui la iad, iadul era gol; el a fãcut
întãi pocinocul. Iar Scaraoschi stã legat pãnã la a doua judecatã.

Lumea asta are sã fie 2.000 de ani ºi ceva, nu se ºtie cît: un an,
doi, zece sau o sutã peste 2.000. Ioan Pisarciuc, Roºa
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Cap. III

Soarele ºi Domnul Hristos

§ 1. A. Crãciun, Crãciuneasa ºi fetele ei

Cînd s-a început lumea, oamenii lucra la lunã noaptea, cum ar
lucra ziua la lumina soarelui, cã erau mai credincioºi, nu era legile
împãrþite. Maica Domnului s-a simþit grea de Ovidenie. Pe atunci
era unul Crãciun. Acela pornise 12 carã cu povoarã la moarã. El era
aºa de rãu, cã nu lasa pe nimene sã doarmã noaptea; pe fete, pe
femeie le bãtea, cã toate erau betege ºi stîlcite. Cînd a pornit el de
acasã, mã-sa le-a zis la fete: „De-amu culcaþi-vã cîte oleacã pe rînd,
pãn’ ce el va veni, ºi apoi voi dormi eu.” Cînd venea el trãsnind, huind –
mã rog, 12 carã cu povarã – toate trebuia sã fie cu furcile-n mînã.

Vine Maica Domnului în ziua de Ajun la femeia lui Crãciun: „Mã
rog, lasã-mã sã fac la D-ta!” „Bucuroasã te-aº lasa, darã am barbat
tare rãu. Uite-te fetele mele: una-i ºchioapã, alta-i oarbã, a treia-i
oloagã. Da eu uite-te ce am pe trup ºi pe mîni!” Era toatã ucisã.
Maica Domnului ºtia. „Lasã-mã, te rog, macar în ocol sã mã duc.” Ea
a lãsat-o. Atunci încã nu era stelele pe ceri, numai luna îmbla ºi
oamenii la lunã lucra. Cum l-a nãscut pe Domnul Hristos, boii l-au
aburit ºi femeia lui Crãciun i-a ajutat – atunci s-a aratat ºi luceafãrul
de sarã pe casa lor ºi apoi stelele. Crãciun vede de departe ºi zice:
„Oare ce au fãcut nebunele cele de mi-au aprins casa?” Trimite
Crãciuneasa pe fata cea ciuntã cu rodini la Maica Domnului. Maica
Domnului i-a pus mînile de aur la loc. Trimite pe cea ºchioapã, i-a
pus piciorul. Trimite pe cea oarbã, i-a pus ochii. Vine Crãciun spre
casã ºi se miarã: vede stelele pe ceri, luceafãrul de miezul nopþei,
luceafãrul de dimineaþã, apoi zorile de ziuã, ziua ºi pe urmã soarele
rãsãrind. Crãciun, cînd a vãzut aceste toate, auzînd ºi cine se aflã la
dînsul, a cunoscut puterea lui Dumnezeu. A mers de a adus-o pe
Maica Domnului în casã ºi a cinstit-o – cãci, mã rog, a vãzut cã-i
sfîntã, fãrã pacat. Maria Cloºca, Suceava

B. Domnul Hristos, nãscut prin creºtet
Mînile de aur

Dracul a fost fãcut cu Dumnezeu lumea ºi pãmîntul ºi ei tot nu se
puteau împaca a cui sã fie lumea. Oamenii, bunãoarã, cum ºi azi, se
duceau cei mai mulþi la dracul. Dumnezeu nu ºtia ce sã mai facã.
S-au apucat amîndoi sã facã ocoale ca la vite ºi, în a cãrui ocol vor
întra mai mulþi, a aceluia sã fie lumea. Dracul s-a apucat ºi a pus la
poarta ocolului sãu niºte dihãnii: urºi, momiþe, cari jucau, doar ar
veni oamenii sã se uite. Dumnezeu ce sã facã? A fãcut o carare ºi pe
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amîndouã pãrþile busuioc ºi flori, sã le fie drag oamenilor de miros ºi
sã vie. Tineretul care încotro a apucat spre poarta dracului sã sã uite
la comedie ºi toþi au întrat înlãuntru. Pe drumul cel cu flori s-au luat
numai cîþiva bãtrîni. „Ei vezi, zice dracul, ce ai tu? Numai vro cîþiva
bãtrîni ºi aceºtia ca mîne vor muri.” Vede Dumnezeu cã-i rãu, con-
tractul nu-l putea strica. „Hai ºi ni-om apuca altfeli”, zice Dumnezeu.
„Acela ce se va naºte din fecioarã neumblatã cu om ºi se va naºte
prin creºtet, acela sã strice contractul acesta.” Dracul a gîndit cã aºa
lucru nu se poate ºi s-a primit. Dumnezeu a suflat duh într-o floare
ºi Maica Domnului a cules-o, a mirosit-o ºi a ramas grea. Cînd s-a
simþit grea, s-a ascuns – ºi postul Crãciunului de aceea sã posteºte,
pentru cã tot fugea ºi s-ascundea, pãnã ce s-a lipit de curþile lui
Crãciun. El a vãzut-o ºi a zis femeiei sale: „Sã nu cumva sã-mi
oploºeºti pe haita asta!” Femeia lui Crãciun a bagat-o în grajdi, între
vite. Amu era ºi la dînºii Crãciunul; venise o mulþime ca la sãrbãtori.
Da ea tot ieºea din casã ºi fuga în grajdi ca s-o vadã, cã se trudea. A
început a o freca sã meargã copilul în jos, copilul tot în sus se rãdica.
Numai ce vede cã iesã copilul prin creºtet! Cînd s-a nãscut, lumea s-a
luminat. Vine ea în casã, da Crãciun o vede tãvãlitã de sînge. „Aºã-i
c-ai mers, n-ai fãcut cum am zis eu?” ªi ia o bardã ºi-i taie mînile.
Vine ea în grajdi cu mînile tãiate. Domnul Hristos a blagoslovit-o ºi
s-au fãcut mînile de aur la loc. Cînd a venit în casã ºi-a vãzut-o
Crãciun cu mînile de aur, vine la musafiri ºi zice: „Cinstiþi meseni,
sculaþi-vã, þineþi-vã sãtui, cã la mine e mare minune!” Atunci au
vãzut cu toþii puterea lui Dumnezeu.

Domnul Hristos cîºlegile acelea, toate aºezãrile, toatã legea a
schimbat ºi dracului îi era ciudã. Care om era olog, neputincios, orb,
el mai bune videri îi da, mai bune puteri. Apoi, în post s-au pus
jidanii sã-l prindã. Cei 40 de Sfinþi erau tovarãºi cu dînsul. Pe copii,
pe toþi i-au înecat, numai Domnul Hristos a scapat. Apoi, în urmã,
l-au prins ºi l-au rãstignit ºi, dupã ce a înviat, a scos pe toþi de la
diavol ºi le-a dat drumul. Sufletele acele stau toate nejudecate pãnã
la a doua venire, prin lume. Gh. Postolachi, Bagiurea în Moldova

§ 2. a) Pãdureþul

Maica Domnului era fatã de împarat. Cînd a purces grea din
Sfîntul Duh, tatãl ei n-a crezut-o ºi a chemat pre toþi domnii cei mari
la sesie ºi-a dat la fiecare cîte o bucatã de lemn de pãdureþ uscat în
gurã; la care va înfrunzi, acela i-a fãcut copilul. Ea avea un uncheº ºi
la nime n-a înfrunzit, numai la el îndatã a slobozit lemnul frunze ºi
floare.

b) Soarele, luna, stelele. Ciobanul, mielul

Maica Domnului s-a ascuns într-o peºterã ca sã n-o gãseascã
jidanii ºi-a nãscut. La ea s-au coborît soarele, luna ºi stelele ºi au
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venit la rodini. Da un cioban era aproape ºi a vãzut toate aceste. El
a alergat toatã ziua dupã un mieluþ ºi, cum l-a prins, l-a adus Maicii
Domnului. De aceea sã vede pe icoanã lîngã Domnul Iisus Hristos un
mieluþ.

c) Grîul

Pe urmã a fugit Maica Domnului cu copilul pãnã ce-a ajuns la un
om care ara. Dumnezeu a dat cã grîul în ziua aceea s-a copt ºi, cînd
au venit jidanii sã întrebe, omul li-a spus cã a trecut pe acolo cînd
samana ºi jidanii s-au întors, iar Maica Domnului a scapat.

ªtefan Pita, Mihalcea

Cap. IV

Credinþe ºi datine la Crãciun

§ 1. Soarele. Pãmîntul. Producþiunea. Ajunul. Maica
Domnului. Femeia.

a) Ajunul pentru Maica Domnului sã posteºte, cã în ziua ceea
Maica Domnului s-a muncit ºi-a fost suparatã; i-a fost greu, n-a
mîncat nimica. De aceea ºi noi toatã ziua postim ºi tocmai sara
mîncãm.

În ziua de Ajun nici peºte nu se mãnîncã, pentru cã e cu sînge. Nu
se mãnîncã nimic ce e cu sînge, pentru cã Maica Domnului a fost
plinã de sînge. Sã mãnîncã numai cît aceea ce rodeºte pãmîntul: bob,
bureþi etc. Mihalcea

*

De Ajun sã posteºte pentru pîne, ca sã rodeascã.
De Ajun se fierbe din toate roadele pãmîntului ºi din toate sã

guºti, ca sã rodeascã. Bobul sã mãnîncã ca sã ai saþ, cã el, cum
mãnînci oleacã, cum îþi vine ca sã bei apã ºi eºti sãtul. Perjele, sã te
îndulceºti, sã nu te sfãdeºti cu nimene. Sarmalele sã le laºi mai pe
urmã, cã ele-s neamurile, ele-s sfãdãuºe; cît fierb în oalã, tot una
clocotesc ºi huiesc, ºi altul nime nu te ocãreºte decît neamul. Da
perja ºi grîul îs strãinii, cã fierb liniºtit ºi-s dulci. Strãinii sînt ca
pînea ºi ca zaharul, sînt dulci, nu te batjocuresc. Dar mai întãi sã
guºti din peºte, cã n-ai friguri peste an. Ioan Pisarciuc, Roºa

*
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Preoþii

b) De Crãciun, adecã de Ajunul Crãciunului, sã fierbe de toate
celea, ca sã fie pe masã ºi preotul sã cade sã le blagosloveascã, sã fie
tot anul bielºug. Siret

La românii de pe lîngã Suceava ºi-n Moldova, nu se face cina cea
de sarã, ca în pãrþile Cernãuþului, ci atunci sã mãnîncã, cînd vine
preotul. Dupã ce a blagoslovit ºi-a gustat din masã, cum se duce, cei
de casã se pun ºi mãnîncã.

Preotul cînd vine, numaidecît trebuie sã ºadã, cãci ºed peþitorii,
ºede norocul, ºed cloºtele; sub preot se pun grãunþe ºi apoi le dau la
gãini, cãci clocesc. Botoºani

În ªcheia, lîngã Suceava, dupã ce sã duce preotul, toarnã grãun-
þele prin veriga coasei ºi prin borta lãiþei, puind veriga deasupra, ºi
le dã la gãini sã mãnînce, sã nu piarã.

Cînd vine preotul cu ajunul ºi cîntã, atunci un copil de pe cuptori
sã zicã: „Gãinele se oauã” de trei ori ºi apoi tot anul ai oauã.

D-ra Veronica Grosari, Siret

În Ardeal, cum iesã preotul din casã, mãturã repede, ca sã n-aibã
pureci peste an. Tomnatic

(În Botoºani, spun cã, pentru a nu avea pureci peste an, sã nu
rosteºti în ziua de Ajun cuvîntul „mac” – care atunci sã întrebuin-
þeazã mai mult.)

*

Mîncãrile la vite. Gospodãria

c) Din toate mîncãrile ce faci de Ajun, sã pui într-o strachinã ºi sã
încunjuri casa de trei ori, ca sã fie aºa plinã de toate ºi sãtulã, apoi
sã dai la vite sã mãnînce, sã se þie sãtule ºi sã fie spori în vite.

Ana Maslosca, Mahala

De Ajunul Crãciunului ºi al Bobotezei, sã iai din toate mîncãrile
de deasupra: grîu, gãluºte etc. Iai apoi ºi douã plãcinte, una o dai
întãi argatului care e la vite, dar trebuie sã fie mîncãcios, cã apoi
mãnîncã bine vitele peste an, ºi cealaltã o rupi în bucãþele º-o dumici
în mîncarea vitelor. Cînd le dai sã mãnînce, zici: „Cinaþi sãnãtoase,
cã ºi noi cinãm.” D-na Maria Reus, Mihalcea

Ca sã se înmulþascã vitele, li se dã din toate mîncãrile de Ajun
sara, precum ºi o bucãþicã de aluat dospit. Apoi apa ce sã spalã
vasele a treia zi de Crãciun li se dã sã beie ºi sã stropesc cu ea, tot
pentru înmulþire. Cum e atunci în sara Ajunului plinã masa de
bucate, aºa sã se înmulþascã, sã fie multe vite. Apa cea subþire o
fierbi ºi o strîngi în ºipuri ºi numai cea groasã sã dã. Cu apa de la
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vase sã stropesc straturile vara, cînd au muºte, ºi mai e bunã ºi de
diochi. De asemenea ºi cînd sã îmbolnãveºte vita, sã i se dea sã beie
ºi s-o spele. Apoi mai stropesc vitele cu ea cînd le scot la cireadã întãi
primãvara sau cînd le scot la tîrg, pentru ca sã nu le dioache.

Ursana Filip, Mihalcea

Foc în ziua de Ajun ºi de Crãciun, în ziua de Anul Nou, în ziua de
Paºti ºi de Înalþare sã nu dai din casã, cã tot anul ai foc, suparare,
huit, pagubã în casã. Roºa

Ca sã-þi meargã bine în albine, sã împrumuþi ceva de la altã casã
în ziua de Ajun. D-na Maria Reus, Mihalcea

În ziua de Ajun sã începi tot lucrul ce ai, ca sã-þi meargã cu spori
peste an. Botoºani

De Ajun sã nu dai nimica de la casã, cã n-au frupt vacile.
Siret

Nu sã dã nimica de la casã, cã n-ai noroc la vite ºi pentru huit.
Nici sã iai de la nime; nici sã dai. Cuciur-Mare

Sã nu dai nimica, mai ales aluat dospit, cã nu se ouã gãinile ºi
pier ºi n-ai plod la vite (nu se plodesc). Altele anume vin de-þi iau sã
deie la vitele ºi gãinele lor ºi-þi iau sporiul tãu ºi mana de la vaci.

Mihalcea

Dacã a luat o femeie aluat dospit în ziua de Ajun de la trei case, sã
facã cu acel aluat pîne ºi pînea cea dintãi sã o mãnînce ea cu casenii –
dar sã nu cadã o fãrmãturã –, atunci femeia ceea are sã aibã pui
mulþi ºi cloºtele-i vor sta bine ºi puii se vor þinea gramadã de cloºcã
ºi nici uliul nu-i va mînca. D-na Anastasia Constantinovici, Mihalcea

În Botoºani, nu sã dã nimic din casã în ziua de Ajun, nici gunoiul
nu sã dã afarã; nu sã împrumutã nimicã. Care dau însã în ziua de
Ajun frupt de la vite, de la oi, atunci pot sã deie în zi de sãc tot anul,
cãci nu le stricã nimic. D-na Tinca Dimitriu, Botoºani

Cenuºa nu se dã în ziua de Ajun afarã; dar de dai de pomanã în
ziua de ajun sare ºi ceapã, apoi poþi sã dai cenuºã tot anul afarã ºi-n
zile de post. Dochiþa Hurchiºi, Mahala

În Mahala, dacã mãturã în ziua de Ajun sara casa, o poate mãtura
tot anul sara, cã altfel dã norocul afarã din casã – dar gunoiul îl
aruncã abia a doua zi.

Atunci mãturã casa de la uºã spre fund, ca sã vie binele ºi norocul.
Catrina Dumitraºciuc, Mahala

Ca sã-þi vie peþitorii la casã, de la Ajunul Crãciunului pãnã la
Iordan, mãturi casa de la prag spre rãsãrit, spre icoane, ca sã se
strîngã, sã se adune; nu din fundul casei înspre prag ca sã-i alungi –
ºi acele douã sãptãmîni de sãrbãtori nu se aruncã gunoiul afarã.

D-ra Cloonica Tuºinschi, Mihalcea

*
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În Siret, de la Crãciun pãn la Iordan, nu scot gunoiul afarã, cã vin
tot anul musafiri. Apoi în ziua de Iordan, cînd iese cu Iordanul, pun
la fiecare copac gunoi, ca sã rodeascã peste an.

D-ra Panoria Zus, Siret

În Mihalcea, de Crãciun, se strîng toate fãrmãturile, tot gunoiul
la un loc ºi dupã Boboteazã se aruncã pe straturi. Alþii în ziua de
Boboteazã îl aprind în poartã, dimpreunã cu toate cele de la malancã,
ºi trec peste focul acela. Apoi cenuºa o împrãºtie în pomãt, sã fie
roadã cît gunoiul.

În ziua de Ajun, dacã nu-þi rodesc pomii, sã meargã barbatul ºi sã
se facã cã-l taie pe copacul acela. Iar femeia cu mînile de aluat, cum
a mîntuit de frãmîntat, sã meargã sã-l apuce ºi sã se facã a ruga pe
barbat sã-l lese, sã nu-l taie, cã va rodi – ºi apoi rodeºte.

D-na Maria Braha, Mihalcea. Asemenea în Roºa

De Ajun, cum ai dat pînea în cuptiori, pãnã a nu rãsãri soarele, sã
mergi în grãdinã cu lopata în sus ºi sã zici: „Cum e cuptioriul ºi
lopata plinã de pîne, aºa sã fie copacii plini de poame.”

D-na Sevastiþa Dumitriu, Botoºani

În Camena, cînd e pînea gata în cuptiori, femeile pun un cãrbune
deasupra ºi, de se aprinde degrabã, de învie ºi arde, vor fi popuºoii
cei devremi buni, de mai încet, vor fi cei mai tãrzii buni.

Cina de sarã. Grîul. Bucatele de Ajun

d) În Bucovina ºi mai ales în satele din jurul Cernãuþilor, la Ajun,
grîul e mîncarea cea mai de cãpetenie. Cînd sã pun la masã sara,
întãi din grîu gustã ºi arunc cu lingura grîu în podea, sã sã prindã de
grindã, cã sã prind roii, zic ei. În Ropcea, preotul, cînd întrã în casã,
aruncã grîu în podea, pentru roi. Tot astfel ºi în satele din jurul
Botoºanilor. În Monãstirea Doamnei, lîngã Botoºani, fac ºi coliva din
grîu de duc în ziua de Crãciun la bisericã. Grîul se face cu miere; în
Bucovina, unii pun ºi nuci pisate, mai rar sã pune ºi mac.

O femeie din Mihalcea mi-a explicat astfeli însemnãtatea grîului:
„Noi dacã gustãm sara grîul, fãcem închipuirea cinei de tainã, cã
erau 12 cu Domnul Hristos, unul ca unul, încît nu-l puteau cunoaºte
jidanii. Dar unul dintre apostoli li-a zis: «Acela care va blagoslovi
întãi masa ºi va gusta din grîu sã ºtiþi cã e el» Atunci l-au prins ºi
l-au muncit. Chiar ºi bucatele, ce le fãcem de Ajun, trebuie sã fie de
12 feluri, dupã cei 12 apostoli.”

Celelalte bucate care trebuie sã fie numaidecît de ajun sînt: în
Bucovina, s-a luat de la catolici obiceiul ca numaidecît sã mãnînce
peºte, lucru ce în Moldova nici nu s-a pomenit într-o zi aºa de grea de
post. În Moldova, se face borº cu bob ºi cu burechiþã. Burechiþa sînt
niºte bucãþele patrate de aluat, lipite ca niºte urechiuºe. Sã fac ºi
bucate de hribi, dar bucate fãrã care Ajunul nu poate sã fie sînt:
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„gãluºtele” (mai ales cu pasat), „varzarele” (plãcinte de post cu
curechi, cu ceapã sau cu mac), turtele, bobul ºi perjele.

În Moldova, la Ajun, însãmnãtate mai mare au turtele. Acestea
sînt „pelincele Domnului.” Sã fac niºte foi de aluat de grîu, cît mai
subþiri – la lumea cea mai bunã ca strudelul –, sã taie cu o farfurie
rotund ºi sã coc pe o tavã, iar la popor în vatrã. Apoi se aºeazã cîte o
foaie pe farfurie, presurîndu-se cu migdale pisate ºi zahar legat,
parfumat cu apã de flori (apã de flori de portocalã). Deasupra se
pune altã foaie ºi sã presurã tot aºa pãnã ce se face un teanc destul
de înalt; care apoi sã taie bucãþi. Turte e obicei a trimite prezent pe
la cunoscuþi. La popor, între turte presor mac cu miere sau „jufã” –
sãmînþã de cînepã pisatã cu apã ºi amestecatã cu miere.

Rãzeºii din Mihalcea spun cã turtele de aceea se fac, pentru cã în
acea zi femeile i-au adus Maicei Domnului la rodini pelinci ºi pentru
pelinci e mare pomanã, cine dã.

La poporul din satele din jurul Cernãuþului, sub faþa de masã se
pune fîn, pentru cã Domnul Hristos a fost nãscut pe fîn, ºi de toate
seminþele ca sã rodeascã, apoi le dau la vite, ºi mai ales la vaci, ca sã
nu le poatã nimene strica.

De Ajun sara, în Mihalcea, pun sub faþa de masã coasa, ca sã fie
toþi sãnãtoºi, iar sub picioare toporul; alþii ºed pe topor ca sã fie
sãnãtoºi ºi tari peste an ca fierul. Sub masã pun cofa cu apã sã le
meargã bine la vite. Catrina Pantea

În Siret, se pune chiua sub masã pentru noroc ºi pleava grîului o
pun sub faþa de masã. În toate 4 cornurile de masã se pune usturoi
ºi mac. Usturoiul pentru diochi, iar macul ca sã presure vita întãi
cînd naºte, sã n-o strîce. Pleava sã dã a doua zi la vite.

D-na Panoria Petraºescul

La masã, cînd te pui, sã-þi aduci toate, sã le ai la îndemînã, ca sã
nu te scoli pãnã nu gãteºti de mîncat. Atunci trebuie sã ºezi, ca sã se
aºeze gospodãria, ca sã te iubeascã oamenii, ca sã ºadã cloºtele, ca sã
nu-þi fure nimicã din casã ºi din cîmp. Gospodariul poate sã se scoale,
dar femeia nu; femeia atunci pe barbat îl trimite sã-i aducã ce-i
lipseºte. Mihalcea, Camina

Ca sã nu-þi fure nimic peste an, cînd te pui la masã, sã închizi
toate cele cu cheia, cu lacata ºi-n casã ºi pe afarã, pãnã ce nu mîntui
de mîncat, atunci poþi sã deschizi pe unde ai încuiat.

ªi iarãºi în acea zi,pãnã la asfinþitul soarelui, sã nu dai nimic din
casã, sã nu împrumuþi, cã peste an nu se lãcomeºte nimene a te fura.

Mihalcea

Dacã furi în ziua de Ajun sara ºi nu te prinde nimene, poþi sã furi
tot anul ºi tot nu vei fi prins. Mihalcea

De Ajunul Crãciunului ºi al Bobotezei, nu sã dã din casã nimicã,
pentru cã sã duce din casã tot norocul, n-ai sã ai pîne ºi huit în casã
are sã fie, iar gãinile îþi vor mînca totul în grãdinã.

Maria Gabora, Staneºti
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Un lucru de la casã, dacã a fost împrumutat mai dinainte în sat,
de Crãciun numaidecît sã-l aduci sã facã sãrbãtorile acasã, cãci
plînge. Ilinca Cozma, Roºa

Acelaºi lucru l-am auzit ºi în Botoºani, unde nu sã þine cã fami-
lianþii sã fie numaidecît la un loc de Ajun.

În satele din jurul Cernãuþului, la cina de sarã, sã cade sã fie toþi
familianþii acasã, sã mãnînce cina împreunã. De este vrun familiant
departat, în vro slujbã, el plînge pe afarã cînd aude colindînd, ºtiin-
du-se între strãini ºi cã nu face cina acasã cu ai sãi; iar mama ce are
copii departaþi plînge ºi nu mãnîncã.

Pe timpul cît stau cãsenii la masã, la fereastã copiii colindã,
felicitîndu-i. În Mihalcea, lingurarii colindã foarte frumos româneºte
tocmai spre ziuã.

De la masã trebuie sã se scoale toþi deodatã, ca sã iasã deodatã
puii. În Curteºti, lîngã Botoºani, mama, cînd se scoalã, cloncãneºte
ºi copiii þipã ca puii. Tot astfeli ºi în Mihalcea, cu deosebire cã femeia
aruncã pe jos nuci ºi copii, þipînd ca puii, le strîng. Femeia tot timpul
nu se urneºte de la masã, ca sã nu se urneascã cloºtele ºi þine piciorul
pe topor, cãci sînt puii tari ca fierul ºi nu-i mãnîncã ulii. În Broscãuþi,
o fetiþã sã bagã sub masã ºi cloceºte, iar mã-sa îi dã nuci. În Corceºti,
toþi copiii clocesc, trec pe sub masã.

În Mihalcea, se pun din fiecare bucate într-un blid ºi sã lasã pe
masã peste noapte descoperit, ca sã guste ºi cei morþi. În Broscãuþi,
de asemenea, sã lasã din toatã mîncarea macar cîte o lingurã, cãci e
pacat a mînca tot, zic ei.

În Botoºani, în ziua de Ajun, sã dã de pomanã pentru morþi.

*

Ajunul în ªcheia

e) În ªcheia, lîngã Suceava, de Ajun nu pun fîn sub faþa de masã –
zice cã numai ruºii pun – nici sãminþuri. Toporul sub masã nu-l pun,
da pun potcoavã de gãsit în cofa cu apã ºi de pe potcoavã beau ºi dau
ºi la vite, sã fie tari ca fierul . Iar din toate bucatele mai întãi la vite
dau ºi la pãseri, cãci înainte erau boale între vite, dar dacã fac aºa,
li merge foarte bine.

În ziua de Ajun nu dau nimic de la casã; nici foc, nici chibrit ºi nici
nu vine nimene sã cearã în acea zi; nu te supãrã, cãci toþi ºtiu ºi sã
îngrijesc sã aibã. Gãinele nu le strigã atunci ºi de Ajunul Bobotezei
pentru uli. În ziua de Ajun nu mãturã; mãturã pãnã la ziuã ºi gunoiul
îl dau a doua zi afarã. La masã iau cofa cu apã lîngã dînºii, ca sã nu
se scoale. ªi cînd se scoalã, sã rãdicã toþi odatã, sã iasã odatã puii.

*
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Gãinile

f) În ziua de Ajun, la gãini li sã dã mîncare din sîtã sau din ciur,
ca sã se ouã mult. Pui grîu, gãluºte, de toate celea de la masã ºi
învîrteºti ºi tot scuturi, cum curge grîul din ciur, aºa sã curgã ouãle
din gãini.

În ziua de Ajun sã nu strigi gãinile, cã alta de te aude poate zice:
„Gãinile tale ºi ouãle mele!” ªi atunci sã ouã gãinile ei mult.

Mihalcea

Cele douã sãptãmîni de la Ajunul Crãciunului pãnã la Ajunul
Bobotezei la paseri sã da mîncare în ceva cu doage, sã fie îngrãdite
gãinile, sã nu sã ducã în grãdinã sã mãnînce. ªi în vremea asta sã nu
le strigi pãnã în ziua de Boboteazã, ca sã nu le mãnînce uliul; atunci
poþi sã le strigi, cãci, cînd face preotul agheasma ºi sã strigã chi-
raleisa, toate dihãniile fug, lupii etc., ºi sã împrãºtie care încotro pe
la pãduri. Maria Struþ, Mihalcea

Sãrbãtorile Crãciunului sã nu sã caute în cap, cã scurmã gãinile
în grãdinã. Mihalcea

În Mihalcea, cele douã sãptãmîni nu sã mãnîncã pe afarã ºi în
picioare, de gãini, sã nu strîce grãdina, de dihãnii, sã nu le mãnînce
paserile, vitele, ºi sã nu-i vorbeascã oamenii. Atunci dacã te pãzeºti
sã nu te sfãdeºti, sã nu te ocãreascã cineva, tot anul e liniºte ºi bine.

Ca sã nu-þi ia uliul puii, în ziua de Ajunul Crãciunului, pui o
piatrã în cuptiori sã steie pãnã în Boboteazã ºi noaptea tãrziu s-o
scoþi, s-o arunci spre miezul nopþii ºi sã zici: „Cum dorm toþi oamenii
ºi nimene nu vede, aºa sã nu vadã uliul puii mei ºi sã steie împietrit
ºi încremenit.” D-na Ana Constantinovici, Mihalcea

Pe la huþani în Putila, de Ajun, ung ºi astup borþile toate, pentru
uli ºi talhari.

(În ziua de Ajun sã fac vrãji contra grindenei, contra gîndacilor,
se leagã gura oamenilor ce te vorbesc etc. Acestea vor urma.)

*

Vadana
(Poveste)

g) Vadana e tare blastamatã ºi nãcãjitã; îmblã cu copiii ei flãmîndã
ºi goalã ºi n-are credinþã de la nimene, numai de la Dumnezeu. ªi mare
pacat are înaintea lui Dumnezeu acela ce face batjocurã de vadanã.

Îmbla odatã Domnul Hristos ºi cu Sfîntul Petru pe pãmînt ºi-au
mers la un bogat sã-i gãzduiascã, dar nu i-a primit. Au mers la o
vadanã sãracã tare. Ea pusese cîteva balegi în cuptiori ºi amãgise pe
copii cã sã duce la megieºul sã aducã fãinã – ºi copiii tãceau. „Nu ne
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vei primi sã mînem la d-ta noaptea asta femeie bunã?” – zice
Dumnezeu. „Ba v-oi primi, dragii mei moºnegi, dar n-aveþi sã aveþi
hodinã, cãci copiii mei tot una plîng ºi cer sã le dau de mîncat.”
„Lasã, n-avea grija asta, vom dormi cum vom putea.” Au întrat în
casã. Copiii iarãºi au început: „Mamã, scoate pînea!” „De ce nu o
scoþi?” – a zis Dumnezeu. „Dacã n-am ce scoate.” „Destupã cuptioriul,
fã cum îþi zic eu.” Femeia a destupat ºi-a gãsit cuptioriul plin de
plãcinte, de pîni ºi de colaci. Femeia a cãzut în genunchi înaintea lui
Dumnezeu ºi s-a rugat. „Doamne, a zis Sf. Petru, i-ai dat pîne, dã-i
º-o masã sã aibã pe ce pune pînea.” Dumnezeu a gîndit – ºi pe loc a
fost înaintea lor masa acoperitã ºi femeia a pus pînea ºi plãcintele pe
ea ºi iar a cãzut în genunchi ºi s-a rugat lui Dumnezeu. Iar pînile,
colacii, plãcintele, oriºicît mîncau din ele, nu se mai sfãrºau.

Aceasta era tocmai în dimineaþa Sfîntului Ajun. Sãracii s-au dus,
iar ea, plinã de bucurie, ia ºi pregãteºte un ºervet cu plãcinte, colaci,
pîni, sã ducã litie la sfînta bisericã, din darul lui Dumnezeu. Apoi
merge ºi duce la megieºul din toate celea, cãci megieºul e mare
lucru. Dar el, cînd a vãzut-o cã întrã cu darul lui Dumnezeu, a
împins-o º-a dat-o afarã: „Ce ne-ai adus, calico, nouã ni trebuie pînea
ta, n-avem ce mînca?” Ea a ieºit suparatã, strîngînd pînile de pe jos.
Fiecare bucatã ce o rãdica o sãruta ºi o punea în ºervet înapoi. O
vede Dumnezeu plîngînd. „Uite-te, Doamne, zice Sf. Petru, blasta-
matul de bogat!” Dumnezeu a chemat-o la dînsul. „Lasã, nu te supara,
du-te unde vezi focul acela, cã acolo sînt îngerii lui Dumnezeu ºi-þi
vor da ceva.” Ea s-a dus ºi îngerii i-au dat un cîrlan. L-a dus acasã ºi
l-a pus într-un ocolaº, dar n-avea cu ce-l hrãni. „Tãceþi, copii, sã nu
spuneþi la nime, zice vadana, cã eu mã duc la megieºul sã fur, dacã
a fãcut el aºa cu mine.” Sã duce noaptea ºi ia din trei coºere cîte doi
seminceri ºi din trei stoguri de fîn cîte o mînã de fîn. Le-aduce ºi le
pune în trei locuri la casã ºi pãnã a doua zi s-au fãcut trei coºere de
popuºoi ºi trei stoguri de fîn. Cîrlanaºul behãia pe lîngã casã. Ea se
duce dimineaþa sã-i deie mîncare, da lîngã el, o moviliþã de galbeni.
Megieºul a îmblat pãnã la zi cu colinda. Cînd vine acasã, se uitã la
casa vadanei ºi sã miarã. „Uite, haita de fãrmãcãtoare, ce are la casa
ei! Dar de mi-ar trãi biciul meu din cui, voi întreba-o eu pe dînsa de
unde le are!” Femeia ºi-a cumpãrat pe bani straie frumoase ºi toate
ce i-a trebuit. O cheamã megieºul la masã la dînsul; o cinsteºte ºi o
pune în fruntea mesei. Ea lua paharul ºi-l varsa sub picior, iar
Dumnezeu aºa da, cã sã usca. „Eu astãzi sînt cumãtrã mare, zice ea.
„Stau dupã masã, dar nu beau eu, ci beau straiele de pe mine. Cînd
am fost saracã ºi-am venit la casa voastrã sã vã firitisesc, cum aþi
ajuns, s-ajungeþi mulþi ani înainte sara lui Hristos, voi m-aþi dat
afarã.” „Ia lasã, cumãtrã, uitã ce a fost. Mai bine spune-ne ºi nouã ce
ai fãcut, de-þi merge aºa de bine.” „Vouã trebuie sã vã mulþãmesc! ªtiþi
moºnegii pe cari i-aþi alungat? Ei au venit la mine etc.” „Saracii de
noi, aceia au fost norocul nostru ºi noi n-am ºtiut! Mã rog d-tale – de
am ajunge pãnã la anul – sã ne înveþi sã fãcem ºi noi aºa, cum ai fãcut
d-ta, sã venim la d-ta cu dar.” „De ce nu, v-oi învãþa”, zice femeia.
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Pãnã la anul, ei erau aºa de saraci, cum fusese ea. Scorþurile lor
de pe pereþi acum erau la dînsa , le vînduse. Vin ei cu plãcinte ºi cu
rachiu. Ea a luat ºi le-a pus pe masã, i-a cinstit, i-a ospãtat ºi li-a dat
în loc îndoit, sã ducã acasã cu dînºii. „Cumãtrã, zice omul, de ce nu
ne dai afarã ºi nu ne împingi, cum te-am împins noi?” „Asta eu nu voi
face, cã mã tem de Dumnezeu. Acuma duceþi-vã unde se vede para
ceea pe cîmp ºi d-ta sã te tocmeºti cu îngerii pentru sara lui Hristos.”
S-a dus la îngeri. „Ai venit, bogate blastamate?” – au zis îngerii. „Am
venit.” „Ia fierul acela ºi-l pune pe inimã” – un fier lung, cu care se
împuºcã la Înviere, de Paºti. – L-a luat ºi l-a pus. „Acum pune
amîndouã mînile pe fier!” El a fãcut cum i-au spus. Atunci au zis
îngerii: „Cenuºã s-a nãscut, cenuºã sã se prefacã! Pãmînt s-a nãscut,
pãmînt sã rãmîie!” ªi bogatul s-a fãcut praf acolo pe loc.

Andrei Motoc, lingurari din Mihalcea

*

Furca la sãrbãtori

Peste cele douã sãptãmîni de sãrbãtori nu se lasã fusul cu aþã în
furcã; caierul trebuie gãtit ºi nici pe rîºchetori nu se lasã aþã. Totul
trebuie de depanat, cã se face holburã-n cînepã. Mihalcea

Furca nu se lasã goalã, cã nu rodeºte cînepa. Macar aþa ceea cu
care se leagã caierul sã lasã la dînsa.

În Mahala, pe furcã pun caier proaspãt de sãrbãtori, numai cît
n-o leagã. Tot astfeli pun ºi în Staneºti pe Molniþã, în furcã, caiere de
lînã ºi de tort.

Pe fus sã nu fie nimic de Crãciun. Numai de Ajunul Bobotezei torc
cîte un fir, ca sã fie pe fiecare fus cîteva aþe, sã nu fie fusele goale.

Mihalcea

Furca de sãrbãtori s-o pui într-o camarã, sã no vezi, nici fusul,
nici ac, pentru ºerpi, cã vezi ºerpi peste an. Mihalcea

Cît þin sãrbãtorile, cele douã sãptãmîni, furca sã nu steie în casã,
nici sã nu sã toarcã în timpul acela, cãci ºi Maica Domnului n-a tors.

Mihalcea

În Bagiurea (Moldova),nu torc de la Ignat pãnã dupã Boboteazã
pentru vite, ca sã le meargã bine ºi ca sã vie peþitori la fete.

Sãptãmînile din sãrbãtori sã nu torci nici o aþã îndãrãpt, cã-þi
merge îndãrãpt tot anul.

*
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Ursitorul, viitoriul

i) Spre Crãciun, se pun din toate mîncãrile într-o strachinã pe
prispã, sub fereastã, dar sã nu guºti din mîncare, cãci noaptea vine
ursitoriul de gustã ºi-atunci îl vezi prin fereastã. Siret

În postul Crãciunului, cum sã începe, sã strîngi cîte o surcicã în
fiecare zi – dar sã faci singurã focul în toatã dimineaþa. – Cu surcelele
cele strînse sã faci foc în ziua de ajun ºi sã fierbi crupe, dar sã nu pui
sare. Le pui pe masã ºi sara vine umbra ursitoriului pe cahlã ºi
mãnîncã. D-ra Panoria Zus, Siret

În ziua de Ajun, fata sã posteascã toatã ziua ºi care îmbucãturã
va lua sara întãi în gurã s-o puie-n brîu. Apoi, cînd se va duce la
culcat, sã puie brîul jos ºi sã batã trei matãni pe brîu zicînd:

Brîu, brîniºorul meu,
Aratã-mi pe ursitoriul meu,
Care-i dat de Dumnezeu.
În vis sã-l visez
ª-aievea sã-l vãz. De la mama autoarei, Botoºani

Spre Crãciun sã mãsurã apa. Pui 9 pãhãruþe de apã într-un pahar
sara. A doua zi dimineaþã mãsori din nou ºi de gãseºti spori – adecã
un pahar mai mult –, gîndul þi se va împlini. De nu gãseºti spori, nu
se va împlini.

Fata, de Ajun, sã puie o spelcã sub prag, ca sã treacã preotul
peste ea cînd va întra în casã. Apoi sã o ia ºi sã o puie în cap, sã
doarmã noaptea cu dînsa ºi va visa pe cine o va lua. Botoºani

De Ajun spre Crãciun, sã nu închizi uºile sau porþile, cãci nu se
poate mãrita fata. ªi nici în ziua de Crãciun sã nu laºi pe nimene sã
închidã, cãci poate e rãu la mînã ºi-þi închide tot binele ºi norocul,
sau poate singur ºtie ceva º-atunci îþi face de nu-þi mai întrã nimene
în casã. Aleargã fuga ºi închide singur dupã cine va ieºi.

D-na Tasiluþa Nastasi, Siret

De Ajun sã samãnã cînepã la trunchi ºi sã grapã cu cãmeºa, ca sã
sã facã pînzã, drum ursitoriului sã vie, sã-l vezi. Zici: „Eu nu samãn
cînepã pentru pînzã de cãmeºe, cã am, dar samãn drum ursitoriului,
în vis sã-l visez ºi-aievea sã-l vãz.” Botoºani

*

Colinzile

j) În vremea de demult, erau tare multe rãutãþi pe pãmînt, boale,
ºi Dumnezeu a dat colinde de-l pomenesc pe Dumnezeu ºi de atunci
au încetat. Dochiþa Hurghiºi, Mahala
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Se zice cã dracul tot una întreabã: „Sã mai scriu ouã roºi de Paºti?
Sã mai colindã la sãrbãtori?” Cînd ouã roºi nu s-or mai scrie ºi cînd
nu se va mai colinda, atunci ºi el va ieºi.

Dracii numai spre Crãciun ºi spre Anul Nou nu umblã ºi nici o
altã necurãþenie, cãci se tem de bãieþi, cã îmblã atunci cu colinda.

Ioan Pisarciuc, Roºa

În Ardeal, în ziua de Crãciun se colindã. (Tot astfeli ºi în Siret.)
Crãciunul vine pe un cal alb, dupã ce cîntã cucoºii de trei ori.
Crãciunul e un moºneag. Tomnatec, Ardeal

Sculaþi, gazde, nu dormiþi,
C-a venit Crãciun bãtrîn,
Din bãrbuþã scuturînd,
Din cofiþe durãind,
Din ciubote tropãind.

Ostriþa

A. Crãciunul ºi cucoºul

Scoalã, gazdã, nu dormi,
Cã de cînd, gazd-ai dormit,
Iatã, Crãciun a venit.
Trei cucoºi galbeni cîntarã
De trei ori,
Din cãpriori,
ªi o datã,
Din poiatã.
Gãina neagrã bagã sacul.
Scoalã, gazdã, dã-mi colacul,
Cã de-asarã
Stau pe-afarã
ª-opincele-mi îngheþarã.

De la un transilvãnean din
Tomnatec

B. Colinda Pãcurariului

Pe poiana cu flori dalbe,
Merge o turmã de oi albe.
Da la oi cine ºedea?
ªedea Dzeu ºi Dumnezeu,
Cu fluierul pe tureac
ªi cu mîna la baltag.
Oi, oi!
’Napoi!
’Napoi!

C-am albit ºi eu cu voi.
Strigã doamnu a doua oarã,
Sã-ntoarcã ºi-acea mioarã.
Mioara miorelor,
Oile bãtrînilor.

Acelaºi

(În o altã colindã, tot din
Ardeal, se zice:)

Oile bãtrînilor,
Mioarele flecãilor
ªi mieii a bãieþilor.

C. Colinda Ciobanului

Cat în sus ºi cat în jos.
Cat în sus la cei trei munþi.
Cole este-un ciobanaº,
Are un fluier verigit
Cu veriga de argint.
Fluier toarce,
Turma-ntoarce.
Fluier zice,
Turma-nfrînge
ª-o înfrînge pe fîlcele,
Ca sã-mi pascã mugurele.
Tu, oicã,
Bãlãicã,
Tu ce bei? Tu ce mãnînci?
Unde oi bea ºi oi mînca,
C-aþi pus gîndul cã ni-þi da?1

Voi pe noi de nu ni-aþi da,
Mare dar v-am dãrui
ªi frumos v-am îmbraca,
Cu cojoc ºi cu manta.

1. Au pus gînd ciobanii cã le vor vinde, astfel este a se înþelege cuvîntul
„da.” (Mahala)
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D. Domnului rãsãrit

Scoalã, gazdã, nu dormi.
Ioi, flori dalbe, doi de mãr,
Cã de cînd, gazd-ai dormit,
Ioi, flori dalbe, doi de mãr,
Iatã, Crãciun a venit etc.
Flori pe Domnul rãsãrit
ªi pe faþã,
ªi pe braþã.
Trei cucoºi galbeni cîntarã,
Zori de ziuã revarsarã.
Printre zori ºi sfîntul soare,
Sfîntul soare cu trei raze;
Douã raze
Rãzãmeazã.
Colo jos, Doamne, mai jos,
La luncele
Cu grînele.
Colo sus, Doamne, mai sus,
La vîrºezul munþilor,
 Pin cruciºul brazilor,
Pin cruciºul pe fereastã,
La mijloc dragã de masã.
ªi colinda sã gãteºte,
Catã colac bãrbãteºte,
Or colac, or covrig,
Dã-mi-l iuti, cã mor de frig,
ª-un colac, º-un godinaº,
ª-o oiagã de vinars.

De la un transilvãnean din
Bulzeºti

Colindiþã,
Cu codiþã,
Vedeai coaste ºi cãrnaþi,
Sculaþi, gazde, ºi ne daþi.

ªcheia, Bucovina

E. Florile Dalbe

Florile dalbe,
Colo-n deal,
Dupã deal,
Florile dalbe,
Rãsãrit-a sfîntul soare.
Florile dalbe,
ª-acela nu-i sfîntul soare etc.
Da-i o monãstire mare,
Cu nouã uºi, cu nouã altare.
Da într-însa cine ºede?

Mãicuþa cu fiu-n braþe.
Taci, fiule, nu mai plînge,
Cã eu ºtiu ce þi-oi da þie,
Nouã stele-ncornorate,
Cu topoare-ncunjurate,
Douã mere roºioare,
Cheiþele raiului,
Scaunul judeþului,
Lumina botezului.
La Ispas,
Un boþ de caº.
Pe pãrete, pãun verde,
Pe portiþã, rînduniþã.

D-na Maria Siretean, Siret

F. Sînt Ioan

Sculaþi, gazde, nu dormiþi,
Cã nu-i vremea de dormit,
Da-i vremea de-mpodobit
Cu podoabe de argint,
Cu canafi pãn’ în pãmînt.
Sculaþi, sculaþi, boieri mari,
Cã vã vin colindãtori,
De la uºi, la chiotori.
Sã se scoale slugele,
S-aprindã luminele,
Or de cearã, or de sãu,
Înaintea lui Dumnezeu.
Dinaintea istor curþi,
Sînt doi meri mîndri-nfloriþi.
Da sub mãr este un pat,
Patul e fãcut din brad.
Da în pat
Cine-i culcat?
Tot Ioan,
Cu Sînt Ioan,
Nãnaºul lui Dumnezeu.
Mãi Ioane,
Sînt Ioane,
Tu beai ºi te veseleºti
ªi de rai nu mai gîndeºti,
Raiul cã þi s-a prãdat.
ªi din rai ce s-a luat?
Ciubãrul botezului,
Pãhãruþul mirului,
Scaunul judeþului
ªi cofiþa vinului.

Ileana Puiþãu, Brãeºti
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G. Colinda Domnului
Hristos

Sculaþi, sculaþi, mari boieri,
Cã vã vin colindãtori,
Pe la miez de cîntãtori.
Nu vã venim nici c-un rãu,
V-aducem pe Dumnezeu,
Aºa mîndru-mpodobit,
Tot cu aur ºi argint.
Fãºeþel º-îmbrãcãþel.
Faºã dalbã de matasã.
Chitiuþa-i de bumbac
Bãtutã în diamant,
Diamant din Þarigrad,
De la Dumnezeu lasat.
Dar în vîrful chitiuþei
Este o piatrã nãstrapatã
Ce plãteºte o lume toatã.
Þarigradul jumatate,
Rusalimu–a treia parte.
A cui sînt acestea curþi
Aºa nante, minunate,
Cu stobol împrejurate,
C-un ºãrvãnt pãn’ în pãmînt?
ªi-nc-aºa cã n-am vãzut,
De cînd maica m-a nãscut,
M-a nãscut ºi m-a crescut!
Dinaintea istor curþi,
Sînt doi meri ºi doi peri,
De tulpinã-ntulpinaþi,
De vîrfuri apropiaþi.
Da în vîrful istor curþi?
Este un divan de-ncheat
Cu dalbe scînduri de brad.
Da într-însul ce-i aºternut?
O pilotã de mãtasã
Tot argint ºi aur varsã.
Dar într-însul cine-mi doarme?
O dalbã de cuconiþã
Cu doi cuconaºi la braþe,
Dumnezeu sã mi-i trãiascã.
Lãptiºor în meriºoare,
La cãpãtãi de-un gutãi,
La picioare meriºoare.
Meriºoarele-mi sunau,
Mari boieri sã deºteptau.
S-a sculat o cuconiþã,
Ne aprinde o luminiþã.
S-a sculat un cuconaº,

Vîrã mîna în buzunare,
Pe sub poale de taftale,
ªi ne dãruieºte parale.
Dumnezeu sã vã dãruiascã
Cu mult bine
De la sine.
Noi umblãm
Sã colindãm,
Cinci galbeni sã cîºtigãm,
Galbanaºi de vinetici,
Sã ne daþi ºi nouã cinci.
Sã-mi trãiþi,
Sã-mi vecuiþi,
Ca vara,
Ca primavara,
Ca ºi toamna cea bogatã,
Cã-i de toate îndestulatã.
Sã-nfloriþi ca merii,
Ca perii,
Ca-n mijlocul verei.
Dupã acestea, dupã toate,
Vã dorim, boieri, sãnãtate.

Onofrei Dãnilã, lingurari,
Mihalcea

H. Junelui bun

Ce-i, Junel, de nu te-nsori?
Junelui bun.
Or de-acasã
Nu te lasã?
Junelui bun.
Ba de-acasã
Tot mã lasã etc.
Numai aºteptãm puþuntel
Pãn’ în dalba primãvarã,
Sã-mi fac o grãdinioarã,
Da-n grãdinã
ª-o fîntînã.
Pe piatra fîntînei,
Flori vinete am sãmanat.
De vinite
Nãsãdite.
Fete la flori îºi venea,
N-alegea
Cum culegea.
Da eu fatã mi-am ales,
Fata cea mai mititicã,
C-aceia-i mai frumuºicã.
Cã la brîu,
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E spic de grîu
ªi la faþã,
Iarbã creaþã.
ªi la pãr
E calapãr.
ªi la frunte,
Flori mãrunte.
Ieºi tu, fatã, din cetate
Sã te batã vînturile
Ca pe june gîndurile.

Bulzeºti

I. Dimineaþa lui Crãciun

Oi, sarmanã barbioarã,
Dimineaþa lui Crãciun.
Dimineaþã se scula,
Dimineaþa lui Crãciun.
Faþa albã îºi spala,
Dimineaþa lui Crãciun.
Chica neagrã-ºi peptãna etc.
La icoane se-nchina.
Frîul din cui îl lua
ªi la grajd iute alerga.
Pe murgul mi-l cersala,
Cu naframã-l scutura.
Pe dînsul se-ncãlica
ªi-n peþite sã lua.
Taci, copilã, nu ofta,
Cã þi-oi tãie cosiþa
ªi þ-om strînge-o pãturele
ª-or lua-o pãsãrele
ª-or sui-o în cer la stele
ª-or face cuiburi în ele.
D-na Saveta Andruhovici, Siret

(În Suceava, de la locul acesta
se adaug ºi urmãtoarele versuri:)

ªtie gazda ce ni se cade,
Dimineaþa lui Crãciun.
O glãjiþã de vinars etc.
Ca s-o tragem pe sub nas.
ªi-o funie lungã de porc
Ca s-o tragem pe sub foc.

(La Siret, se mai adauge
aceasta:)

Rãmãi, gazdã, sãnãtoasã,
Dacã n-ai fost bucuroasã
Sã mã vezi sara pin casã,
Dimineaþã pin grãdinã,
C-un buchet de flori în mînã.

J. Ho lerum

Ferici1, Doamne, ferici dragã,
Ho lerum ºi flori de mãr.
Ferice de-aceastã casã,
Ho lerum ºi flori de mãr.
Mult cinstitã, mult aleasã etc.
Unde este fatã mare,
Þine casa ca o floare.
Dar pe dînsa cum o cheamã?

(Aici spune numele fetei de
casã.)

Marghioliþa cea frumoasã
ªede la gherghef ºi coasã,
Nu ºtiu, coasã ori descoasã,
Din ochi lacrãmi ºtiu cã varsã.
Dar pe dînsa cine-o cere?
Mare fiu de crãiºor.
Multã zestre nu vã cere:
Grãdina cu floricele.
Dar cu dînsa ce mai cere?
Munþele
ªi curþele,
Turmuºoara cea de oi,
Ciobanaºii amîndoi.
Dup-aceasta ce mai cere?
Turmuºoara cea de boi
ªi vacarii amîndoi.
Dup-aceasta ce mai cere?
Murgul din grajd înºeuat,
Numai bun de-ncãlecat.

D-ra Panoria Zus, Siret

(Altã datã, colinda aceasta sã
începe precum urmeazã:)

Saraca vecina noastrã,
Sã mãritã ºi ne lasã
Cu inima friptã arsã.
Dar pe dînsa cine-o cere?
etc. etc.

1. Se pronunþã mai adesa: „Feriº, Doamne” etc.
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K. Mãrului mãr

Sculaþi, sculaþi, mari boieri,
Mãrului mãr.
Cã vã vin colindãtori etc.
Pe la miez de cîntãtori.
Scoalã-þi, doamnã, slugile,
Sã-þi mãture curþile
Cu poalele fustelor.
Boieraºu-acestor curþi
Trage-n grãdinã la sorþi.
La picioare-i stau pistoale,
Arme-i stau la cãpãtãi.
Dinainte-acestor curþi,
Sînt doi meri ºi sînt doi peri.
Este-o piatrã nestimatã
Ce plãteºte-o þarã toatã;
Bucovina jumãtate,
Þarigradu-a treia parte.
Duducuþa cea frumoasã
Sã mãritã ºi ne lasã
Cu inima friptã arsã.
Rãmãi, gazdã, sãnãtoasã,
Dacã n-ai fost bucuroasã
Sã mã vezi îmblînd prin casã,
Dimineaþa prin grãdinã,
C-un buchet de roze-n mînã.

Suceava

L. Colinda gospodarilor

Buna sara, boieri mari,
Nu vã suparaþi pe noi,
Nu-i începutul de la noi,
Dar este de la Adam,
Cînd el pe pãmînt îmbla,
El aceasta ne-nvãþa.
Înaintea cestor curþi,
Sînt doi brazi ºi doi fagi
La tulpinã-ntulpinaþi
ªi la vîrf învîrfuraþi,
Vîrfuraþi ca ºi doi fraþi.
La tulpina bradului,
Este un divan de-aºazat.
Cine naiba l-a lucrat?
ªepte meºteri din Bîrlad.
Scînduri galbeni, lemn de brad
Poleit cu diamant.

ªi cu ce l-au aºternut?
Mohor verde ºi-nfrunzit,
Pãn’ în pãmînt slobozit.
Cine-ntr-însul hodineºte?
Brancoveanu, boier mare,
ªi cu draga-i gospodinã.
ªi cu ce s-au coperit?
Prostiricã de bumbac,
Bãtutã cu diamant.
Doi porumbei au zburat,
Din somn dulce i-au deºteptat.
Nu vã fie de banat,
Rãmîneþi cu sanatate,
Cã-i mai bunã decît toate.

Ioan Strãjac, Roºa

M. Colinda fetei

Scoalã, dragã, nu dormi
ªi deschide porþile,
Cã îþi vin colezile1 .
ª-aprinde fãcliele
ª-aºterne mescioarele
ª-aºazã osloanele 2.
Scoalã, dragã, nu dormi,
Cã nu-i vremea de dormit,
Da-i vremea de-mpodobit
Cu podoaba tîrgului,
Cu florile cîmpului,
Cu roadele pomilor,
Cu mirozna florilor.
Busuioc am samana,
Trandafiri împrejurat,
Dinaintea astor curþi.

(Urmeazã ca în colinda prece-
dentã, cu sfîrºitul acesta:)

Scoalã, dragã, nu dormi
ªi-n fereastã îi prãvi.
Pe fereastã te-ai plecat
ªi colinda v-am urat.

Acelaºi

(O altã variantã a colindei lui
Brancoveanu începe astfel:)

Bravaº, bravaº, bravaº dragã,
Bravaº patul cel de brad,

1. În limba ruteanã, colinda se numeºte „coleadà.”
2. „Oslon” se numeºte laiþa în limba ruteanã.
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De ºepte meºteri lucrat,
Pe patru stîlpºori de fag etc.

Ostafi, Roºa

(În Ostriþa sã începe ca în
colinda G, apoi:)

Sînt doi meri
ªi doi peri.
În mijlocul celor meri,
Este un pat durducat,
De 12 meºteri lucrat.
– Cine doarme-n cela pat?
– Tot Ioan, Sînt Ioan,
Nãnaºul lui Dumnezeu.
– Da sub cap ce i-aþi pus?
– Perini moi, boireºti,
La mijloc,
Busuioc,
La picioare,
Lãcrãmioare.
– Cu ce l-aþi acoperit?
– Mohor verde ºi-nfrunzit etc.

(În Corovia, aceeaºi, apoi:)

– Cine doarme-n acel pat?
– Boieraºul cel de casã.
– Ce i-aþi dat de aºternut?
– Pîsle moi, boireºti.
– Ce i-aþi dat cãpãtãi?
– Perne moi, alãmãi.
– Ce i-aþi dat de-acoperit?
– Covor verde mohorît
Pãn’ în pãmînt slobozit.
Da pin casã,
Iarb-aleasã,
Masa-i toatã de matasã,
Doi colaci de grîu pe masã.
Cine ºede dupã masã?
– Dumnezeu
Cu soþul sãu1 etc.

(Altã datã sã începe:)

Duminicã dimineaþa s-a sculat
Pe ochiºori s-a spalat
ªi-n rochiþã s-a-mbracat
ªi la bisericã s-a gãtit.
În mîna stîngã ducea busuioc,

Da în cea dreaptã crucea.
Intru-n casã,
Cat la masã,
Masa-i toatã de matasã,
Doi colaci de grîu pe masã.
Cine ºede dupã masã?
Dumnezeu cu soþul sãu.
Intru-n casã,
Cat în casã,
Casa-i toatã de matasã.
Pen unghere,
Clopoþele,
Pe podele,
Aurele,
Sus la horn,
Flori de corn,
Jos la uºã,
Flori de rujã,
Pe fereºti,
Flori domneºti,
Jos la prag,
Flori de mac,
Pe pãreþi,
Pãuni verzi,
Jos pen casã,
Iarb-aleasã.
Da pen tindã?
Flori de mintã,
La icoane,
Flori de doamne.
Da pe-afarã?
Grîu de varã.
La portiþã,
Pãuniþã.

(Aici se sfîrºeºte sau se mai
adaugã:)

Didiþa bãieþilor,
Busuiocul fetelor,
Vîzdoagele babelor,
Rujele mãtuºelor,
Rãmîneþi cu sanatate!

(În Igeºti, colinda sã
sfîrºeºte astfel:)

La portiþã, pãuniþã,
Cere apã ºi guriþã.

1. Poporul nu spune „soþia mea”, ci „soþul meu.”
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N. Patul. Masa

Este un pat,
Tot de brad,
Numai stîlpii roºi de fag.
ªi ce-i aºternut în pat?
Scoarþã verde, mohorîtã,
Pãn’ în pãmînt slobozitã.
Dar într-însul cine este?
(Se spune despre cea de casã.)
Tot leliþa, cuconiþa.
ªi nu poate adormi,
De glasul paserilor,
De sunetul frunzelor,
De ºuierul ºerpilor.

Colo-n vale sã nazare,
Nu ºtiu, zare sau foc mare,
Or o masã de matasã.
Cine ºede dupã masã?
Tot leliþa cea frumoasã.
Nu ºtiu, cîntã or descîntã,
Ori îmi þine sfînta slujbã.
Nu ºtiu, coasã or discoasã,
Vãd cã lacrãmi tot îmi varsã.
Lãcrãmele,
Mãnunþele,
ªi le varsã-n sãhãnele
ªi le strînge-n pãhãrele.

Sã se scoale cuconiþa,
Sã ne-aprindã luminiþa,
Sã sã scoale cuconaºul,

Sã ne-aprindã fînaraºul,
Sã ne scoatã galbanaºul.

Mahala

O. Colinda lui Iulia

De la Nistru pãn’ la Prut
Þarã nouã s-a fãcut.
Dar cine s-o stãpîneascã,
Leahul din þara leºascã1,
Împaraþii cu toþi craii
Zideau zidurile cu aii,
Vrau pe Iulia2 sã-l zideascã
ªi moartea sã nu-l gãsascã.
Da moartea cînd a venit,
Zid de piatr-a risipit
ªi pe Iulia l-a gãsit.
Iulia a prins tare a plînge,
Da maicã-sa-a prins a-i zice:
Taci, mãi Iulia, taci, nu plînge,
Cã mama þie þ-a aduce:
Straiele judeþului,
Ciubãrul botezului.
Da Iulia tot nu tãcea,
Da maicã-sa-l mîngîia.
Taci, mãi Iulia, cã þ-oi da:
Douã mere roºioare,
De pe mãrul lui Adam,
Din grãdina lui Avram
Ni trãgem viþã ºi neam.

Gh. Meliºinschi, Voloca

1. În Voloca, sat pe teritoriul istoricului Cosmin, unde sã cîntã aceastã
colindã, sã aflã într-o poianã un monument rãdicat în amintirea craiului
leºesc Sobieschi, la care pelerineazã polonii din Cernãuþi.

2. Cei mai mulþi pronunþã ca mai sus, o colindãtoare însã a pronunþat
„Iurlia.”

§ 2. Steaua

Steaua de sus rãsare,
Ca o tainã mare,
Steaua strãluceºte,
Pe Hristos vesteºte.

Din Crãciun ºi pãnã a doua zi de Boboteazã se îmblã cu steaua.
Bãieþii fac o stea cu 12 raze din hîrtie coloratã. În mijloc, într-un
cerc, pun un fînaraº cu lumînare, iarã pe la colþuri clopoþei. Mai fac
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ºi-o steluþã micã, numitã luceafãr, cu 8 raze ºi cu scripþi, ca sã se
întindã încotro vor ei. Straiele lor sînt niºte fustanele scurte, albe,
iar pe cap au coroane de hîrtie feli de feli. Cu steaua merg patru;
unul e înger ºi trei sînt crai. Jocul lor închipuie cei trei crai ºi steaua
ce s-a aratat, cînd s-a nãscut Domnul Hristos. În Bucovina, obiceiul
acesta e aproape pãrãsit; mai ales în susul þãrii. A fost însã demult
în foarte mare vigoare, chiar prin sate, în toate pãrþile; aceasta o
dovedesc ºi cîntecile de stea care, rãmîind, se întrebuinþeazã acuma
simplu ca colinzi. Cu steaua se îmblã noaptea.

Cînd merg cu steaua pe drum, strigã:
Stea frumoasã,
Luminoasã.
De la Dumnezeu trimeasã!

(Doritorii îi cheamã în casã.)

*

Cîntece de stea

ÎNGERUL:
Eu sînt îngerul lui Dumnezeu,
Ascultaþi ce vã spun eu:
ªtiþi cã sfinþii prooroci
Pe pãmînt s-au pogorît
ªi cîte au prorocit,
Toate cã s-au împlinit.
Aºadar, spre neuitare,
Spre o mare ruºinare
A neamului ce-a urît
Hristos de la început,
Vã vin cu aceºti trei crai,
Care, prin versuri frumoase
ªi cîntãri melodioase,
Vor arãta adevãrat
Dupã cum s-a întîmplat.
De nu mã credeþi pe mine,
Iatã steaua care vine.

CRAIUL ÎNTÃI ZICE:
Buna sara, cinstiþi ºi onoraþi

boieri,
Iatã vã vin ºi eu cu aceºti trei

crai
De lume luminãtori,
De Dumnezeu binecuvîntãtori,
ªi orice s-ar întîmpla,
Eu voi rãspunde.

CRAIUL II
Prin ce ?

CRAIUL III
Prin cîntare.

(Mai întãi încep cîntînd
toþi:

„Naºterea ta, Hristoase,
etc.”

ª-apoi urmeazã cîntecele:)

I
Trei crai ai
pãmîntului

(Vorbit)

Iatã-l vine cel dorit,
Iatã-l vine umilit
Cãtrã ai sãi ucinici,
Cel mai mare peste mici.
Miºcaþi buzele spre bine,
S-arãtãm de-nvãþãturã.
Vom începe cîte-ºi doi
Versuind cîntãri din gurã:

(Cîntã)

Trei crai, ai pãmîntului
Veniþi la-nchinarea lui,
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Domnul Hristos! (bis)
Hristos s-a nãscut curat
Din Maica fãr’ de barbat,
Domnul Hristos! (bis)
În iesle de boi culcat,
De îngeri încunjurat,
Domnul Hristos! (bis)
Craii dacã au aflat,
Cu daruri s-au închinat,
Domnul Hristos! (bis)
Aur, smirnã ºi tãmîie,
Precum e ºi-n prorocie,
Domnul Hristos! (bis)
Hristos prin a sa-ntrupare
Ni-a scos pre noi din pierzare,
Domnul Hristos! (bis)
Ce te-ai dat în chip de rob
ªi ne-ai scos pe noi din foc!
Domnul Hristos! (bis)
Ce te-ai dat în chip de slugã
ªi ne-ai scos pe noi din muncã!
Domnul Hristos! (bis)
Rãsãrind! Rãsãrind!
Hristos cu trupu-nflorit!
Domnul Hristos! (bis)
ªi de acum pãn’ în vecie
Mila Domnului sã fie,
Cu mult dar ºi bucurie
ªi la mulþi ani sã vã fie!
De la d-nul Gh. Calfã, Botoºani

În oraºul Vifleem

În oraºul Vifleem,
Veniþi, boieri, sã vedem,
Cã astãzi ni s-a nãscut
Domnul cel fãr’ de-nceput.
ªi astãzi ni s-a umplut
Prorocia de demult,
Cã se va naºte Hristos,
Mesia, cap luminos,
Din fecioara Mariam,
Din numele lui Avram,
Mîntuirea lui Adam.
Din sãmînþa lui David,
Din Duhul Sfînt zãmislit.
Trei crai de la rãsãrit
La-nchinare i-au venit.
Daruri scumpe i-au adus
ªi lîngã Hristos le-au pus

ªi cãtrã Hristos cîntînd:
Culcã-te, împarat ceresc,
În salaº dobitocesc,
Te culcã pe fîn uscat,
De îngeri încunjurat.
Slavã întru cei de sus
ªi pace pãn’ la apus.

Idem

Trei crai de la rãsãrit

Trei crai de la rãsãrit
Spre stea au cãlãtorit
ªi au mers, precum cetim,
Pãnã la Ierusalim.
Acolo dac-au ajuns,
Steaua lor li s-a ascuns
ªi li-a fost a se primbla
ªi prin oraº a-ntreba
Unde s-a nãscut, zicînd,
Un crai tînãr de curînd?
Iarã Irod împarat
Pe crai grabnic i-a chemat
Zicînd: Mergeþi de aflaþi
ªi aflînd mã-nºtiinþaþi,
Sã merg sã mã-nchin ºi eu
Ca la un mare Dumnezeu.
Craii dacã au plecat,
Steaua iar s-a aratat.
ªi-au mers pãnã a stãtut
Und’ era pruncul nãscut.
Pe Iisus dacã l-au aflat,
Cu daruri s-au închinat
Ca la un mare împarat.
Înapoi dac-au purces,
Pe altã cale au mers,
Precum li-a ºi fost lor zis
Îngerul noaptea prin vis.
Iarã Irod împarat,
Auzind, s-a tulburat,
Grele oºti a rãdicat
ªi-n Vefleim a întrat,
Paisprezece mii de prunci,
Toþi sub sabie i-a pus
Ca sã-l afle pe Iisus.
Pe Iisus nu l-a aflat,
Tatãl sãu l-a aparat.
ªi de acum pãnã-n vecie,
Mila ta, Doamne, sã fie etc.

Idem
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II
Adam afarã din rai

Raiul din gur’ a grãit
Pe Adam l-a osîndit.
Of, Adame, ce-ai lucrat
Mare poronc-ai calcat.
Poronca lui Dumnezeu,
De care mã tem ºi eu.
Fugi, Adame, de la mine,
Cã raiul nu-i pentru tine,
Cã poronca ai calcat,
Pe Eva ai ascultat
ª-ai mîncat din pom oprit,
De la viaþa te-ai lipsit
ªi-n pãmînt te-ai rînduit,
De unde te-ai ºi zidit.
Adam cata ºi plîngea
ªi tremura cînd vedea.
– Raiule, grãdinã dulce,
Nu mã-ndur din tine-a duce
De dulceaþa pomilor,
De mirosul florilor,
De glasul pãserilor,
De slava îngerilor.

Ropcea

Tînguirea lui Adam

ªede Adam în poarta raiului
ªi-ºi plînge greºala lui,
Cu amar ºi tînguire
De-a raiului despãrþire.
– C-am fost îngrãdit cu bine
ª-acum mã despart de tine.
O, raiule, locaº dulce,
Nu mã-ndur a mã mai duce
De mirozna florilor,
De ºuieratul mierlelor.
– Ce n-ai pãzit trei cuvinte,
Ca sã stai în rai cu cinste?
Te-ai lãcomit ca un om
ª-ai întins mîna la pom.
Din pom dacã ai gustat,
Cu moarte te-ai îmbracat.
Adam dacã a greºit,
Domnul din rai l-a gonit,
Din raiul cel din edem,
Osîndit cu greu blãstãm.

ªi de acum pãnã-n vecie,
Mila ta, Doamne, sã fie
Cu dar ºi cu bucurie,
O, Hristoase, slavã þie.

Botoºani

Uraþie în ziua de Crãciun
sara

Ieºi, Adame, tu, din rai,
De la viaþa cea de trai!
– Cã Eva m-a înºalat,
Mi-a dat poamã de-am gustat.
Adam plînge, tînguieºte
ªi din gurã povesteºte:
Of, raiule, grãdinã dulce,
Nu mã-ndur din tine a duce
De miroazna florilor,
De glasul îngerilor,
De dulceaþa pomilor.
Unii-nfloresc, poame leagã,
Alþii sã coc, din crãci pleacã.

Elena Bahrin, Broscãuþi

Eva mîngîie pe Adam

ªede Adam înaintea raiului
ªi-ºi plînge greºala lui,
Cu amar sã tînguia
ªi foarte rãu îi pãrea.
Tînguia cu tînguire
ªi cu amarã bãnuire,
Cãci poronca au calcat
ªi de Eva au ascultat.
– Taci, Adame, nu mai plînge,
Nu varsa lacrãmi de sînge,
Nu vezi crinii cîmpilor
ªi lemnele codrilor
Cum cresc vara ºi-nverzesc
ªi iarna sã veºtezesc,
Aºa ºi viaþa noastrã este.
Noi la rai ni-om înturna
ªi locurile ni-om capata,
Vom capata locul de cinste
Unde am fost mai dinainte.

Panoria Zus, Siret
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III
Cîntece despre moarte

Amin,
Amin.
Aºa ne grãieºte Domnul,
Ca sã ascultãm tot omul,
Cã în lume este moarte
Prea nemilostivã foarte,
Care în oriºice vreme
De nimicã nu sã teme,
Bãtrîn, tînãr, nu alege
ªi pe care-l întãlneºte
Mort în pãmînt îl trînteºte.
ªi de a fãcut ceva bine,
Bine-l cuvîntã oricine,
Iarã de a fãcut rele,
Îl aºtept blãstãmuri grele.

Cînd moare omul

Oh, amar ºi grea durere,
Jale fãr’ de mîngîiere
ªi plãngere necurmate,
Lacrãmi de parã-nfocate,
Cã azi moartea ne desparte
ªi mã duce-n altã parte,
Unde n-am fost niciodatã,
Pe o cale neumblatã.
O, vinã, tatã, acuma,
Vinã, preaiubitã mumã,
Veniþi, prieteni, cu toþii
De-mi petreceþi ceasul morþii.
O, vin, mã rog ºi þie,
Preaiubita mea soþie,
ªi-mi daþi acum fiecare
Cea din urmã sãrutare,
Cã de acuma înainte
Nu voi mai grãi cuvinte
Nici nu vom îmbla-mpreunã
Cum m-aþi vãzut totdeaunã,
Ci mã duc unde m-aºteaptã,
La judecata cea dreaptã.

Domnul Gh. Calfã, Botoºani

Uraþie1

Împaraþii ºi cu craii
Fac cetãþile cu aii
ªi-ncã sã mai nevoiesc
De cu ziduri le-ntãresc.
Cu ziduri groase
ªi cu turnuri frumoase
Ca moartea sã nu-i gãsascã.
Da moartea, cînd vrea sã vie,
Nu dã de veste sã ºtie.
Dar el cînd se veseleºte,
Atunci moartea îl gãseºte.
ªi din scaun luminat,
Îl trînteºte mort în pat,
De nici nu se mai rãdicã,
Nici nu grãieºte nimicã.
Din curþi bine-mpodobite,
Îl pune în sãcrii cernite.
Din cetate, sus, la vînt,
Îl pune mort sub pãmînt.
Of, tu, moarte mãnioasã,
Cum m-ai scos astãzi din casã.
Alt nimic nu mi-ai dãruit
Numai un pustiu de mormînt.
Of, amar ºi grea durere,
Moarte fãr’ de mîngîiere.
Aºa ne grãieºte Domnul,
Ca sã-nþelegem tot omul,
ªi sã ascultaþi ce voi zice,
Grãindu-vã cu blîndeþe:
Sã lãsaþi inimi sumeþe,
Cã nime sã nu gîndeascã
Cã-n lume va sã trãiascã
ªi moartea sã nu-l gãseascã.

Elena Bahrin, Broscãuþi

Cîntec de stea

Aºa ne grãieºte Domnul,
Sã sã bucure tot omul,
ªi din gurã aºa ne zice,
Cã s-ascultãm fãr’ de price.
Cã nime sã nu gîndeascã
Cã-n lume va sã trãiascã
ªi moartea sã nu-l gãseascã.
Moartea-n lume este mare,

1. Se spune în ziua de Crãciun sara, de cãseni ºi strãini.



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 77

Pe nime prieten n-are.
Nu sã teme de domn tare.
De bãtrîni nu i-i ruºine,
La cei tineri încã vine.
Împaraþii ºi cu craii,
Dac-aºa au auzit,
Foarte rãu s-au îngrozit.
Cetãþi mari cã au pornit,
Cetãþi mari cu ziduri groase
ªi cu turnurile frumoase,
Acolo sã benchetuiascã
ªi moartea sã nu-i gãseascã.
Cînd bea ºi sã veselea,
Atunci moartea mi-l gãsea,
La pãmînt cã mi-l trîntea.
Îl lua din scaun luminat
ªi mi-l trîntea mort în pat,
Sub oghial ºi sub macat.
Îl lua din curte luminoasã
ªi-l trîntea-n groapã-ntu

necoasã.
ªi din gurã mi-l mustra:
Omule, tu ai fost bogat,
Cîþi ani pe pãmînt ai stat.
De moarte tu n-ai gîndit,
Pre sarac n-ai miluit,
Pre cel gol n-ai îmbrãcat,
Pre flãmînd n-ai sãturat,
Pre însãtat n-ai adapat.
Pentru averea ta cea multã,
Ce-ai strîns-o cu multã trudã,
Pentru aceea sã sfãdesc
ªi frate pe frate urãsc.
Unii mi te scot din casã
ªi alþii se bat la masã.
Vai de acela ce nu lasã
Pre cel gol, flãmînd, în casã,
Cã aceluia s-a gãtit
Frig mare ºi ger cumplit.
Iar de acum pãn’ în vecie,
Mila ta, Doamne, sã fie
Cu dar ºi cu bucurie,
Doamne sfinte, slavã þie.

D-na Tasiluþa Nastasi, Siret

Judeþul

Auziþi acestea toate,
Neamuri multe ºi noroade,
Sã-nþelegeþi tot cuvîntul,

Omul de pe tot pãmîntul,
Cã judeþul sã gãteºte,
Tatãl pe Fiu va mîna
ªi lumea va judeca.
Îngerii vor trîmbiþa,
Morþii din veac s-or scula.
La judeþ cã vi s-or strînge,
Pãcãtoºii toþi vor plînge,
În valea de foc vor merge
ª-or arde cei fãr’ de lege.
Tãlharilor sînt gãtiþi
Vermii cei neadormiþi,
Cupizilor sînt gãtate
Paturi de aramã-nfocate
Cu cãmãri nestîmpãrate.
Vai de cela ce nu lasã
Pre sarac într-a lui casã,
Aceluia s-a gãtit
Frig mare ºi ger cumplit.
Iar de acum pãn’ în vecie
Mila ta, Doamne, sã fie,
Doamne sfinte, slavã þie.

D-na Tasiluþa Nastasi, Siret

Iadul

Ticãloase om de lut,
Ca mîini întri în pãmînt,
Nu catã cã ai feciori,
Cînd îþi vine vremea, mori.
Las’ feciorii sã-þi trãiascã,
Sãlindare sã-þi plãteascã,
Sã-þi dea milã pentru tine,
Ca sã mergi la rai cu bine.
Lesne-i a merge în rai,
Pe astã lume de dai.
Da-i mai greu la rai a merge
Dacã faci fãrãdelege.
Fãrãdelegi de vei face,
Dracii în iad te vor trage.
Ian vezi Iov cel bogat
Cum îl trag dracii la iad!
ªi mi-l puse greu la muncã,
ªi el nu putea sã fugã,
Nici sã iasã pãn-afarã,
Sã scape de cercetare.
Sau sã-i pice o picãturã,
Sã-i stropeascã limba-n gurã.

Domnul Calfã, Botoºani
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Rugãciune

O, dulce al meu pãrinte,
Dumnezeule prea sfinte!
Cu ce obraz mã voi duce
La al meu pãrinte dulce?
Cãci sînt gol de golãtate
ªi sînt plin de rãutate.
Mãinele-mi sînt împlîntate
De ale mele greli pacate.
Doi de mînã mã luarã,
Unul rasa-mi aºazarã.
Pe la rai cînd mã dusei,
Ce vãzui, mã spãimîntãi.
Vãzui raiul încuiat
Poate pentru al meu pacat
Pîn’ la vremea de judeþ,
Cînd va sta Hristos în jelþ
Ca sã judece pre toþi,
Pre cei vii ºi pre cei morþi.
Fã-o, Doamne, mila ta,
De noi nu te departa,
Tu ne-ai zidit, tu ne ºtii,
Iartã-ne ca pre ai tãi fii!

Idem

Cãlãtoria pe ceea lume
(Oraþie, la urmã fãrã glas)

Acum ceasul mi-a sosit
ªi lumea am pãrãsit.
Îngerul stã-naintea mea,
Din lume ca sã mã ia.
Astãzi mã cãlãtoresc
La pãrintele ceresc,
Unde m-a chemat Hristos,
La oraºul cel frumos.
Bune ori rele sã-mi iau,
Sama de toate sã dau,
Pãn’ la cîte le-am aflat,
Pãn’ la cel mai mic pacat.
O, suflete ticãlos,
Negru ºi-ntunecos,
În lume cît ai trãit,
În rele te-ai tãvãlit.
Îngrijai numai de trai
Negîndind la iad ºi rai.
Îngerul morþei acum
Mã însoþeºte la drum;
ªi mã trece pãn’ la iad

Unde pãcãtoºii ard.
La iad cînd eu mã uitai,
Ce vãzui, mã-nspãimîntai:
Vãzui mulþi popi iritici,
Cu dascali ºi gramatici,
Aruncaþi cu capu-n jos
În focul cel flãcãros.
ªi de-aice la alt vad,
Tot la iad!
Tot la iad!

Iarãºi dacã mã uitai,
Ce vãzui, mã-nfricoºai:
Vãzui negustorii rînd,
Care-nºel ºi lipsã vînd.
Unii, cu mãsuri de nas,
Sã vãitau în mare glas.
Alþi, cu foarfeci ºi cot,
Îi ducea para înot.
Alþii, cu cîntari de gît,
Sã tînguiau amãrît.
ªi de-aice la alt vad,
Tot la iad!
Tot la iad!

Iarãºi dacã mã uitai,
Ce vãzui, mã-nspãimîntai:
Vãzui o ceatã de barbaþi,
De beþivi ºi desfrînaþi;
Unii de limbi spînzuraþi,
Alþii de gît aninaþi.
ªi de-aice la alt vad,
Tot la iad!
Tot la iad!

Iarãºi dacã mã uitai,
Ce vãzui, mã spãimîntai:
Vãzui ºi-o ceatã de muieri
Tînguindu-se-n dureri,
Petrecînd în mare munci,
Cã º-au ucis ai lor prunci.
ªi de-aice la alt vad,
Tot la iad!
Tot la iad!

Iarãºi dacã mã uitai,
Ce vãzui, mã-nspãimîntai:
Vãzui bogaþi ne-ndurãtori,
Care-n lume cît au trãit
Pe saraci n-au miluit.
Deci acea cale lãsînd
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ªi mai înainte mergînd,
Spre dreaptã cînd mã uitai,
Ce vãzui, mã bucurai:
Vãzui raiul cel frumos
Ca soarele luminos
ªi mese-ntinse de rînd,
Pe ele fãclii arzînd.
ªi pahare cu vin pline,
Date de pe astã lume.
ªi de-aice la alt plai,
Tot la rai!
Tot la rai!

Iarãºi dacã mã uitai,
ce vãzui, mã bucurai:
Vãzui cete de mucenici,
De tineri, bãtrîni ºi mici,
Împrejuru-i dãnþuind
ªi pe Dumnezeu slãvind.
ªi de-aice la alt plai,
Tot la rai!
Tot la rai!

Iarãºi dacã mã uitai,
Ce vãzui, mã bucurai:
Vãzui ºi sfinte muieri,
Petrecînd în mãngîieri
Cu cununi de diamant
ªi podoabe de brilant.
ªi bucurie gusta,
Unde cu toþi drepþii sta.
– La poartã cînd mã uitai,
Ce vãzui, mã-nfricoºai:
Vãzui raiul încuiat,
Poate pentru al meu pacat,
Pãn’ la vremea de judeþ,
Cînd va sta Hristos în jelþ,
Ca sã judece pre toþi
Pre cei vii ºi pre cei morþi.
Fã-o, Doamne, mila ta,
De noi nu te departa,
Tu ne-ai zidit, tu ne ºtii,
Iartã-ne ca pre-ai tãi fii.

Domnul Calfã, Botoºani

*

IV
Cele 12 întrebãri

– O, diece pre-nvaþate,
Ce-nvãþai la ºcoalã carte,
Spune-mi, spune-mi
Ce este unul?
– Unul fiiul Mariei,
Care în ceriuri locuieºte
ªi pre noi ne stãpîneºte.

– O, diece pre-nvãþate
Ce-nvãþai la ºcoalã carte,
Spune-mi, spune-mi
Ce sînt douã?
– Douã table a lui Moisi,
Unul fiiul Mariei,
Care-n ceriuri locuieºte
ªi pre noi ne stãpîneºte.

– O, diece pre-nvãþate,
Ce-nvãþai la ºcoalã carte,
Spune-mi, spune-mi
Ce sînt trei?
– Trei sfinþi arhiereºti,
Douã table a lui Moisi.
Unul fiiul Mariei,
Care-n ceriuri locuieºte
ªi pre noi ne stãpîneºte.

– O, diece pre-nvãþate,
Ce-nvãþai la ºcoalã carte,
Spune-mi, spune-mi
Ce sînt patru?
– Patru sfinþi evangheliºti.
Trei sfinþi arhiereºti,
Douã table a lui Moisi,
Unul fiiul Mariei,
Care-n ceriuri locuieºte
ªi pre noi ne stãpîneºte.

– O, diece pre-nvaþate,
Ce-nvãþai la ºcoalã carte,
Spune-mi, spune-mi
Ce sînt cinci?
– Cinci ranele Domnului,
Patru sfinþi evangheliºti,
Trei sfinþi arhiereºti,
Douã table a lui Moisi,
Unul fiiul Mariei,
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Care-n ceriuri locuieºte,
ªi pre noi ne stãpîneºte.

– O, diece pre-nvaþate,
Ce-nvãþai la ºcoalã carte,
Spune-mi, spune-mi
Ce sînt ºese?
– ªese crini a precinstitei,
Cinci ranele Domnului,
Patru sfinþi evangheliºti,
Trei sfinþi arhiereºti,
Douã table a lui Moisi,
Unul fiiul Mariei,
Care-n ceriuri locuieºte,
ªi pre noi ne stãpîneºte.

– O, diece pre-nvaþate,
Ce-nvãþai la ºcoalã carte,
Spune-mi, spune-mi
Ce sînt ºepte?
ªepte taine dumnezeieºti,
ªese crini a precuratei,
Cinci ranele Domnului,
Patru sfinþi evangheliºti,
Trei sfinþi arhiereºti,
Douã table a lui Moisi,
Unul fiiul Mariei,
Care-n ceriuri locuieºte,
ªi pre noi ne stãpîneºte.

– O, diece pre-nvaþate,
Ce-nvãþai la ºcoalã carte,
Spune-mi, spune-mi
Ce sînt opt?
– Opt coroane împãrãteºti,
ªepte taine dumnezeieºti,
ªese crini a precinstitei,
Cinci ranele Domnului,
Patru sfinþi evangheliºti,
Trei sfinþi archiereºti,
Douã table a lui Moisi,
Unul fiiul Mariei,
Care-n ceriuri locuieºte
ªi pre noi ne stãpîneºte.

– O, diece pre-nvaþate,
Ce-nvãþai la ºcoalã carte,
Spune-mi, spune-mi
Ce sînt nouã?
– Nouã cete îngereºti,
Opt coroane împãrãteºti,

ªepte taine dumnezeieºti,
ªese crini a precinstitei,
Cinci ranele Domnului,
Patru sfinþi evangheliºti,
Trei sfinþi arhiereºti,
Douã table a lui Moisi,
Unul fiiul Mariei,
Care-n ceriuri locuieºte
ªi pre noi ne stãpîneºte.

– O, diece pre-nvaþate,
Ce-nvãþai la ºcoalã carte,
Spune-mi, spune-mi
Ce sînt zece?
– Zece porunci dumnezeieºti,
Nouã cete îngereºti,
Opt coroane împãrãteºti,
ªepte taine dumnezeieºti,
ªese crini a precinstitei,
Cinci ranele Domnului,
Patru sfinþi evangheliºti,
Trei sfinþi arhiereºti,
Douã table a lui Moisi,
Unul fiiul Mariei,
Care-n ceriuri locuieºte
ªi pre noi ne stãpîneºte.

– O, diece pre-nvaþate,
Ce-nvãþai la ºcoalã carte,
Spune-mi, spune-mi
Ce sînt unsprezece?
– Unsprezece sfinþi cereºti,
Zece porunci dumnezeieºti,
Nouã cete îngereºti,
Opt coroane împãrãteºti,
ªepte taine dumnezeieºti,
ªese crini a precinstitei,
Cinci ranele Domnului,
Patru sfinþi evangheliºti,
Trei sfinþi arhiereºti,
Douã table a lui Moisi,
Unul fiiul Mariei,
Care-n ceriuri locuieºte
ªi pre noi ne stãpîneºte.

– O, diece pre-nvaþate
Ce-nvãþai la ºcoalã carte,
Spune-mi, spune-mi
Ce sînt doisprezece?
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– Doisprezece sfinþi aposto
leºti,

Unsprezece sfinþi cereºti,
Zece porunci dumnezeieºti,
Nouã cete îngereºti,
Opt coroane împãrãteºti,
ªepte taine dumnezeieºti,
ªese crini a precinstitei,
Cinci ranele Domnului,
Patru sfinþi evangheliºti,
Trei sfinþi arhiereºti,
Douã table a lui Moisi,
Unul fiiul Mariei,
Care-n ceriuri locuieºte
ªi pre noi ne stãpîneºte.

D-ra Panoria Zus, Siret

V
Cîntec de Boboteazã.

Astãzi Domnul cel pre sfînt,
La Iordan dac-a venit
ªi cãtrã Ioan zicînd:
„Vin’, Ioane, mã boteazã,
Cãci lumea sã îndrepteazã.”
– Cum te-oi boteza pe tine
Cel ce m-ai zidit pe mine?
Cãci eu sînt un lut uscat
ªi tu te ceri botezat? –
„Vin’, Ioane, mã boteazã
Cãci lumea sã îndrepteazã.”
Iisus botezîndu-se,
Ceriul deschizîndu-se,
Glas din ceri s-a auzit:
Tu eºti Fiiul meu iubit,
Întru care am voit!

D-l Calfã, Botoºani

§ 3. Irozii

ÎNGERUL

Dumneavoastrã dacã binevoiþi
Sã ne daþi voie a întra
În palatele Dumneavoastrã,

Noi, prin stihuri frumoase
ªi cîntãri melodioase,
Vom arata adevãrat
Dupã cum s-a întîmplat

(Dupã o pausã)

Eu sînt îngerul lui Dumnezeu,
Ascultaþi ce vã spun eu etc.

(Unul din irozi)

Buna sara, buna sara1,
Cinstiþi ºi onoraþi boieri!
Iatã ºi eu am venit
Cu aceºti trei filosofi,
De lume luminãtori,
De Dumnezeu binecuvîntãtori,
ªi orce s-ar întîmpla
Din partea lor,
Eu voi rãspunde.

(Întrebare)

Prin ce?

(Rãspunde acelaºi)

Prin cîntare.

(Toþi cîntã ca ºi la stea: „Naº-
terea ta, Christoase”, „Iatã, vine
cel dorit!” etc. Apoi: „Trei crai ai
pãmîntului.”)

ÎMPARATUL

Eu sînt Irod împarat,
Carele de pe cal am descãlecat,
Cu piciorul în pãmînt am dat,
Pãmîntul s-a cutremurat,
Eu sînt Irod împarat!

Filosofia lui Stratiod

(Împaratul strigã.)

Stratioade! Stratioade!

STRATIOD

Poroncã, –mparate!
Sã trãieºti, prea-nalþate

împarate,
Eu am fost foarte departe.
Am îmblat º-am cercetat,

1. În Ropcea sã spune: Buna florea, buna florea, etc.
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Dar nimica n-am aflat.
Cãci în Ierusalim dac-am

întrat,
O grea veste m-a-ntîmpinat,
Cãci poporul este mare
ªi îmblã trei crai calare,
Trei crai de la rãsãrit,
Despre-un copil mic întrebînd.

ÎMPARATUL

ªi dacã este aºa,
Trebui însã a-ntreba
Pe ai noºtri farisei,
Sã vedem ce zic ºi ei.

STRATIOD

Iertare sã cãpãtãm
De pacatul ce-l fãcem.

ÎMPARATUL

Aºadar, numaidecît,
Pentru cel mai mic cuvînt,
Pe cai iute-ncãlecaþi
ªi la Vifleim plecaþi
ªi orce v-ar sta vouã-n cale
Faceþi-i lui întrebare:
Fie tînãr sau bãtrîn,
Fie cel mai mic copil,
Cãci prin copii puteþi afla.
Uitam sã mai spun ceva:
Poate cu craii sã vã-ntãlniþi,
De alta nimicã sã nu le vorbiþi
Decît de noul împarat,
Ce foarte m-a tulburat.

STRATIOD

Voi merge, prea-nalþate îm
parate,

ªi voi face aceste toate.

Filosofia Ciobanului

(Vorb. este singur.)

He hei, da oare ce are sã
mai fie

Cu aºa multã-mpãrãþie?
Nu-i destul numai un împarat

Irod,
Ce stãpîneºte al sãu norod?
Ce trebuie sã mai fie
ªi alta-mpãrãþie?

Tulburare în norod
Ce va mai face Irod!
Eu ºtiu bine
Cã de mine
N-are sã se anine
Nime.
Cãci cu aceastã armã,
Ce-i a pãstorului falã,
ªeptezeci de vor fi,
Cu toþi m-aºi împotrivi.

STRATIOD

Bre! Ce tare mai eºti!

CIOBANUL

Eu mã lupt cu urºi, cu lei,
Ce-mi rãpesc ai mei miei.
ªi pe lup de-l vãd în drum,
Nu mã tem, îl fac scrum.
ªi pe urs de-l întãlnesc,
Cu aceastã caþã-l lovesc.
Eu sînt pãstor, trãiesc bine,
Ce au împaraþii cu mine?
Ei îºi caut de-ale lor,
Pãstorii de turma lor.

STRATIOD

Ce vorbeºti, nene pãstor,
Parcã eºti un rîzitor,
Parcã eºti ieºit din minte,
Nu mai eºti ca mai-nainte.
De cîte ori te-am întãlnit,
Nu te-am auzit vorbind
De împaraþi ºi de rãzboi,
Tot de lupi, de urºi ºi oi.

CIOBANUL

Ehei, fraþilor,
Voi nu ºtiþi ce vã zic eu!
Eu vã zic adevarat
Dupã cum s-a întîmplat.
Cãci cetatea ce-o aveþi
În curînd o s-o pierdeþi,
Cã pe lume s-a nãscut
Alt împarat de curînd,
Mesia cel de demult.
ªi stãpîn are sã fie
Pe a sa împãrãþie,
Tot ce el va poronci
Toate sã vor împlini.
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STRATIOD

O, tu, om fãr’ de ruºine,
Cum vorbeºti tu cãtrã mine
Cu aºa mare îndrãznealã?
Au nu ºtii cã-n astã þarã
Irod este împarat
Decît toþi cel mai înalt?!
Toatã lumea sã sã strîngã,
De nime n-ar avea fricã!
Cã s-a nãscut un împarat de

curînd,
Poate cã spui poveºti?
Te rog, spune-mi lãmurit
În ce fel ai auzit?

CIOBANUL

Ehei, fraþilor,
Iatã cum am auzit:
Într-o zi, pe cînd pãºteam
Oiþele mele,
Sub poalele Carpaþilor,
Culcat pe iarbã verde,
Unde adesea mã umbream
Cîntînd din fluieraºul meu
Lîngã un limpede pãrãu
În mirosul brazilor,
Izvorul lin ºoptind curgea
ªi îmi pãrea
Cã îmi zicea:
Ferice de viaþa mea!
Inima în mine mereu, mereu

salta
Vedeam cã vroieºte sã-mi

spuie ceva.
ªi ascultãi...
Ce vã zisãi!...
Acest gînd darã, bun sau rãu,
Fie cum va vrea Dumnezeu!

STRATIOD

Ehei, nene pãzitor, ce lucruri
mari ne spui, încît mult ne mi-
rãm cum de n-am auzit ºi noi?

(Apoi rãstit:)

Cum vorbeºti cu îndrãznealã
ªi sumeþ te arãþi cu noi,
Parcã vrai s-aduci smintealã
Cetãþenilor eroi?!
Îns-aceasta nu va fi

Dupã cum tu socoteºti,
Irod ºtie ºi pãzeºte
Pe poporul ce-l iubeºte!
Mai bine þ-ai cata
De meseria ce-ai învãþat
ªi ai pãzi oile
Ce tatãl tãu þ-a dat!

CIOBANUL

Ehei, bre, cã bine mai zici!

(Cîntã cu toþii cîntecul cioba-
nului.)

Mãi ciobane, mãi

Frunzã verde baraboi,
Mãi ciobane, mãi!
Tu n-ai grijã, nici nevoi etc.
Tu te culci pe pat de flori
De cu sarã pãnã-n zori,
Cu capul pe moºinoi
ªi cu ochii dupã oi.
Tot la oi, la oi, ciobane,
Cã-þi pier oile de foame!
Nu la fete sub pãrete,
Cã-þi pier oile de sete.
Fetele te-or amãgi,
Oile þi-i prãpãdi.
– Macar lupii le mãnînce –
Ostaºi, dragii mei,
Eu la ele m-oi duce,
Ostaºi, dragii mei.

(Cîntã cu toþii cîntecul ostã-
ºesc.)

ªoldan Viteazul

Eu sînt ªoldan Viteazul
Din colo, de la Breazul,
Soldat de oaste nouã,
Ce-mi zic voinic cît nouã.
Într-o zi, din pacate,
Mi-au pus un sac pe spate
ªi coiful ista-n cap,
În care nici nu-ncap!
ªi m-au trãntit la numãr
C-o puºcã grea la umãr,
Cu trupul în mindir,
Cu cãlþi ici la chimir.
ª-apoi mi-au zis: „ªoldane,
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Stãi smirna, þopãrlane,
Cã de-acuma eºti soldat.”
Soldat!... vãzuºi pacat?

OSTAºUL

Sã trãieºti, prea-nalþate
împarate,

Vã vin trei crai foarte de
departe!

ªi voiesc a se adresa
La împãrãþia ta
Sã vã vorbeascã ceva.

ÎMPARATUL (cãtrã Stratiod)

Sã vie.
Mergi de-i catã ºi îi cheamã
Ca sã-mi deie aice samã,
Ce regi ºi de unde sînt?
Aici, într-al meu pãmînt,
Ce cautã ºi pre cine
Sã-ºi ia voie de la mine?

STRATIOD

Voi merge, prea-nalþate
împarate,

ªi voi face aceste toate!

STRATIOD (celor trei crai)

Fraþilor ºi regi mãreþi,
Rog, dacã binevoiþi,
A vã face ostenealã
Pãn’ la împaratul Irod,
Unde s-a strîns mult norod
La a voastrã socotealã.

ÎMPARATUL

O, voi, puternici trei crai,
Cari nenumãraþi ai
Aþi calcat prin munþi pustii
Numai voi singuri tustrii!
De ce n-aþi venit cu oºti,
Dar veniþi ca niºte proºti?
Vã poftesc sã-mi spuneþi drept,
Cãci n-am timp sã vã aºtept.

CRAIUL I
Sã trãiþi, prea-nalþate

împarate,
Noi îþi vom rãspunde cu

dreptate!

Cãci aice am venit
Spre Vifleimul cel sfînt,
Steaua lui ni s-a ivit,
Am venit sã cercetãm,
De noul împarat s-aflãm.
Aºadar, nu se cuvine
Sã venim aºa de bine?
Fãrã oaste înarmatã
Fãr’ alai, fãrã de paradã?
Decît numai noi tustrii
Ce-am calcat prin munþi pustii.
Am venit sã cercetãm
ªi smeriþi sã ne arãtãm,
De noul împarat s-aflãm.
Cãci acela împarat
Decît toþi e mai înalt,
Mai înalt ºi mai puternic,
Mai milos ºi mai cucernic.

ÎMPARATUL

Bucuros aº merge ºi eu,
Dar sînt bãtrîn ºi-mi e prea

greu.
Duceþi-vã sã aflaþi
ªi pe alt drum vã-nturnaþi
Mie de ºtire sã-mi daþi,
Sã merg sã mã închin ºi eu
Ca la un mare Dumnezeu.

(Se duc.)

ÎMPARATUL

Stratioade! Stratioade!

STRATIOD

Poroncã, împarate!

ÎMPARATUL

Eu asarã m-am culcat
ª-un vis mare c-am visat:
– Cãderea de împarat! –
Dar cît sînt pe tronul meu,
Nime nu-mi va face rãu,
Dar tu bine te gãteºte
ªi la Vifleim porneºte,
Sã iai oaste o mulþime
Sã nu te poatã bate nime
ªi pe pruncii cei mai mici
Sã mi-i faci toþi mucenici.
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STRATIOD

Voi merge, pre-nalþate
împarate,

ªi voi face aceste toate.

(Cîntã cu toþii cîntecul împa-
ratului.)

Din a patriei dulci sinuri

Din a patriei dulci sinuri,
Vrãjmaºul mã izgoneºte,
Departat de ea, suspinuri
Zilele mi le sfîrºeºte,

O, Moldavie iubitã,
O, fericire doritã,
Din inimã neuitatã,
Totdeauna aºteptatã!

Unde sînt acele locuri
Ce mi-au dat suflare mie?
Sufletul meu le doreºte
ªi pre dînsele priveºte,

O, Moldavie iubitã etc.

M-am fãcut un alt Adam,
Privind cu nesãturare
Locul strãmoºilor mei
ªi strigînd cu lãcrãmare:

O, Moldavie iubitã etc.

Înspre malul unei ape
Dulce, limpede ºi linã,
Într-o þarã liniºtitã
ªi de mãngîiere plinã,

O, Moldavie iubitã etc.

Tu, fragedã rîndunicã,
Cu aripile întinsã,
Zbori, te duci ºi eu rãmîn
Strigînd cu poftã aprinsã:

O, Moldavie iubitã etc.

Zefir vesel ºi voi, nori,
Nu vã opreºte nimicã,
În patrie vã întoarceþi
Slobozi, fãrã nici o fricã.

O, Moldavie iubitã etc.

Toate-s triste pentru mine,
Toate de otravã pline
ªi cea mai frumoasã sarã
E otravã mai amarã.

O, Moldavie iubitã etc.

Dumnezeule înalte,
Ce mai suferi tiranie,
Izgoneºte-l pe vrajmaº
ªi-l izbeºte cu urgie,

O, Moldavie iubitã etc.

Iar tu, patria mea dulce,
Pe noi toþi ne adunã,
Ca la altarele tale
Sã putem cînta-mpreunã:

O, Moldavie iubitã,
O, fericire doritã,
Din inimã neuitatã,
Totdeauna aºteptatã.

 (Craii vin cîntînd „Trei crai de
la rãsãrit.”)

CRAIUL II
O, tu, puternic împarat,
Ce mult sînge ai varsat
Din copii nevinovaþi
Nu ºtim ce vrai ºi ce caþi,
Cãci cetatea de-unde venim
Noi loc sfînt azi o numim.
Mergi dar de te roagã tare
Pentru greºala ta mare,
Cãci dacã nu te-i ruga,
Greºala nu-þi va ierta.

(Craiul sare la Irod cu sabia.
Irod sare cu sabia la crai.)

O, tu, crai fãr’ de ruºine,
Cum vorbeºti tu cãtrã mine
Cu aºa mare îndrãznealã?
Au nu ºtii cine sînt eu?
Cã sînt mai marele tãu?
Eu sînt Irod împarat,
Decît toþi îs mai înalt,
Toatã lumea sã sã strîngã
De nime n-aº avea fricã.
Eu voi grãbi pe Stratiod
La Hristos cu al meu norod.

CRAIUL III
Nu te supara, împarate,
ªi fii plin de bunatate,
Cãci strigarea maicelor
ªi þipãtul pruncilor
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Dumnezeu a auzit
ªi foarte mult s-a mãhnit.
ªi-n locu-þi au rînduit
Pe fiul sãu mult iubit
ªi spre dovadã sã mã crezi
Voi arata ºi dovezi.

ÎMPARATUL

ªi ce dovezi aveþi voi
Arataþi-le ºi la noi.
Arataþi cît de curînd
Sã mã-nchin pîn’ la pãmînt.

CRAII

Se vor arata.

ÎMPARATUL

Prin ce?

CRAII

Prin cîntare.

(Cîntã toþi.)

Cîntarea ta, Doamne,
Slãvitã ºi mare (de trei ori)
Ce, iatã, se cuvine
Puternice pãrinte,
Decît þie a-þi da!

(Cîntã toþi: „ªede Adam înain-
tea raiului.”)

Arapul

OSTAºUL

Sã trãieºti, prea-nalþate împarate,
A venit un om negru foarte,
ªi voieºte a se adresa
La împãrãþia ta,
Ca sã vã spuie ceva.

ÎMPARATUL

Sã vie.

ARAPUL (vorbeºte ºepelind)

He, hei! Mi duco ºi eu la împaratu ca sã vorbescu si eu ceva cu el.
Da a cui oaste sînteþi voi, bre?!

STRATIOD

A lui Irod împarat.

ARAPUL

A cui, bre?

STRATIOD

A lui Irod împarat.

ARAPUL

Ha, ha, ha!
Bre, d-apoi asemenea ostire are Irod împaratul? Niste gogomani,

cu capetele mari si cu niste oboroace în cap, parcã-i oboroaca tatei de
sub surã, cînd carã toamna popusoi de pe cîmp! Bree!

Ce folos cã sînteþi voi balani,
Dacã sînteþi gogomani!
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STRATIOD

Dar la voi cum sînt, bre?

ARAPUL

La noi sînt scurþi si grosi
ªi cu fesul ista rosi.
– Bre, da ce bacsisu dam eu la tine, aratã tu la mine care-i

împaratu la voi?

STRATIOD

ªi ce bacºiº mi-i da tu mie?

ARAPUL

Eu ce bacsis dam þie? Împaratu, cînd m-a videa pe mino, un
palicar amore frumusel ca mine, din cap pãn’ în piciore numai aur si
argint, la cap – galbeni mari, la trup – galbeni mici, la picioare si
cãlcãi (aratã cãlcãiul), dam þie de-aici!

STRATIOD

Þine-þi þie, mãi þigane, ºi-þi cumpãrã opinci ºi te-i da de Paºti cu
fetele în scrînciob.

ARAPUL

Opinci, bre! Dar eu port cipice nerase.

STRATIOD

Apoi tot opinci se cheamã ºi acelea, mãi þigane.

ARAPUL

Bre, da ce dam þie chego aratã tu la mine care-i la voi împaratul!

STRATIOD

Iac-acela, mãi þigane!

ARAPUL

Hauleu, d-apoi de-aistia împaraþi aveþi voi?!
Cu ochii cãprii, cu barba surã,
Parcã-i þapul tatei de-acasã de sub surã!
Bre, sã-mi fac oleacã de corazo, sã-mi trag oleacã de barbã pe

împaratu.

(Arapul trage pe împarat de barbã.)

Mi, mi, auleu, mi si sparietu!
Mi si recitu sîngele în mine ca într-un racusoru mort.
Bre, da sã-mi fac oleacã de corazo, se vorbesc ceva cu împaratu.

– Sambalera sumbre!

ÎMPARATUL

Captalera sumbre!
Da cine eºti, bre?
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ARAPUL

Þ-oi arata cine sînt eu!
Bre, ce dam la mine
Zdrobim oboroaca la tine?!

ÎMPARATUL

Ei, ce bacºiº vrei tu de la mine?
Eu þie þ-oi da:
Douã furci º-un grindei
ª-o funie de tei

ªi sopon þi-i cumpara singur ºi þ-oi face paradã cu toatã armata
mea, dincolo de pãrîul þiganului.

ARAPUL

Decît chego face tu paradã la mine,
Mai bine zdrobim eu oboroaca la tine.
Cãci chego sînt harap de la Hãrãbie,
De la poartã-mpãrãþie
Cu acest buzdugan înfricoºat: Chefales Vasiles!

(Sare la împaratul.)

ÎMPARATUL

O, tu, om nesocotit,
La aceasta ai venit,
Ca sã mã omori pe mine?
Acum ce va fi de tine?
Ah! Sabie sãbioarã,
Iubita mea sorioarã,
Ia mai ieºi din teac-afarã,
Pe acest duºman mi-l omoarã.
Aºa precum ºi-n rãzboaie
Fãceai sîngele ºiroaie,
Tot aºa sã te gãteºti
Duºmanul sã-mi prãpãdeºti!

CIOBANUL

Aºa, mãi þigane, c-ai dat de dracul?! Mai bine veneai tu la mine la
stînã ºi-þi dam jintiþã ºi te spalai de te fãceai alb!

ARAPUL

Vãd, bre, cã-mi capatatu-se refuzu.

ÎMPARATUL

Luaþi-l ºi mi-l duceþi la-nchisoare
ªi puneþi ca sã-l pãzascã,
Nu cumva sã se prãpãdeascã.

(Soldaþii îl duc. – Apoi cîntã toþi: „Eu sînt ªoldan Viteazul.”)
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ÎMPARATUL

Ia sã-mi aducã pe arapul negru ºi -nfocat, care a vrut sã-mi ieie
capul!

STRATIOD

Ia sã aducã pe arapul negru ºi-nfocat, care a vrut sã ieie la-mparat
capul!

CIOBANUL

Hai, mãi þigane, cã te cheamã împaratul!

ARAPUL (vine)

Ha, ha, ha! Mi cheamã împaratu! Ha, ha, ha! Se vede cã are
nevoie de mine!

I-a fatat mîþa cea mijlocie
Si mã cheamã la cumãtrie.
Da mi ducu la împaratu
Cã mi chematu!

(Ciobanul ºi ostaºul pun caþa ºi sabia cruce lui în faþã ºi-l duc.
Harapul sã împiedecã.)

Da ce-i aste, bre, aice?

STRATIOD

Spînzurãtoare harapului.

ARAPUL

A cui, bre?

STRATIOD

Spînzurãtoarea harapului.

ARAPUL (se opreºte)

Bre, da frumoasã paradã la spînzurãtoare are împaratu ista:
Harapu!

Bre, da mi ducu la împaratu
Cã mi chematu!

STRATIOD

Unde te duci tu, mãi þigane?

ARAPUL

Mi ducu la împaratu!

STRATIOD (îl opreºte)

Da cum te duci tu la împaratul? Da acestea din brîu ce sînt?
(Pistoalele)

ARAPUL

Niste picioruse de iepuri, sã fac împaratului racituri!



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA90

STRATIOD

Bre, da cu acestea la noi sã împuºcã oamenii!

ARAPUL

Na, pusca tu omuli!
Mã ducu la împaratu,
Cã mi chematu!

STRATIOD

Stãi, mãi þigane, un’ te duci?
Da asta în mînã care o ai cum sã cheamã? (Buzduganul)

ARAPUL

Asta este o vãrguþã ce mi-a dat babaca de suvenire, cînd m-oi
duce la fete, sã mã apãr de cuþulusi cu dînsa.

STRATIOD

Ce spui tu, mãi þigane, cã-i vãrguþã? Eu vãd cã acesta este un
buzdugan cu care la noi sã ucid oamenii!

ARAPUL

Na, ucide tu omuli!
Da mi ducu la împaratu
Cã mi chematu!

(Vine.)

Prea înalþate împarate,
Eu mã rog, dacã se poate,
Sã fiþi cu luare-aminte
L-ale mele dulci cuvinte,
Prin care am sã mãrturisesc
Pacatul meu strãmoºesc.
– Tatãl meu era om mare,
De virtute foarte tare,
El era neguþitor
ªi deloc cumpãrãtor.
El vindea si cumpara
Tot ce i se întîmpla.

STRATIOD

Poate ºi fura?

ARAPUL

Treaba lui era!
Iatã cã s-au întîmplat
Cã la noi în oraº
Un împarat a-nsarat
ª-au trimes pe-ai lui ostaºi
Ca sã-i caute locaº.
Iar ostaºul s-au uimit,

Drept la tata au venit
ªi i-au zis c-un gros cuvînt:
Ia ascultã, fãtul meu,
De acum sã te gãteºti
Palaturile sã-mi grijeºti
ªi pe sus, ºi pe jos
Cum va fi mai frumos,
Ca pe-mparatul sã-l primiþi
ªi bine sã-l mulþumiþi.
Nu mult timp apoi trecurã
ªi împaratul sosirã,
C-o sviterã numeroasã
ªi c-o trãsurã frumoasã.
Tata supus s-a aratat,
De subsori l-a luat
ªi la masã l-a aºazat.
Dar iatã cã tatãl meu
Avea o roabã aleasã
Vrînd cu ea sã þie casã,
Cãci murind a lui soþie
Vra s-o ia cu cununie,
Sã-i fie dreaptã soþie.
Iar împaratul n-a mai mîncat,
Numai la roabã s-a uitat.
Tatãl meu semn roabei a fãcut,
Roaba îndatã a dispãrut,
Iar împaratul, dac-a mîncat,
Pe tatãl meu l-a chemat
ªi i-a zis c-un gros cuvînt:
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Cel mai nefericit barbat.
Tatãl meu, de suparare,
Douã zile a mai trãit
ªi-a treia zi a murit.
Apoi de acolo m-am apucat,
Averea mi-am regulat
ªi am vîndut
Tot ceea ce n-am avut...

CIOBANUL

Bre! Da mult ai mai avut!

ARAPUL

Apoi uite-te, pre-nalþate
împarate,

Oare a fost cu dreptate
Pe tatãl meu a-l desparte
De un lucru mult iubit
Ce foarte mult a preþuit?

ÎMPARATUL

Eu, de-aºi fi fost în locul tãu,
Aºi fi înfipt în pieptul sãu
Un cuþit înfricoºat,
Macar cã el era împarat.

Ia ascultã, fãtul meu!
Unde este acea figurã
Ce nevãzutã sã fãcurã
ªi care, cu profund respect,
ª-a pus mînile la piept?
Iarã tatãl meu cu drept i-a zis:
Aceea roabã e mie aleasã
ªi vrau sã þin cu dînsa casã.
Cã mi-a murit a mea soþie
ªi vreau s-o iau cu cununie,
Ca sã-mi fie dreaptã soþie.
Iar împaratul tatei i-a zis:
Dã-mi mie pe aceastã roabã
’Þi voi da bani, ’þi voi da avere,
’Þi voi da tot ce vei cere
Din avuþiele mele.
Iarã de te vei împotrivi,
Foarte rãu vei greºi.
Tatãl meu s-a-mpotrivit
ªi foarte rãu c-a greºit.
Cãci împaratul a doua zi s-a

sculat
ªi roaba tatului meu a luat.
ªi-n durere l-au lasat

ARAPUL

Ha, ha, ha! Vezi cã mi am si eu dreptate! Dã la mine o iapã
chioarã s-o femeie frumoasã, sã mi duc la împaratu la moarã, sã
rîsnesc o fierturã de rîsniþã.

Daþi la mine armele, bre, cã m-a iertat împaratul!

(Cîntã toþi:)
Asta-i zi prãznuitoare,
Preaslãvitã sãrbãtoare!
Fericiþi mulþi ani vã fie
Cu mult dar ºi bucurie
ªi cu dragã sãnãtate
Cu deplinã bunãtate.
ªi ca pomii sã trãiþi,
Ca pomii sã-nfloriþi
ªi ca ei sã-mbãtrîniþi1!

De la d-l Iancu Glavan, Botoºani

1. Precum la stea, astfel ºi la irozi sã cîntã cîntecul religios Cana Galileea,
de asemenea ºi alte cîntece.
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Cap. V

Anul Nou

§ 1. Uratul. Pluguºorul. Capra
Malanca. Ursul. Calul.

În Moldova, merg la urat cu clopot, cu cãrceile de la plug, pentru
ca sã facã zgomot. Un alt zgomot se face cu buhaiul. Întind o piele pe
o putinã, prin piele petrec o viþã de pãr de coadã de cal, pãrul acesta
îl ung cu sacîz ºi un bãiet îl trage, producînd astfeli un muget,
întrerupt numai de tactul trasului, care însemneazã mugetul de
buhai. Apoi, din timp în timp, pocnesc la sfãrºitul versurilor de
recitaþiune din bice, strigînd „Hãi! Hãi!”, ca ºi cum ar pocni pe lîngã
boi, îndemnîndu-i la arat. Un flecãu tot timpul povesteºte la fereastã
lucrarea grîului, strigînd cînd sînt gata: „Ha, ho! Ha, ho!”, pentru a
opri plugul cu boii ºi astfel se zice cã au îmblat cu plugul ºi au arat.
A doua zi dimineaþã, sfãrºesc lucrul început de cu sarã, mergînd pe
la case cu „samanatul”, aruncînd în oameni cu grîu, „samãnîndu-i”,
iar din gurã felicitînd.

Tot în Moldova, spre Sfîntul Vasile, se îmblã cu „capra.” Prin
împrejurimile Hîrlãului, capra se face astfeli: un flecãu ce ºtie s-o
joace se pune în patru labe, aºezîndu-i-se pe spate corpul caprei din
lemn, acoperit cu laicere frumoase ºi la cap foarte frumos împodobitã
cu oglindã în frunte, cu mãrgele ºi flori. Botul e destul de lung, fãcut
din douã scîndurele, înlãuntru lipite cu postav roº, din care purtã-
toriul tot una clempãneºte cît o joacã. În Sarafineºti, lîngã Botoºani,
mai demult, îmbracau capra cu pielea sa, iarã în tovãrãºia caprei
venea un teatru întreg: turci, jidani, precum ºi alte deosebite perso-
nagii, imitîndu-i ºi spuind istorii de ale lor. Petrecerea ce o produceau
era deosebit de frumoasã.

În Mihalcea, de Boboteazã, un bãiet mic se îmbracã ca caprã cu
un cojoc pe dos ºi într-o mînecã þine capul caprei, tot behãind.

În Botoºani, nu se îmblã cu capra, iar petrecerea ce o produc
persoanele deghizate e slabã; singurã îmbrãcãmintea produce ilari-
tate. Aceºtia fac deosebire de cei ce îmblã cu uratul, ei vin cu muzicã
tot în pãrechi, ca sã joace. Mai întãi întrã un general, un cãpitan,
soldaþi, un mire, o mireasã, un moºneag, o babã, un turc, un jidan ºi
apoi þiganul cu ursul de lanþ (un flecãu îmbracat cu cojocul pe dos). Toþi
joacã, fac nebunii. Dupã ce-i pune la masã, joacã iar ºi apoi se duc.

În satele de prin Bucovina, primesc oamenii foarte cu drag „ma-
lanca” în casã. În Mihalcea, malanca constã din o babã º-un moºneag.
Moºneagul cu gheb, cu fuior în loc de barbã, cu o mascã de pînzã
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slutã, unsã cu cãrbuni, cu dinþi rari de sîmburi de bostan ºi atît de
urît, încît te sparii. Baba, din contra, gãtitã ca o nevastã tînãrã ºi
fãrã mascã pe faþã. Ea e foarte ruºinoasã ºi tot þine basmaua la gurã
– de multe ori pentru cã feciorilor cari figureazã ca babã le înfiereazã
musteaþa. Atunci fetele se pãzesc sã le fie tare curat în casã, cãci ei
poartã un hîrb cu funingine ºi, dacã nu-i curat, tãmînjesc tot. S-apucã
de mãturã, spalã ºi mai ales fac de-ajuns rîs spuind celor de casã o
mulþime de adevãruri, pe care alþi oameni trebuie sã le tacã, cãci
moºneagul sã îmbizuieºte în masca sa. Moºneagul sã sfãdeºte cu
baba, descoperindu-ºi secretele cãsniciei lor, sau îl prinde mila ºi o
dragosteºte, cerînd sã i se dea pentru babã ba una, ba alta din casã.
Fetele ºi copiii se aþin sã prindã moºneagului un feli de coadã sucitã,
din paie, ce o are la spate, ºi el trebuie sã se pãzeascã necontenit.
Malanca mai întãi vine de ureazã la fereastã – un alt flecãu care-i
însoþeºte spune cuvinte dupã o melodie acompaniatã de fluier. În
cuvintele de la malancã sã trãteazã despre samanatul busuiocului.

În Roºa, sat românesc, cu malanca îmblã ºi capra. Capra, pentru
a face haz, se suie pe paturi, pe mese, muºcînd ºi apucînd cu gura
lucruri din casã.

În Camina, duce malanca cu sine ºi un urs. Moºnegii spun cã
acesta e copilul lor, fãcut din greºalã spre sãrbãtori. Urs se face un
flecãu învelit peste tot cu un odgon de paie. Pentru mai mult haz, îl
aprind, iar el se aruncã în omãt ºi se stînge. Tot astfeli se face ºi în
Ropcea.

În ªcheia, lîngã Suceava, se face malancã, dar nu spun afarã
deloc versuri din gurã; atîta cã aduc multã veselie, fãcînd pozne ºi
jucînd. Aice, mai întãi, întrã ursul îmbracat cu un cojoc ºi apoi þiganul
ce-l þine de lanþ. Apoi vin: feºterul ºi feºteriþa, moºneagul ºi baba,
turcul º-o nevastã, þiganii cu þigancele lor, ºi joacã în pãrechi. Darã
mulþi nu-i primesc, pentru cã trebuie sã se fereascã, cãci þiganii furã
de prin casã tot ce gãsesc.

În Mahala, sat aproape de Cernãuþi ºi aproape de Moldova, ma-
lanca cîntã la fereastã ruseºte, deºi e satul românesc. Abia în timpul
ultim s-au întrodus versuri româneºti de cãtrã cãrturari; de altfeli,
toate nebuniile ce urmeazã în casã sînt româneºti. Cãpitenia e turcul;
el întrã mai întãi cu turcoaica, pe urmã vine un „ghenerari”, un
revizor ce pãzeºte graniþele (fiind aproape de graniþã), un canonieri,
un „Manole” (prost), un huþan, un jidan ºi apoi baba cu moºneagul.
Toþi au femeile lor, cu cari joacã pe rînd, dupã ordinea de mai sus,
sãrind ºi schimonosindu-se fiecare în felul lui. Muzica pentru fiecare
e potrivitã, fiind aranjatã din ariele popoarelor ce reprezintã: þigã-
neasca, jidoveasca, colomeica, dar cele mai multe sînt arii vechi
româneºti. Þiganul vine cu cleºtele ºi cu ciocanul, potcoveºte pe omul
de casã, sã sfãdeºte ºi vorbeºte þigãneºte, jidanul jidoveºte º.a.m.d.
Apoi îi pun la masã; mai întãi pe turc ºi apoi pe toþi, dupã rînd.

În Moldova, la Dorohoi, se îmblã cu calul. Un cãlãreþ întrã pe un
cal de lemn împodobit frumos ºi joacã. Sã suie pe masã; în fine, face haz.
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În Cãrãpciu, pe Siret, jud. Strojineþului, sã face de asemenea
„cal”, dar calul îl alcãtuiesc doi flecãi ce se pun îndoiþi faþã în faþã. Pe
spate, acopãr calul cu laicere ºi un alt flecãu, îmbrãcat ca un turc, cu
coroanã de hãrtie pe cap, stã tot timpul calare ºi joacã calul. Calul
acesta face parte din malancã, care aduce cu sine ºi capra, de care sã
þine un bãiet cu doniþa s-o mulgã, iar un þigan cu puºca o împuºcã
sau o loveºte cu securea ºi ea cade jos, sîngerã etc. De aseminea, vine
ºi ursul ºi toate persoanele stravestite, între care sînt ºi mai multe
þigance cu copiii de peteci în braþe, aducînd linguri, ace etc. de vîndut.

Cîntecul românesc al malancei, ce se cîntã la fereastã, e cel ce
urmeazã, nu e o traducere din ruseºte, ci e compoziþie proprie popu-
larã, de prin acestea pãrþi.

*

A. Cîntecul malancei

Gospodarilor din casã,
Sloboziþi malanca-n casã,
C-afarã plouã de varsã
ªi straiele ne-a strica,
Straie mîndre-mpãrãteºti,
Nu eºti vrednic sã le plãteºti.
Cã malanca chef va face
ªi malanca va juca,
Focu-n vatrã v-aþîþare
ªi casa va mãturare
ªi blidile va spãlare.
Prin pomãtul lui Ion,
Toate paserile dorm,
Numai una n-are somn
ªi zboarã din pomn în pomn
ªi zboarã din creangã-n creangã
ªi strigã: „Ioane dragã!”

Auzitã de la lingurarii din Camina

*

Cîntecul malancei
în Mahala

Mîne anul se-nnoieºte
ªi malanca sã porneºte,
Malanca noastrã frumoasã,
Daþi-i drumul s-între în casã,
C-afarã plouã de varsã,
Baba cas-a mãtura,

Moºul gunoiul l-a da.
Fericit-aceastã casã,
Mult cinstitã, mult aleasã,
Cã este-o fatã frumoasã.
Cuconiþa,
Odochiþa,
ªede la gherghef ºi coasã
Naframã frãþini-sãu,
Guleraº tãtîni-sãu.
ªi de maicã-sa-ntreba:
De ce bate vîntul lin
Cînd e cerul mai senin?
Fata mea, nu-i vîntul lin,
Dar mulþi flecãi te cer pe tine.
Dacã mult vrau de la mine:
Vrau cirezele de boi
ªi vacarii amîndoi.
Vrau turmuþele de oi
ªi ciobanii amîndoi.
– Cînd m-oi duce-n strat de

flori
ªi frumos cînd m-oi gãti
ªi mi-oi pune prigitoare
ªi la joc cînd voi ieºi,
Toþi la mine vor cata
ªi de mînã m-or lua,
Or cata la ochii mei
ª-or uita de boii tãi,
Or cata la sprîncenele mele
ª-or uita de oile tale1.

Acsinia lui Roman

*
1. În Ostriþa, sat apropiat, aceeaºi colindã cu malanca abia anul acesta

(1902) s-a întrodus.
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B. Cu plugul

Hãi, hãi!
Staþi, fraþi, ºi nu mînaþi,
De badea Vasile vã întrebaþi,
Din care parte sã-mbrazdaþi,
Din gios or din sus?
– Din gios,
Cã-i locul mai norocos
Sã fie ºi lui badea Vasile de

folos.
A pornit badea Vasile într-o

sf. Gioi
Douãsprezece pluguri cu boi,
Boi boronei,
La frunte streinei1,
În coadã codãlbei,
Iuþi ca focul,
Negri ca corbul.
A arat badea dealul Galariei,
ªesul Nãsãliei.
Brazdã neagrã-a rãsturnat,
Grîu roºu a sãmãnat.
Unde grapa întorcea,
Grîul înverzea,
Unde grapa rãdica,
Grîul înspica.
A mers la o lunã,
La o sãptãmînã
Sã vadã grîul cît de mîndru-i?
Grîul ’nalt ca casa,
Verde ca matasa,
În spic ca vrabia,
În grãunþ ca mazãrea.
A luat bãdiþa trei spicurele
ª-a dus acasã ºi-a aratat

gazdei.
Gazda a zis cã-i copt, rãscopt,
ªi le-a pus în deal în piscurele,
Ca sã nu-i parã badei jele.
Badea, de bucurie,
S-a dus în grajd º-a scos
Un murg ghihalei,
De nouãzeci de lei,
Murgul întãrniþat,
Pe murg s-a-ncãlecat,

La tîrgul mare a alergat,
La tîrgul mare,
La meºterul cel mare.
El, de meºter ce era,
O oboroacã nu ºtia a-nfunda.
ªi s-a dus pe uliþã micã
ª-a aflat un meºter mai voinic
ª-a fãcut nouãzeci ºi nouã de

securele
Cu mãnunchi de floricele
ªi cu dinþi de vioarele.
De acolo n-a venit pe acasã,
Da s-a dus pe la Ceahor
ª-a catat fete cu feciori,
Babe cu nurori
ªi vro douã-trei babe bãtrîne
Care ºtia rîndul la pîne.
ªi s-a dus
De le-a adus
În faþa pãmîntului,
Împotriva vîntului.
Ele de mãnunchi trãgea,
Vîntul aburea,
Ele jos cãdea,
Ruºinea badei ce pãþea!
Apoi încã a secerat
ª-a strîns spic la miertic,
Snop la oboroc,
Claie la o dobaie.
S-a dus acasã ºi-a pus la arie
ª-a scos un murg pãntãnog,
Cu urechele de un cot,
Murgul tropãie,
Grîul îmblãte.
Murgul strãnuta,
Grîul vîntura.
Murgul din urechi þepuºe,
Grîul în saci pune.
A pus nouã saci
ªi o pãreche dasagi.
Harabale încarca
Doisprezece juncani înjuga
ªi la moarã coboria.
Roatele scãrþiia
ªi argintul curgea,
Maica în poale strîngea
ªi în hãrãbi arunca.

1. Într-o urãturã din Gemenea sã zice: „stelenei”.
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A dus la moarã la Ileana,
Da ea bea ºi hãinuia
ªi cu barbatul în pat hodinea.
Zice: „Lãsãm-o pe asta,
Haidem la cealaltã!”
Dar cealaltã
Au dat moara în cea parte,
Pe o coastã arsã,
Care plouã de varsã.
Dar ea a luat un fir de trifoi
ªi rînje haita dinþii la noi.
Dar era un moraraº buzat
C-un cojoc mare miþos
ªi l-a întors pe dos
ªi-a luat luleaua în dinþi
ª-a luat ciocãnele,
Bocãnele,
ª-a luat din toate ungherele
ª-a dat de un fund de poloboc
ª-a dat moara-napoi la loc
ª-a mãcinat un tãboltoc
ª-adus acasã
ª-a pus în cheotoarea casei.
Da gazda s-a sculat,
Pe ochi negri s-a spalat,
Mînicuþele a suflecat
ªi-n camar-a alergat,
A apucat o sitã rarã,
De nagarã,
Care i-a pãrut d-sale prea rarã,
A aruncat-o pe uºã afarã.
ª-a alergat a treia casã
De la noi º-a luat o sitã deasã,
De matasã,
Cu veºca de argint
Ca pentru aiºti boieri gãtit.
ªi-nc-a cernut
ª-a fãcut,
Un colac frumos
Ca faþa lui Iisus Hristos.
Cu must stropit
Ca pentru aiºti boieri dãruit.
A rupt în douã,
Ni-a dat ºi nouã,
A rupt în trei,
A dat ºi lui Andrei,
A rupt în patru,
A dat ºi celui de pe vatrã.
A rupt în cinci,

A dat istor afarã cu opinci.
Da dumneata, cucoane,
Nu sta aºa suparat
Pe pat.
Da catã în cotruþã
Cã este o ulcicuþã
ªi-n ulcicuþã
este o punguþã.
ªi-n punguþã
Sînt vro douã, trei pãrãluþe.
Scoate nouã sã ne cumpãrãm
Cîte o mãntãluþã,
Fie cît de rãruþã,
Macar în douã iþe,
Sã ne fie pe astã ploiþã.
Cã noi nu sîntem de aici,
Da sîntem de la Cîmpulung
Unde trag douã copile în plug.
ªi-o maicã bãtrînã,
Cu-n inel de sãrmã,
Maica, cînd le croie,
Ele mai mare pas fãce.
Noi am ura, ce am ura,
Pe la curþile D-voastrã vom

însãra,
Curþile Dumneavoastrã
Îs cu ºindile ºindilite
ªi cu var vãruite.
Da a noastre bordeie
Aºa-s de hîde!
Cu boz acoperite
ªi cu humã mîzgãlite.

Cînd om veni la anul,
Sã vã gãsim înfloriþi,
Ca merii,
Ca perii,
Ca pe la mijlocul verii.
Sã vã steie Sfîntul Vasile
În spori
ªi ajutori
În vite,
În dobitoace,
Cã-s mai bune decît toate.
Sã vã fie de bine,
Opriþi! Ha, ho! Ha, ho!

A doua zi se zice:

Bunã dimineaþa!
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Cu sanatate An Nou,
S-ajungeþi ºi la alt An Nou!

(Samãnã cu grîu, flecãii cu nuci.)
Ion a Domnicãi, Horecea

*

C. Pluguºorul

Aho, aho, sara lui Sfîntul Vasile
Sã ne fie, boieri mari, de bine.
Sara au însarat,
Noi cu plugul ne-am luat,
Cã aºa Dumnezeu a lasat.
Jupînul gazda a pornit într-o

vineri
Optzeci de pluguri
Tot cu giuncani tiniri.
ª-a pornit într-o joi,
La tot plugu cîte doisprezece

boi.
Multã rouã am scuturat
Pînã am gãsit de arat
La merii rotaþi,
La cîmpii buraþi.
Am brazdat valea

Ierusalimului,
Pe sub crîngul ceriului,
În capãtul cel de gios.
ª-a ajuns fierul într-un ochi

de rîmã
ªi s-a fãcut plugul mic ºi

fãrîmã.
Jupînul gazda s-a spãimãntat,
La plugaraºi a strigat,
Fierele în spate le-au luat
ªi la Ioan þiganul au alergat.
Iar la Ioan þiganul
Dã bine cu ciocanul,
Din foi foia,
Din ciocan plesnea,
Fierul gata mi-l da
ªi pe plaz mi-l aºeza.
Plugãraºul aºa-mi zicea:
Din fluiere trãgãnaþi
Din cãrcei zîngãluiþi,
Din harapnice pocniþi.
La asta oarã, cinstiþi boieri,

D-voastrã sînteþi
mîndri-mpodobiþi

Ca niºte mãlini înfloriþi,
Da nici noi nu sîntem
Hoþi, nici cazaci,
Sã furãm boi ºi vaci.
Sîntem fii dumnezeieºti,
Îmblãm cu aceste dalbe

domneºti
Pe la salaºi împãrãteºti.
N-am venit sã furãm vaci cu

viþei,
Nici scroafe cu purcei,
Mîþe potcovite,
Gîºte-mpodobite.

Jupînul gazda sta,
Pe un pat mîndru culcat,
În pat mîndru înrotat
Cu scîndurele de brad,
Cu stîlpii de fag.
Dimineaþã s-a sculat,
Pe ochi negri s-a spalat,
La icoane s-a-nchinat,
În oglindã s-a uitat
ªi la vizitei a strigat.
Murgul graur a gatat
ªi-n paloº s-a razamat
ªi în scarã s-a lasat,
Pe murg s-a încãlicat,
La cîmpii a alergat
Dintr-un hîrtop
Într-un pîrlog.
În lanul cu soarele,
Din bici a rotat,
Trei fire a apucat,
În mînã le-a frecat,
În buzunari le-a aruncat,
La jupãneasa dalbã de ºtire a

dat
ªi tare s-a fost suparat.
– Ce sã facem, mãi femeie,
Cã grîul mi se scuturã?
– Lasã, mãi barbate, pãnã-n

sarã,
Cã ºi roua-i cãlãtoare
ªi pînea lãsãtoare.
El nici cuvînt n-a cuvîntat,
Nici în sama n-a bãgat.
ªi iar s-a culcat
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Pe un pat mîndru înrotat
Cu scîndurele de brad,
Stîlpii de fag,
S-a culcat.
ªi dimineaþa s-a sculat,
Pe ochi negri s-a spalat,
La icoane s-a-nchinat,
În oglindã s-a catat,
ªi la viziteu a strigat
Murgul geriº1 l-a gãtat,
Foarte bine încingat.
ªi iarã în paloº s-a rãzãmat
ªi-n scarã s-a lãsat,
Pe murg a încãlicat,
Cuºma-n cap au apasat
Din degete-a ºuierat
ª-a adunat:
Tot fete ºi feciori,
Cã-s fãcuþi de negustori.
Jupînul gazdã a alergat
În tîrg la Þarigrad.
A alergat
ªi-a îmblat
Pe uliþã micã.
Marfã ce a cãutat,
Nimic n-a aflat,
De ciudã a luat pe un jidan de

chicã
ªi l-a azvîrlit într-o rîpã.
A îmblat pe uliþa mare,
Cu mînurile în buzunare,
A aflat fesuri ºi tulpane,
ªaluri ºi þimbale.
Cu cîntare le cîntarea,
Cu galbanaºi le plãtea.
Cu galbanaºi încãrcate

corãbiele
ªi cu ºaluri acoperite,
Pe Dunãrea în sus pornite.
Dar a venit un vînt turbat,
Corãbiele într-un strop de apã

le-a-necat.
Numai un biet corãbieri a

ramas
Pe o scîndurã de brad.
Sãriþi, slugi ºi hãrgaþi,
ªi ni-l legaþi.

Cã noi avem cîrduri de boi
ªi cirezi de vaci,
Cã mai mare ruºine ne faci.

Jupînul gazdã la jupãneasã
dalbã

De ºtire a dat,
Tare s-a supãrat,
S-a culcat
Pe un pat
Mîndru rotat
Cu scîndurele de brad,
Cu stîlpii de fag.
Dimineaþa s-a sculat,
Pe ochi negri s-a spalat,
La icoane s-a-nchinat,
În oglindã s-a catat
ªi la viziteu a strigat
Murgul din visor a gãtat,
Foarte bine l-a-nchingat
ªi în scarã s-a lãsat,
Pe murg s-a încãlicat.
Murgul cînd a rînchezat,
Munþii s-au cutremurat,
Apele s-au tulburat,
Frunzele de pe fagi au picat.
Care unde pica,
În opt sã despica.
Jupînul gazda alerga
În tîrg la Movilãu,
C-a auzit cum e fierul de bun

ºi rãu.
ª-a luat 99 de ocã de fier
ªi 99 de ocã de oþel.
Unde sã mergem?
Unde sã mergem?
La Constantin þiganul,
Cu cobza în spinare,
Batã-l mama cui îl are.
Nici din foi nu foia,
Nici din ciocane nu plesnea,
Numai fierele mi le sleia,
Sãceri îmi fãcea.
Sãceri mici, mai mãrunþele,
Pentru copile frumuºele,
Cu mãnunchi de vãzdogele.
ª-a fãcut sãceri zimþoase
Pentru neveste frumoase.

1. La ªcheia fiind ardeleni, pronunþã g în loc de d.
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A fãcut sãceri cîrne
Pentru cele babe bãtrîne,
Care ºtiu rîndul la pîne.
ª-a luat din fundul pãmîntului,
Din faþa vîntului,
Cum îi dat voinicului,
Doi moºnegi ºi-o babã.
Moºnegii fãcea or nu fãcea,
Babele îi tot înþãpoia.
Cara la o faþã de arie de aramã,
Care numai Dumnezeu îi ºtie

de samã.
Jupînul gazdã a adus 90 de

iepe,
De nouã ani sterpe.
Cu picioarele treiera,
Cu cozile felezuia,
Cu nãrele vîntura,
Cu urechile în sac turna,
Nici cãuºi nu trebuia.
ª-au încãrcat 9 care þãrãneºti
ªi 9 care mocãneºti.
Unde sã mergem?
Unde sã mergem?
Sã mergem la moarã la Melincea
C-acolo e omul cel cuminte.
Da haita de moarã,
Cînd vãzu atîtea care
Cu povoarã,
Puse coada pe spinare
ªi fugea pe o gîrlã la vale.
Dar morariul, meºter bun,
Cu barba pãnã la brîu,
A întors cojocul pe dos
ª-a fãcut mai pe din jos.
Tupiliº, moriºca mea,
Cã nu-i moºia pe acolea,
Cã mai multã voie rea ne

fãcea.
A luat-o de grindeie
ª-a trîntit-o între pãrãie.
A luat-o de dîrlog
ª-a trîntit-o drept în loc.
ªi i-a dat cu un ciocan în gurã
ª-a prins fãina a curã.
Da nu cura fãinã,
Da cura aur ºi mãrgãritari
Pe la curþile D-voastrã, boieri

mari.

Jupînul gazdã tare s-a fost
bucurat,

La jupãneasa dalbã de ºtire a
dat.

Jupãneasa dalbã sta pe-un
pat

Mîndru rotat
Cu scîndurile de brad,
Cu stîlpii de fag,
C-un brîu de matasã pe ºele

lasat.
ªi s-a sculat
Prin casã s-a primblat
ª-a strigat:
Cã de nime-n lume nu-i pasã,
Cã i-i gloatã frumoasã!
A strigat o slugã nantã,
Sprincenatã,
A trimãs-o-n a cincea camarã
Dupã o sîtã rarã, de nagarã,
Pentru cei plugari de-afarã.
ªi s-a dus în a zecea camarã
Dupã o sîtã deasã, de matasã,
Pentru cei boieri din casã.
ª-a strîns ºepte babe
Din ºepte sate,
Alta cu zahar îl zãhãre,
Alta cu miere îl îndulce,
Alta îl împlete,
Alta îl suce,
Alta în cuptior îl trînte.
ª-a fãcut un colac frumos
Ca faþa lui Hristos
ªi l-a pus în cuiul cel din dos,
Sã fie la plugaraºi de folos.
A rupt în douã,
Ni-a dat ºi nouã,
A rupt în trei,
A dat ºi lui badea Andrei,
A rupt în patru,
A dat ºi lui badea Hnatu,
A rupt în cinci,
A dat ºi la cei cu opinci,
A rupt în mai multe bucãþele,
A dat ºi la cei cu cioboþele.
Am mai ura,
Am mai ura,
Cã mai ºtim cîte ceva:
La anu cînd ne-om înturna,
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Pe stadol ºezînd,
Galbeni numãrînd,
Nouã cîte unul aruncînd.
Dacã nu cîte un galben,
Batîr cîte un leu,
Dacã nu cîte un leu,
Batîr cîte o para,
Sã ne facem glugi la manta.

Pe cea vale aburatã,
Sã rãdicã o ploaie întunecatã,
Da nu ne temem de ploaie,
Da ne temem de o babã

fãrãmãtoare,
Vine asupra D-voastrã, boieri

mari,
Noi am trecut trei fraþi,
Ca trei brazi,
Pe trei cai cracanaþi.
Am trecut ca niºte voinici de

treabã,
Nu ne-am pus mintea c-o

babã.
Da Ioan a lui Zmîncãu,
Osîndeascã-l Dumnezeu,
A luat baba de bezãrãu
ª-a trîntit-o în pãrãu
Cu capul la resteu
Cum picã la babã mai greu.
Am zis: Zãu ºi premelege
ªi Grigori s-o dezlege.
Am zis: Zeã ºi pre-a me cruce
ªi Gheorghicã s-o descurce.

Zoiþã Ichimciuc, ªcheia, Bucovina

*

D. Plugul

A purces Domnul Vasile
Într-o sfîntã Gioi
Cu plugu-n doisprezece boi.
Boii bourei,
În coadã codãlbei,
În trup de o mie de lei,
Dumnezeu sã-i facã parte din ei.
Au purces la mãrul rotat,
La cîmpul curat,

Multe pluguri au arat.
ª-atîta au arat
ªi-n lungiº, ºi-n curmeziº,
Cît cu ochii au cuprins.
Brazdã neagrã au rãsturnat,
Grîu de varã au samanat,
Grîu mai mult cu arnãut,
C-a dat Dumnezeu ºi s-a

fãcut.
ªi-nc-a rugat gioile
Cu ploile,
Ca sã se coacã grîiele.
ª-au pus la uitare
Pãn’ la Sîntãmãria mare.
La Sîntãmãria mare s-a

sculat,
Apã pe obraz º-a dat,
La icoane s-a-nchinat.
A întrat într-un grajd de

piatrã
ª-a scos un cal graur,
Cu ºaua de aur,
Cu frîurele de fluturi,
Cu chinga de tunuri,
Cu scãrele de mãrgãritari,
Ca pe la boieri de cei mai

mari.
ªi s-au dus sã vadã
Grîul de-i copt,
De-i rãscopt.
Grîul de departe roºea,
De aproape de secere se

gãtea.
În spic ca vrabia,
În pai ca trestia.
Într-o scarã sã lãsa
ªi trei spice cînd lua,
Le lega-ntr-o nãfrãmiþã
Sã le-aducã acasã, la d-na lui

din credinþã.
ªi s-a dus la tîrg la Bãrlad
ª-a cumpãrat:
Sãcerele mãnunþele,
Cu dinþii de zgripþurele,
Ca sã-mi taie grîu cu ele.
ª-a fãcut o clacã,
Nici mai mare, nici mai micã,
Numai de douãsprezece sate.
Au strîns cini
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Cu vecini,
Dar mai mulþi oameni bãtrîni,
Cã ºtiau rîndul la pîni.
Stau sãcerãtorii ca florile
ªi snopii ca stelele.
Da unde-om pune aria?
La capul pãmîntului,
În veliºtea vîntului.
Cînd vîntul bãtea,
Grîu ales îmi rãmînea.
ª-au scos douãsprezece
Iepe sirepe,
Cu copita de argint,
Sã-mi lipeascã la pãmînt.
Cu cozele felezuia,
Cu nãrele vînt trãgea,
Cu urechile în sac turna,
La moarã gãta.
La moarã la Mihãileºti,
Unde am mãcinat ºi anþerþ.
Da moara cînd a vãzut atîtea

carã
Cu pohoarã,
A pus coada pe spinare
ªi plecã pe plai la vale.
Se sui la costiºele,
Ca sã-mi pascã brînduºele.
Dar morariul, meºter bun,
A luat moara de lãtoc
ª-a trîntit-o tronc la loc
ªi i-a dat un pumn în ºele
ª-au aºezat-o pe mãsele.
ªi nu cura fãinã,
Da cura aur ºi mãrgãritari
Ca pe le boieri de cei mai mari.
Da cucoana, de pãrere bunã,
A bãtut în sîtã ºi-n covatã
ª-a fãcut un colac mare ºi

frumos
Ca faþa lui Hristos,
Sã fie plugaraºilor de folos.
Sã ni dãruiþi un galbãn de

aur,
Sã tocmim plugul la faur,
Cã nu-l tocmeºte fiecine,
Numai un ficior al Catargiului,
Din fundul pãmîntului,
Cu ciocanu îl ciocãneºte
ªi cu pila mi-l pileºte.

A ieºit dumneaei cucoana
Tare de dimineaþã afarã,
Au pus mîna în streºina casei
ª-au luat o sãgeatã
Mîndrã ºi-mpãnatã
De 99 de meºteri lucratã.
A tras în sus, n-a mers,
A tras în jos, n-a mers,
A tras într-un pîlc de

porumbi,
Sã se rãsipeascã porumbii.
Doi cîte doi,
Patru cîte patru,
ªese cîte ºese,
Pãn’ la doisprezece.
Aºa sã se risipeascã boalele
ªi fãrmãcãtoarele
De la curþile d-voastrã, boieri

mari.
La mulþi ani cu sãnãtate.

Onofrei Daneliuc, lingurar din
Mihalcea

(În o altã colindã din Mihalcea
se spune cã stãpînul:)

A alergat pe o ulicioarã mare
ª-a gãsit douãsprezece

secerãtoare
Cu mînicele suflecate
Cu poalele-n brîu rãdicate.
(Cari au venit la secerat.)

*

E. Plugul badei

Plugul badei cu 12 boi
boureni,

În coadã codãlbeni,
În frunte strãinei,
Negri ca corbul,
Iuþi ca focul,
Mînaþi mãi, hãi, hãi!

Acei de dinainte,
Cu coarnele poleite,
La bot botãþei
La unghii mititei,
Cu jugurile zugrãvite,
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Cu rãsteiele de argint,
Care de cînd sînt n-am vãzut
Mînaþi mãi, hãi, hãi!

A pus badea pluguºorul sub
pãrete,

Vînt de varã l-a bãtut,
Penele la pãmînt i-au cãzut.
Badea dã o dutca º-o para
Cine plugul i-a-ndrepta.
Badea sama bine º-a luat,
Pluguºorul a-ndreptat,
Brazdã neagrã a rãsturnat,
Grîu de varã a sãmãnat.
S-a dus la luna,
La sãptãmîna,
Sã vadã grîul de-i rãsãrit.
El înspicat,
Îmbrîncat,
Cum îi mai bun de lucrat.
Badea ochii-n pãmînt a þintit,
La inimã s-a ugilit,
Mînile-n cap a aruncat
ª-acasã a alergat,
Mîna-n ladã a bagat
Bani de cheltuialã º-a luat.
ª-a-ncãlecat pe sura
ªi tiulea la Sadagura.
S-a dus la dugheana lui

Ghiorghiþã
ª-a cumpãrat ºepte ocã de

criþã.
S-a dus la Costache þiganul,
C-a auzit cã bine bate cu

ciocanul.
A fãcut sãcerele mãrunþele,
La mãnunchi cu viorele,
Pentru neveste frumuºele
ªi pentru fete tinerele.
ª-a fãcut altele mai mari,
Pentru voinici mai tari.
S-a dus pe uliþa micã
N-a aflat nimicã,
S-a dus pe uliþa mare,
A aflat nouã babe cu nurori
ªi moºnegi cu feciori,
Pe toþi mi i-a adus,
Pe toþi mi i-a pus
În capãtul pãmîntului,
În jeleºtea vîntului.

Ei cu dreapta secera
ªi cu stînga lega,
Voiniceºte în car arunca.
ª-au-ncarcat 12

care-mpohorate,
Cu lanþuri de fier legate,
La moarã plecate.
Roþile scîrþia,
Argintul cura.
Maica de la cer sã cobora,
În poale strîngea,
La cer suia
Mînaþi mãi, hãi, hãi.

Da hoaþa de moarã,
Cînd vãzu atîtea care
De pohoarã-mpohorate,
Cu lanþuri de fier legate,
A pus coada în spate
ªi tiulea, în ceea parte.
Dar moraraºul, meºter bun,
S-a încins c-un brîu de lînã
ªi º-a luat ciocanu-n mînã
ª-o scãfiþã de tãrîþã
ª-a amãgit moara ca pe-o mîþã.
A dat: cioc, boc,
Într-un fund de poloboc
ª-a dat moara la loc.

A zis: ptru, ptru, ptru!
moriºca me,

Nu þi-i drumul pe-acole,
Mai pe vale, mai pe coastã,
Pe unde-i iarba mai proastã.
Pe unde sînt frunze de cãpºuni,
Sã nu spunem, bade,  astã-sarã

minciuni.
Hãi, hãi, mînaþi mãi!

Pe la miez de cîntãtori,
Cu trei lemne în cuptori,
A ieºit lelea afarã
ªi cata în zare
De nu vine badea de la moarã.
Odochia cea frumoasã
A auzit tocmai din casã
Scîrþiitul roþilor,
Chiuitul flãcãilor,
Opintitul boilor.
S-a dus în camarã
ª-a adus o sîtã rarã,
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De nagarã,
Badea a dat-o cu genunchiul

afarã.
Ea s-a dus de la noi a noua

casã,
A adus o sîtã deasã,
De matasã,
De 12 meºteri aleasã.
A cernut un sac
ª-a fãcut un colac,
Aºa de frumos
Ca faþa lui Hristos,
Cu drucul carului întors.
A tãiet lelea în douã,
Ni-a dat ºi nouã,
A tãiet lelea în trei,
A dat ºi lui Andrei,
A tãiet lelea în cinci,
A dat ºi celui cu opinci,
Opincele scîrþie ºi colac cere,
Uraþi, feciori, hãi, hãi!
ªi mînaþi mãi, hãi, hãi!

Vasile Maslovschi, Mahala

*

F. Pluguºorul

Ha, ho! Ha, ho!
Buna vremea, buna vremea,
Buna vremea, logofete!
– Ce mi-i spune, mãi bãiete?
– A venit sara lui Sf. Vasile
Ca sã vã urãm de bine.
Tot de bine, mãi stãpîne,
C-a venit Sfîntul Vasile.
Sara a-nsarat,
Noi pluguºorul ni-am luat,
La d-voastrã încã n-am urat.
Ni-am fãcut un plug vestit,
Cu grindeie zugrãvit,
Cu coarnele de molid,
Care nu mai este pe pãmînt.
Ni-am pornit ºi ni-am dus la

arat,
La cîmpul curat,
La mãrul rotat,
C-acolo-i bine de arat.

Brazdã neagr-am rãsturnat,
Grîu de var-am rãvãrsat
ªi din mînuri samanam
ªi din gurã tot uram:
Pãn’ în sarã
Sã rãsarã,
Sã se facã grîu de varã.
În spic ca vrabia,
În pai ca trestia,
În grãunþ ca mazãrea.
Jupînul gazdã s-a sculat
Într-o sfîntã joi,
Cu feciorii amîndoi,
Pe ochi negri s-a spalat,
Biciul din cui s-a luat,
La Dumnezeu s-a rugat
ªi la grajd au alergat,
ª-au ales un cal graur,
Cu ºaua de aur,
Cu poclãzele de argint,
Calcã bine la pãmînt.
Cînd calca,
Scîntei varsa,
Munþii se cutremura,
Apele sã tulbura.
– Mãi viziteu blastamat,
Tu calul nu l-ai primblat?
– Eu calul cînd l-oi primbla,
Munþii s-or cutremura,
Apele s-or tulbura,
Furnza-n codru a pica,
În patru s-a despica.
S-a dus la sãptãmîna
Sã vadã grîul de-i copt.
Grîul era copt,
Rãscopt,
În spic ca vrabia
În pai ca trestia.
De departe sã cocea,
De aproape sã-ngãlbinea.
Doamne, mîndru sã fãcea,
Doamne, bine-i mai pãrea.
De trei ori lanul a încunjurat,
În baltag de aur s-a rãzãmat,
Trei spice de grîu a apucat
În buzunar le-a bagat,
Pe murg a încãlecat,
La jupîneasa gãzduleasa a

alergat,
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Pe masã le-a varsat.
Taci, jupîneasã gãzduleasã,
Nu te supara,
Nu te cãina,
Cã lanul s-a secera,
Pînea nu s-a scutura.
– Na-þi nouã ocã de fier
ªi nouã ocã de oþel.
ªi s-a dus printre þigani,
A dat peste Luca þiganul,
Care bate bine cu ciocanul.
I-a dat sã facã sãcerele

mãnunþele,
Pentru copile ocheºele
ªi neveste tinerele.
Care secera,
Care lega,
Care loc de arie cãuta.
În jeliºtea vîntului,
În crîngul pãmîntului,
Unde-i îndãmînã voinicului.
A pus nouã iepe,
Cîte de nouã ani sterpe,
Cu copita farma,
Cu cozile felezuia,
Cu nãrile vînt trãgea,
Cu urechile prin saci zvîrlea,
Cãuº nu mai trebuia.
Au încarcat 12 saci vargaþi,
Cu sîrmã legaþi,
De la Dumnezeu lasaþi.
S-au dus la moarã,
La Catinca, fãtul meu,
ªepte pietre pe-un pãrãu,
C-acolo am mãcinat ºi eu.
ªi nu curge fãinã,
Dar curge aur ºi mãrgãritari,
Ca pe la d-voastre, boieri mari.
A venit Ileana Cosînzana
C-o lopatã mare, latã,
Mi-a luat fãina-ndatã
A venit al doilea cu gugiul

mãntãlei
ªi ni-a turnat-o în chelna

hãrãbãlei.
A încarcat 12 care mocãneºti
De la moarã de la Ibãneºti,
Cîte 12 saci vargaþi,
Cu sîrmã însemnaþi,

De la Dumnezeu sfîntul lasaþi.
Dar jupîneasa gãzduleasa,
Cînd a auzit carele scîrþiind,
Boii gîfîind,
Flãcãii din harapnice pocnind,
A alergat din camarã în

camarã,
Pãn’ la al nouãlea camarã.
Din papuci pleoscãind,
Din fuºtã fãlãlãind.
A ales o sîtã rarã,
De nagarã,
I s-a pãrut prea rarã,
A dat-o pe uºã afarã.
A ales o sîtã deasã,
De matasã,
Din Þarigrad aleasã.
ª-a cernut, º-a plãmãdit,
A fãcut un colac mare ºi frumos
Ca faþa lui Hristos.
Cu posteuca îl frãmînta,
Cu drucul carului îl înturna,
Cu miere îndulcit,
Cu zahar stropit,
Pentru plugaraºi gãtit.
L-a pus în cuiul cel de jos,
Ca sã fie plugaraºilor de scos.

Da d-voastre, boieri mari,
Bagaþi mîna în buzunari
Scoateþi un galbãn de cei mari
ªi plãtiþi la iºti plugari.

Cîþi cãrbunaºi în cuptor,
Atîþia gonitori în ocol,
Cîtã cenuºã în vatrã,
Atîþia peþitori la fatã,
Cîte pietre în fîntînã,
Atîtea oale cu smîntînã.
Corlate împreunate,
Dumnezeu vã facã parte
De copii ºi de bucate.
ªepte hopuri hopurate,
La mulþi ani cu sanatate.

(Altã datã se mai adaugã în
rîs ºi aceasta:)

Copiliþa cea frumoasã
Þes-o pînzã dupã casã,
Þes-o natrã,
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Rupe-o spatã,
Þes-un cot,
Zvîrle-n pod.
Pe sulul de dinapoi,
ªeptezeci de lãtunoi,
Da pe cel de dinainte,
Corbii le mai þine minte.
De la iþe pãn’ la spatã,
Merge-o caprã-mpiedicatã,
Pintre iþe ºi fuscei,
Paºte-o scroafã cu purcei.

Vasile Lupu, comuna Tudora,
judeþul Botoºani

*

Urãturã spre Anul Nou în
Voloca

Sus pe malul Prutului,
Jos pe poala codrului,
Este-o masã
De matasã,
De voinici înconjuratã.
Toþi bea,
Toþi mînca,
Numai Gruia-i cu banat,
ªede singur suparat.
Da maicã-sa l-a-ntrebat:
– Ce ºezi tu, Grui, suparat
Nebãut ºi nemîncat?
Or þi-i poftã de-nsurat?
Or þi-i dor de Þarigrad?
– Nu mi-i poftã de-nsurat,

Da mi-i dor de Þarigrad.
Cînd am pus picioru-n scarã,
Am ajuns a noua þarã,
Cînd am pus º-acelalalt
Am ajuns la Þarigrad.
Þarigradu-i oraº mare,
Numa crîºme-ntr-însul are.
Cînd în crîºmã mi-a întrat,
Trei buþi de bere-a deºartat
ª-o mãlig-a rãsturnat,
Tot deodatã mi-a mîncat
ªi înc-o dat-o chiuiat!
Crîºmãriþa-i de român
– Dã-mi tu vin de cel mai bun.
Dã-mi tu trei litre de vin,
Þ-oi da trei galbeni deplin.
ªi mai dã-mi trei buþi de bere
Þ-oi da parale mãnunþele.
– Mãi armene1,
Mãi Codrene,
Ce þii banii lîngã tine?
Pune banii sub copaci,
Sã-i gãsascã cei saraci.
Cei saraci copaci tãia,
Banii lui Codrean gãsea
ªi frumos îi mulþãmea.

La anul cînd vom veni,
Sã vã gãsim înfloriþi
Ca merii,
Ca perii,
Ca-n mijlocul verii,
Ca toamna cea bogatã
De toate-ndestulatã.

Ghiorghi Meliºinschi

*

În ziua de Anul Nou, des-de-dimineaþã, semãnãtorii, atît în
Moldova, cît ºi în Bucovina de jos, te samãnã cu grîu firitisindu-te:

Sã trãiþi,
Sã-nfloriþi
Ca merii,

1. Andrei Motoc, lingurar din Mihalcea, spune cã e român „armân.” „Noi
sîntem armeni, zice el, nu ruºi, ca ceilalþi, ºi nici þigani. Pe mine sã mã
omori, cã nu ºtiu un cuvînt þigãneºte.” Are foarte multe ardelenisme în
vorbã. De ex., „obliceiuri” în loc de „obiceiuri” – dar mai cu samã dialectul
lingurarilor de aice e cel din Muntenia.
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Ca perii
Pe la mijlocul verii.
Ca toamna cea bogatã,
De toate-ndestulatã!

În susul Bucovinei se zice numai:

Anul Nou cu sanatate,
La anul ºi la mulþi ani!

Sãmãnînd cu orce sãmînþã apucã: cînepã, pãpuºoi etc. Lingurarii,
în Mihalcea, nu lasã sã-i samene cu mazãre, zic cã face omul bube
peste an.

§ 2. Credinþe la Anul Nou

De Anul Nou sã mãreºte ziua. Roºa

Dumnezeu, la începutul anului, e tînãr ºi, la sfîrºit, bãtrîn. De
aceea se cheamã „Anul Nou”, pentru cã atunci Dumnezeu întinereºte:
tot atsfeli, ºi învãþãtoriul pe care l-a pus Dumnezeu oamenilor. Roºa

Anul Nou de aceea se cheamã, pentru cã atunci sã schimbã
crîngurele ceriului, sã schimbã pînele, porneºte spre un alt an nou.

Maria Ciobanu, Botoºani

De Anul Nou se îmblã cu uratul, cã atunci se împlineºte anul ºi e
pacat sã dormi. Spre Crãciun, spre Anul Nou, spre Paºti, nu se cade
sã doarmã oamenii ºi se cuvine sã ardã toatã noaptea lumînarea în
casã. General

Spre Anul Nou, de bucurie mare cã vine alt an nou, se ureazã, se
îmblã cu plugul, ca sã fie anul roditori, adecã sã se împlineascã.

Atunci se înnoiesc toate ºi de aceea se doreºte ca sã fie toate de
bine.

Oamenii se firitisesc, ca sã fie cum mai bine peste an, sã le dea
Dumnezeu sãnãtate, bucurie, noroc ºi spori. În ziua aceea, sã pui
gînd bun la toate ºi a bine sã le mineºti, cã rãmîn aºa. Atunci sã te
pãzeºti sã nu te superi, sã nu te sfãdeºti, sã fii vesel ºi tot anul aºa
vei fi. Dacã te apuci atunci cã nu-i mai greºi, ºi Dumnezeu îþi iartã
toate pacatele. D-na Elisaveta Reus, Mihalcea

În ziua de Anul Nou, dimineaþã, dacã îþi întrã întãi în casã bãiet,
tot bãiet va naºte ºi femeia grea ce se aflã în casã. Sau vitele ce sînt
însãrcinate la gospodãrie vor naºte de parte bãrbãteascã ºi viceversa.

Bagiurea, Moldova

În Bucovina, peste Prut, la ruºi, e obiceiul ca în ziua de Anul Nou
sã între cu o vitã frumos împodobitã în casã: cu un miel, viþel sau cal,
ºi astfeli feliciteazã.

În Moldova, se împãrþesc de Anul Nou daruri la copii, la cunoscuþi
ºi se dau bacºiºuri sau daruri la slugi.
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Spre Anul Nou vorbesc vitele. Atunci sã li se aºtearnã bine ºi sã
li se dea bine de mîncat, cã ele sã întreabã unele pe altele de sînt
sãtule, de li e bine ºi-l blastãmã sau îl fericesc pe gospodariul de
casã, sã trãiascã sau sã nu mai ajungã a þinea vite. E tare pacat a
asculta ce vorbesc. Omul vorbeºte tot anul, dar lor numai o datã pe
an le dezleagã Dumnezeu gura ºi atuncea sã nu aibã cum vorbi? – Un
om s-a pus sã asculte ºi a auzit cum îl blastamau cã li-i rea þierea.
Apoi a zis un bou cãtrã altul: „Hai, hai, frate, cautã ºi mãnîncã, cãci
poimîne avem sã ducem pe stãpînul nostru la groapã.” Stãpînul lor a
doua zi a murit, iar a treia zi boii l-au dus cu sãniuþa la mormînt. -

Aceasta se povesteºte în toate pãrþile. Spre Anul Nou, toate celea
vorbesc, nu numai vitele. Andrei Motoc, Mihalcea

Spre Anul Nou sã laºi porþile deschise, ca sã între norocul.

§ 3. Cum va fi anul

De Anul Nou dacã va fi chidie pe copaci, dacã-s copacii îmbracaþi,
e anul mãnos. General

Spre Anul Nou, pentru ca sã ºtii care pîne va rodi, sã pui cîte un
cãrbune viu pentru fiecare pîne pe vatrã: unul pentru grîu, altul
pentru popuºoi, pentru poame, în fine, pentru ce vrai. A doua zi, care
cãrbune va fi ars ºi va rãmîne numai cenuºa, va fi pînea ceea bunã,
care numai pe jumãtate, va fi mijlocie, iarã care va fi stîns fãrã sã
ardã, din aceea pîne nu va fi. ªi zice cã e tare drept. General

Tot de Anul Nou, ca sã cunoºti lunile cari vor fi ploioase ºi cari nu,
sã face cãlindariul cepei. Pui 12 coji de ceapã, însemnînd fiecare
ceapã pentru o lunã, începînd de la ianuari pãnã la decemvre. Pui în
fiecare coaje sare deopotrivã ºi în care va fi sarea topitã, acea lunã va
fi ploioasã, în care uscatã, secetoasã. General

§ 4. Vrãji

În Moldova, spre Sf. Vasile, fac fetele toate vrãjile ce le fac ºi spre
Sf. Andrei. În Bucovina, mai ales de Sf. Andrei, vrãjesc fetele ºi
numai unele vrãji le fac de Anul Nou.

În ziua de Anul Nou, e bine ca fetele sã deschidã poarta
des-de-noapte, cã se mãritã. Mihalcea

În Mihalcea, spre Anul Nou, la miezul nopþii, pune fata cãmeºa
pe uºã, aleargã de trei ori dezbrãcatã în jurul casei ºi, cînd vine a
treia oarã, îºi vede ursitoriul, se închipuie dracul.

În Broscãuþi, spre Anul Nou, sara, cînd se culcã, fetele pun straie-
le pe masã ºi visazã ursitoriul.

În Botoºani, spre Anul Nou, se pregãtesc douã tãcîmuri ºi se pun
bucate pe masã. Cînd sînt drept 12 oare, zice fata: „Poftim la masã!”
Atunci, acel ce are sã o ia – umbra lui – vine ºi se pune ºi mãnîncã cu
dînsa.
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Spre Anul Nou, ascund fetele în colþurile ºervãtului: inel, pîne,
cãrbune, bani sau alte celea, or acopãr cu strachine. Vraja aceasta o
fac ºi cei bãtrîni, puind ceea ce doresc ei sã ºtie ºi ce descopãr aceea
li se împlineºte. Fata, dacã descopere cãrbune, îi va fi ursitoriul
negru sau þigan, dacã cuþit, va fi rãu, dacã descopere inel, se va
mãrita, dacã floare, va mai sta etc.

Spre Anul Nou, se razãmã lemne de pãrete pentru toþi cei din
casã – le însemni anume pentru care – ºi a cãrui lemn cade, acela
moare peste an. Aceasta sã face pretutindene. În Mihalcea, fac cu
linguri în loc de lemne ºi polonicele însemneazã cei bãtrîni.

Ca ºi de Ajunul Crãciunului ºi al Bobotezei, tot aºa ºi de Ajunul
Sf. Vasile, sara mãturã casa de la uºã spre fund, sã vie oamenii cu
cinste, ca la Ajun, ºi gunoiul a doua zi îl dau în pomãt, sã rodeascã
pomii. Mihalcea

Spre Anul Nou, ca ºi la celelalte ajunuri, se pune apã la crescut de
noroc.

În Camina, spre Anul Nou, scriu þidule cu: sãnãtate, noroc, moarte
ºi ce scot se împlineºte peste an.

În Moldova, spre Sf. Vasile se face „plãcinta cu sorþi.” Fac o
plãcintã de foi subþiri de aluat, puse una peste alta ºi pintre foi se
presurã carne hãcuitã prãjitã, amestecînd sorþi tipãriþi sau scriºi,
cari se aflã ºi la bomboane. Seara, cînd se pun la masã, scoate fiecare
partea sa ºi, peste ce sorþ nimereºte, aceea îi va fi menit.

În Cuciur-Mic, spre Anul Nou, pun o cofã de apã sub masã, ca sã
le meargã tot anul ca din apã.

În ziua de Anul Nou, des-de-noapte, femeile ºi fetele scot apã din
fîntînã cu lumînare aprinsã la toarta cofei, turnîndu-ºi pe cap, pe
piept, altele se spalã cu totul la fîntînã spunînd: „Nu scot apã, dar
scot jocul ºi norocul, cinstea ºi voia cea bunã etc.” ªi sã spalã tot
farmecul ce li-a fost dat peste an. D-na Elena Braha, Mihalcea

§ 5. De Anul Nou sã deschide ceriul

Spre Anul Nou, sã deschide ceriul de trei ori, repede una dupã
alta, sã deschide ºi iar se-nchide iar înlãuntru sã vede o luminã
foarte mare ºi Dumnezeu stînd la masã cu sfinþii ºi uitîndu-se la noi.
Alþii zic cã sã vãd mese cu lumînãri ºi sfinþii stînd împrejur. Alþii
iarãºi zic cã numai Dumnezeu cu Sf. Niculai stã la masã.

Ceriul deschizîndu-se îl vede numai acela care e tare bun la
Dumnezeu. Mulþi spun cã au vãzut pe cînd erau copii de 7 ani. În
ziua de astãzi nu sã mai deschide, cãci sînt oamenii pãcãtoºi ºi sã
pun toþi sã se uite ºi Dumnezeu nu vrea, dar de demult, pe cînd erau
oamenii buni, ceriul sã deschidea de 3 ori pe an: de Sf. Vasile, de
Boboteazã ºi de Paºti.

Unii spun cã ceriul sã deschide o datã la 7 ani.
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Cînd vezi deschizîndu-se, sã ceri trei lucruri de la Dumnezeu, cã
þi le dã. E bine sã ceri: sanatate, noroc ºi raiul. Acestea sînt mai de
cãpetenie.

Unii zic cã numai un lucru sã ceri, mai mult nu. Cel cuminte cere
raiul. Credinþã generalã

Capul cît oboroaca

Un om sarac a deschis spre Anul Nou fereasta ºi a scos capul
afarã ca sã vadã cînd sã va deschide ceriul, sã sã roage lui Dumnezeu
sã-i dea o oboroacã plinã bani. Iar de cu sarã a aºazat o oboroacã pe
prispã, s-o aibã la îndãmînã; o oboroacã mare, mare. Cînd s-a deschis
ceriul, el a împreunat degrabã mînele ºi a zis: „Dã-mi, Doamne, un
cap cît oboroaca!” În loc sã zicã: „Dã-mi, Doamne, o oboroacã de
bani!” ªi pe loc i s-a fãcut capul cît oboroaca! Amu, ce sã facã? În casã
înapoi nu putea sã-l bage, cã fereasta era micã; sã-i taie capul, iar nu
sã putea! Au chemat oameni ºi au stricat pãretele de l-au scos. Nu
destul cã era sarac, acu ºi asta i-a mai fost trebuit!

Maria Spînul, Mihalcea

În Moldova sã spune: „Mi-a fãcut capul cît oboroaca”, cînd i-ai
vorbit cuiva prea mult. Sau: „Mi-i capul cît oboroaca”, cînd are cineva
griji multe pe cap.

Cînd sã deschide ceriul, sã preface apa în vin, vezi Vinul ºi Sf.
Vasile, partea IV, D.

Cap. VI

Domnul Hristos,
Sf. Vasile ºi busuiocul

§ 1. Despre busuioc

Pe Domnul Hristos îl cheamã „Vasile.” Numele Hristos, adecã
„creºtin”, i-au pus tocmai cînd era de 30 de ani, cînd s-a botezat.

Domnul Hristos s-a nãscut de Crãciun, iar la sãptãmîna, de Sf.
Vasile, l-au botezat în legea cea veche ºi i-au pus numele „Vasile.”

Busuiocul: latineºte „Basilicum”, ruseºte „Vaselioc”, nemþeºte
„Basilienkraut”, se numeºte astfeli, pentru cã, venind atunci la botez
la Domnul Hristos oamenii, fiecare au adus busuioc ºi l-au acoperit
tot. De atunci e busuiocul în bisericã ºi preoþii fac agheasmã cu el.
(Prin pãrþile aceste se duce numaidecît o creangã de busuioc la rodini,
ca sã fie copilul plãcut ca busuiocul.)
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ªi „Anul Nou” tot de la Domnul Hristos se cheamã, pentru cã el a
capatat atunci nume ºi de la dînsul toate din nou s-au înnoit. A fãcut
lege nouã ºi rînduialã nouã, n-a mai fost aceea de pãnã atunci.

D-na Elisaveta Reus, Mihalcea

Busuiocul a rãsãrit în locul în care s-a nãscut Domnul Hristos, iar
de Sf. Vasile l-au stropit pe Domnul Hristos cu busuioc.

ªtefan Pita, Mihalcea

Dintre flori, singur busuiocul e floarea Domnului Hristos, cãci,
cînd s-a nãscut, a rãsãrit împrejurul lui, l-a cuprins ºi l-a acoperit tot
ºi de aceea preotul nu poate face agheasma fãrã busuioc.

Busuiocul e lauda Iordanului, cãci cu busuioc se sfinþeºte apa.

Busuiocul de aceea se samãnã, cãci, fãrã busuioc, „troiþa” (obicei
la Iordan, urmeazã) nu se poate face. Mihalcea

Busuiocul e crucea. Sfînta cruce în busuioc s-a gãsit de Sfinþii
Împaraþi Constantin ºi Elena. Altfeli s-ar lua la fãcut agheasma?

Vasile Langa, Botoºani

Crucea Domnului Hristos a fost ascunsã în gunoi, darã deasupra,
pe locul acela, aºa cum sta, în cruciº, a crescut busuioc ºi de pe urma
ceea Sf. Împaraþi Constantin ºi Elena au gãsit-o; ºi pentru asta se
pune la cruce.

(În Voloca, se spune cã ºi berbenoc a crescut.) Broscãuþi, Bucovina

Busuiocul e din lacrimele Maicei Domnului. Bagiurea, Moldova

Busuiocul s-a fãcut din sîngele Domnului Hristos, cînd a picurat
de pe cruce. Botoºani

Busuioc de la „Ziua Crucei” poartã în Camina fetele la brîu, ca sã
joace ºi sã aibã cinste; iar barbaþii în buzunar, pentru cinste, sã le
sãrute mîna. Bucovina

În Siret, busuiocul se samãnã anume pentru cinste; îl samãnã
pãnã a nu rãsãri soarele în ziua de Sf. Gheorghe dimineaþa. Stratul
se pregãteºte mai înainte, dar de cade Sf. Gheorghe duminica, nu se
poate samana; sau poþi sã-l sameni într-o luni pãnã în ziuã, cã lunea
e ziua cea mai curatã. Sãmãnîndu-l, îl soroceºti ºi dacã te speli cu
rouã de pe el, eºti de toatã lumea cinstit. Busuiocul, cînd se culege,
se pune dupã icoane sau pe grindã, la loc curat.

Mireasa, cînd merge la cununie, ca sã fie cinstitã, ia busuioc de la
icoanã ºi se împrejurã de trei ori, apoi îl pune în sîn.

În Botoºani, busuiocul se samãnã de dragoste, în ziua de Sf.
Gheorghe, în zori, ºi-l stropesc din gurã. Cu acela se gãtesc fetele
cînd merg la joc, punînd în cap sau în brîu.

Busuiocul nu se aruncã în gunoi, cã e pacat. General

C-un fir de busuioc de loveºti o broascã de cele de gunoi ºi-l arunci
în casã la cine vrai, acolo se face tãiere, nu ceva.

Maria Cloºca, Suceava
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Borº de împli luni, sã arunci în borº o bucãþicã de busuioc, cãci
atunci necuratul nu gustã din el.

Cînd îþi cade ceva în ochi, sã iai un fir de busuioc ºi sã-l pui în ochi
ºi firul acela va merge de jur-împrejurul ochiului ºi scoate afarã, fie
muscã, fie ce va fi. Botoºani

Pentru nebunealã sau la tifus, cînd vorbeºte cineva într-aiurea,
sã iai sîmbãtã dimineaþã trei crenguþe de busuioc, cãci busuiocul
fiecare crenguþã are trei crãcuºori ca crucea; ºi trei crenguþe de trifoi
de cel roº, cãci ºi acela e a Domnului Hristos, le pui în agheasmã ºi-i
dai bolnavului sã bea ºi îi e de ajutor. D-na Elena Braha, Mihalcea

Busuiocul ºi vãzdoagele sînt bune de lãut pe cap, pentru creºterea
pãrului ºi pentru cinste. Cu busuioc se fac mai multe descîntece de
dragoste. (Sã va vedea la descîntece*.)

Cap. VII

Grîul ºi Domnul Hristos

§ 1. Faþa ºi trupul lui Domnul Hristos

Pãnã la Domnul Hristos, pãmîntul nu era aºa de mare, atunci a
crescut ºi pãmîntul ºi grîul l-a dat Dumnezeu. Mihalcea

De Ajun, de aceea se mãnîncã întãi grîu, pentru cã, Domnul
Hristos cînd s-a nãscut, a dat Dumnezeu ºi a ieºit grîul pe lume ºi în
toate pãrþile pe unde mergea Domnul Hristos sã fãcea grîu.

ªtefan Pita, Mihalcea

De la Crãciun în 8 zile este „odovania praznicului”, atuncea se
duce colivã caldã la bisericã ºi aerul acela merge la suflete.

Profira Zvorîºteanu, Botoºani

Grîul e cea dintãi pîne, mai mare peste toate pînele. Grîul îl
sfinþim de Paºti, cînd ducem nafora (pasca) la bisericã.

Catrina Daniliuc, Mihalcea

Pe grîu de varã e scrisã faþa lui Domnul Hristos: ochii, nas, gurã.
Ian ia sama bine ºi vei vedea. De aceea prescurele la bisericã numai
pe grîu de varã sã fac. Mihalcea

Faþa lui Hristos e pe tot grîul, nu numai pe cel de varã, ºi prescu-
rele sã fac cu orºice grîu. General

Faþa lui Hristos e pe grîu de atuncea cînd fugea maicã-sa cu
dînsul de jidani – unii spun cã mai tîrziu, de cînd voia sã-l rãs-
tigneascã. – Fugind, Domnul Hristos a ajuns pe lîngã un om ce
sãmãna grîu, dar nu ºtia sã-i zicã grîului pe nume. „Ce sameni
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acolo?”, îi zise Domnul Hristos. „Ia, niºte pîne!” „Acela e grîu, sã ºtii
cã astfeli se cheamã, sileºte-te degrabã ºi mergi acasã de adã seceri,
cãci îndatã va fi copt.” Omul a ascultat ºi, cînd au venit jidanii pe la
amiazã-zi, grîul era copt, l-au gãsit pe om secerînd. „N-ai vãzut fugind
un om pe aice?” „Ba l-am vãzut.” „De mult?” „Pe cînd samanam grîul
acesta.” „Ei, apoi cine ºtie unde va fi!” ªi s-au întors înapoi. – ªi de
atunci stã pe grîu scrisã faþa Domnului Hristos. Ioan Pisarciuc, Roºa

Jidanii toate pînile samãnã, numai grîul nu, cãci, dupã dînºii, nu
se face. Broscãuþi

Dupã cum noi sîntem fãcuþi din lut, astfel ºi trupul Domnului
Hristos e fãcut din grîu.

Grîul este de mare însemnãtate înaintea lui Dumnezeu, cãci cu
grîul se slujeºte în bisericã. Pe grîu face preotul litia, iar pe prescure
de grîu se face slujba în bisericã. (În Mihalcea se crede cã numai pe
12 fire de grîu se face litia.)

Dintru-ntãi era mult grîu pe lume, precum ºi vin, dar oamenii au
fost nemulþumitori ºi Dumnezeu le-a luat darul. A lasat numai atîta
grîu ºi vin cît sã aibã cu ce sluji preotul în bisericã.

§ 2. Grîul pentru leacuri, cinste, dragoste

În ziua de Anul Nou sã arunci spice prin casã, iar sara sã le
strîngi ºi sã le arunci ºi în ziua de Sf. Ioan; apoi fã un mãnunchi din
ele ºi le pune undeva, cãci sînt foarte bune de durere de cap sã te
speli. Motoc, Mihalcea

Ca sã-ºi viseze fata ursitorul, sã puie spre Sf. Andrei 41 de fire de
grîu sub cap ºi sã zicã:

„Voi, 41 de fire de grîu!
Eu voi dormi ºi voi hodini,
Dar eu mã rog lui Dumnezeu
Sã-mi trimeaþã îngerul meu,
Sã-mi arate pe ursitorul meu,
Cel ce mi-i dat de la Dumnezeu.”

ªi noaptea viseazã cã-i ia brîul1. Catrina Dumitraºcu, Mahala

Grîul care se samãnã de Anul Nou e bun de pus în sîn la fete,
pentru dragoste. Mihalcea

Sã iai din 9 ogoare 9 spice de grîu ºi din tot spicul cîte un fir – sã-l
pui într-un ºipuºor cu agheasmã ºi sã-l porþi în buzunari, cãci oriun-
de, ºi la judecatã de te vei duce, vei izbîndi. Cãci, dacã te iubesc
oamenii, te ºi cinstesc ºi vorba-þi e bagatã în samã, le place sã te

1. Despre grîu ca mijlocitor al producþiunei se va mai vedea la farmece,
poveºti etc.
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asculte ºi izbîndeºti ce grãieºti. Tot acelea fire le poþi ºi samana ºi
grîul ce va rãsãri tot aºa îl porþi, pentru cinste ºi dragoste. Ropcea

Grîul e bun ca aparare împotriva farmecelor. Sã sã puie 9 fire de
grîu sau 12 pe sfînta masã, în altar, fãrã ca sã ºtie preotul. Pe acesta,
dacã slujeºte 12 liturghii, sã-l ia ºi sã-l pãstreze cu naforã, cã nici un
farmec nu sã poate apropia. Ropcea

Tot cu grîu sã apãrã nuna ºi la nuntã împotriva necurãþeniei
miresei. (Sã va vedea partea V.)

§ 3. Vrãjitul cu bobii

Bobii, se aleg 41 de fire de popuºoi, la nevoie ºi altã sãmînþã, cum
e fasola etc., ºi se învîrt grãmãgioarã cu mîna dreaptã în dreapta,
cum merge soarele, descîntînd:

„41 de bobi, bine ºtiþi, bine gîciþi, dacã va fi sã fie bine ºi dupã
gînd, sã pice pe 9, colac în prag ºi bucurie într-amîndouã mînile, dar
dacã nu, sã pice unul ºi doi ºi sã nu se aleagã nimicã din voi.”

Mihalcea

„41 de bobi, aþi fost în ceri º-aþi fost în pãmînt, spuneþi-ne ºi nouã
ce aþi vãzut, ce are sã fie ºi ce are sã pãþeascã «X», de rãu sau de bine.
Cu adevãrat sã-mi spuneþi, cã de nu veþi gîci, în foc v-oi zvîrli ºi v-ãþi
face cenuºã.” Broscãuþi

„Patruzeci de bobi ºi unul,
Spuneþi-mi drept pînã la unul,
Dacã va fi de bine,
Sã fie tot locul plin
ªi-n prag unul.
Dar dacã nu, sã pice:
Doi ºi unul,
Doi ºi unul,
Doi ºi unul.” Ropcea

Apoi face cruce cu mîna pe grãunþe ºi le desparte în trei grãmã-
gioare. O grãmãgioarã vine de-a stînga, acolo sã cheamã „în mînã
strãinã”, alta în mijloc, se numeºte „în casã”, ºi a treia în dreapta,
aceasta e „în mîna sa”, a acelui ce cautã. Din aceste grãmãgioare, se
numãrã – începînd de la cea din mijloc – cîte patru bobi ºi tot sã dau
deoparte, iar cei ce rãmîn, fie 1, 2, 3 sau 4, sã pun în linie sus,
fãcîndu-se tot astfeli ºi cu celelalte douã grãmãgioare. Iarã bobii
rãmaºi se amestecã ºi iarãºi se face un rînd de bobi gîcitori, puindu-se
sub rîndul de sus. Tot aºa se face ºi a treia oarã ºi restul sã dã
deoparte, ca netrebuitori. Bobii – rîndul întãi luat în lat, trebuie sã
cadã sau pe 5 sau pe 9. De cad pe 5, are sã fie lucrul în grabã, de cad
pe 9, mai sigur, dar mai tãrziu. 3 fire, unde cad la un loc, e bucurie,
4 sînt vorbe, iar dacã cad 4 bobi la mijloc, în casã, însemneazã cã eºti
plin la inimã, sãtul, mulþãmit. 2 fire însemneazã îndoialã sau supa-
rare, 1 e în deºert sau veste, dacã e sus, iar dacã cade jos, e bob
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sositor, are sã soseascã cineva. Dacã cad doi cîte 1 sau trei în rînd,
însamnã drum. 3 dacã cad sus, la mijloc, se numeºte bucurie în cap
sau colac. De cad în rîndul de jos, la mijloc, e colac în prag. Unul de
cade jos în prag, în casã, e bob sositor ºi de astfeli e bine; se va
împlini ce gîndeºti, cãci e drumul slobod, pe cînd, dacã sînt 4 jos, în
prag, e drumul închis; nu se va împlini sau sînt vorbe. De-þi cad în
bobi lîngã 4, 3 însamnã vorbe de bucurie; de cad lîngã 4, 1 ºi 2 sînt
vorbe de supãrare ºi deºãrte. Cînd cad la mijloc, în curmeziº sau jos,
tot cîte 4 în rînd, nu se va împlini ce gîndeºti, e închis, sau vei avea
proces, huit. În alte locuri, spun cã e bine, e masã. Dacã cad bobii cîte
1 ºi 2, atunci sã n-ai nici o nãdejde, cãci „e mai rar decît apa”, nu e
nimic în deplin. Dacã însã fiind aºa rãi, numãrînd toþi bobii, gãseºti
cã sînt 17, atunci tot va fi bine. Bobii din mîna stîngã aratã ce gînd
are persoana ce ai pus gînd, pentru tine. Dacã bobii din mîna stîngã
sînt tocmai aºa ca cei din dreapta, atunci eºti cu aceia gînd la gînd ºi,
prin acesta, se aratã dragostea. Bobul sositor din corn, din mîna
dreaptã jos, e împlinirea gîndului; de sînt mai mulþi bobi în corn,
aratã întîrziere. Bobii ce rãmîn afarã cîte 4 se cheamã „mese”, dacã
sînt mesele cu soþ, e bine.

O altã cãutãturã în bobi e ºi aceasta: desparþi bobii în 3 pãrþi ºi de
la douã grãmãgioare iai cîte doi, iar de la a treia, unul ºi-i pui sus,
cîte unul, la distanþe egale în ºir.

Apoi începi a trage afarã tot cîte 4 bobi, ca ºi la cealaltã cãutãturã,
iar bobii ce rãmîn îi alãturezi la cei de sus, sã fie tot cîte 4 în
grãmãgioarã; numai cînd rãmîn 4, nu sã pot alãtura, îi scoþi afarã. ªi
iar amesteci bobii de faci trei grãmãgioare, din care cei ce rãmîn îi
alãturezi iar sus, aºa pãnã în de trei ori. Dacã în timpul acesta cele
5 grãmãgioare nu s-au umplut sã fie tot cîte 4, atunci gîndul nu þi se
va împlini, dar dacã are sã se împlineascã, iese încã cu spori. De e
pãn’ la mijloc plin, tot poþi sã tragi nãdejde. Aceºti bobi unii îi aruncã,
ca ºi ceilalþi, pãn’ în de 3 ori. Sînt cunoscuþi în Basarabia, Moldova ºi
în Bucovina unde sã aflã români curaþi, sub numire de „bobi tãlhã-
reºti.” Tãlharii, cînd porneau la pradat, mai întãi oracolul acesta îl
întrebau ºi, dacã nu erau toate grãmãgioarele pline, nu porneau.

Bobii, ca ºi cãrþile, gîcesc bine marþa ºi sîmbãta dimineaþã, gîcesc
la miezul nopþii ºi cînd e liniºte, cînd nu se îmblã, altfeli, nu pot
arãta bine.

Cãrþile, ca sã gîceascã bine sîmbãta, sã le pui spre sîmbãtã pe
fereastã. D-na Elena Braha, Mihalcea

Cãrþile gîcesc bine cînd le întinzi pe pernã.

Bobii gîcesc bine cînd îi tragi pe sîtã.

Cine nu spune 7 ani visurile gîceºte bine în cãrþi ºi în bobi.
Andrei Motoc, Mihalcea

*
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B. Cãrþile

Cãrþile, cînd le mesteci, le mineºti fãcînd mai întãi cruce la gurã
cu cartea persoanei cãreia-i cauþi, zicînd în tainã ceea ce doreºte:

„Douãzeci ºi patru de cãrþi,
Bine ºtiþi, bine gîciþi,
Cum a ºtiut cel ce v-a zugrãvit,
Aºa sã ºtiþi ºi voi mie sã-mi spuneþi,
Dupã cum v-am sorocit.
Dacã mi-þi gîci, v-oi pupa
ªi-n sîn v-oi baga.
Da de nu mi-þi gîci,
V-oi stupi
ªi-n foc v-oi zvîrli.”

(sau:)

„24 de cãrþi (sau 32, sau 36),
Cum a ºtiut cel ce v-a zugrãvit,
Aºa sã ºtiþi ºi voi mie sã-mi gîciþi,
Dupã gîndul ce l-am gîndit.
Dacã va fi dupã gîndul meu,
Sã se arate pe roº ºi în plin.
Da dacã n-a fi dupã gîndul meu,
Sã se arate pe negru ºi în deºert.”

Tasiluþa Nastasi, Siret

În cãrþi se cautã în 24, în 32 sau în 36, ba ºi în 41. Botoºani

În cãrþi, la români, figurile regilor însamnã persoana bãrbãteascã,
iar a valeþilor – sau a fanþilor – însamnã gîndul femeiei sau a bar-
batului ce-ºi cautã, precum ºi figurile femeieºti însamnã inima acelor
persoane. Dacã cauþi pentru o femeie, atunci regele e inima ei, iar
fantele , ca ºi mai sus, gîndul. Colorile cãrþilor în limba veche, popo-
ralã, sã numeau astfeli: cupa se chema „de roº”, caraua – „de dobã”,
pica – „de ghindã” ºi trefla – „de cruce.”

Omul de roº e roºcovan, cu ochii cãprii ºi pãrul castaniu. Omul de
dobã e balan cu ochii albaºtrii. Omul de ghindã – cu ochii verzi. Omul
de cruce – negricios.

În o cãutãturã în 36 din Botoºani, cãrþile se explicã astfeli:

Asul de cupã însamnã casa.
Asul de caro ...............  veste.
Asul de picã ...............  dragoste.
Asul de cruce .............  interes.
Zece de cupã ..............  bucurie.
Zece de caro ...............  bani.
Zece de picã ...............  drum.
Zece de cruce .............  norocire.
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Nouã de cupã .......... vorbe.
Nouã de caro .......... sãvãrºire.
Nouã de picã ........... crisoare.
Nouã de cruce ......... grijã mare.
Opt de cupã ............ hotãrîre.
Opt de caro ............. pagubã.
Opt de picã ............. scîrbã.
Opt de cruce ........... lacrimi.
ªepte de cupã ......... aºternut.
ªepte de caro .......... deºertãciune.
ªepte de picã .......... vreme de sarã.
ªepte de cruce ........ grijã micã.

Iarã toþi cei de trei sînt mulþãmirea persoanei de a cãrei maslã sã
þin.

În cãutãtura aceasta, cãrþile se pun astfeli: mai întãi, cãutãtoarea
le mestecã bine, scoþînd figura ce reprezintã persoana afarã ºi, pu-
nînd-o la gurã, face cruce cu ea sau numai aºa o þine la gurã, menind
ceea ce vrea. Apoi taie cãrþile drept la mijloc cu cartea aceasta ºi
cautã trei cãrþi din faþã ºi trei cãrþi în dos, sã vadã ce-i va cãdea. Pe
urmã scoate iarãºi cartea ce reprezintã persoana ºi o pune jos pe
masã. Scoate, fãrã ca sã vadã, o carte din mijloc ºi o pune sub aceasta;
acea carte sã cheamã cã o îmbrãþoºazã pe persoanã. Pune apoi la
fiecare colþ al persoanei cîte o carte, începînd din sus din dreapta,
apoi jos în cruce, pe urmã iar sus, în stînga, ºi iar jos. Astfeli sã face
un patrat lung. Începe apoi rîndul al treilea, puind la mijloc, între
cele douã cãrþi, sus, o carte, apoi jos ºi pe din pãrþi – fãcîndu-se o
cruce. Alãturi de cartea de sus, în dreapta, iar pune o carte, apoi alta
jos, în cruce, ºi tot astfeli vis-a-vis. Pune tot astfeli ºi la planul al
doile din afarã, unde e deºert, apoi iar la planul al treilea, sus ºi jos,
pãnã complecteazã, rãmînînd înlãuntru o cruce deºartã, lîngã per-
soanã, pe care tot astfeli o umple începînd de sus. În totul sînt 5
rînduri, cîte 5 cãrþi în rînd. Mai rãmîn 10 cãrþi, cu cari se acopãr mai
întãi persoana ºi cele patru cãrþi de pe lîngã ea, cari fac crucea, ºi apoi
acopere cari cãrþi mai vrea. Apoi sã cautã în cruciº, explicîndu-se.

Într-o cãutãturã din Basarabia (Nãsipureni), persoanele sînt tot
astfeli cu gîndul ºi inima lor, ca ºi mai sus. Aice fiecare as e casa
persoanei cu aceeaºi maslã sau veste de la ea. Toþi cei de zece sînt
darul aceloraºi persoane.

Toþi cei de nouã sînt vorbele aceloraºi.
Toþi cei de opt sînt supãrarea aceloraºi.
Toþi cei de trei sau de ºese sînt drumul lor.

Dacã cad douã cãrþi de acelaºi feli alãturi sau în cruciº, de ex.
douã gînduri, sînt gînd în gînd amîndoi, sau dacã douã supãrãri: sînt
supãraþi unul pe altul. Dacã douã drumuri, se întãlnesc, dacã douã
aºternuturi, e ºi mai rãu ºi tot a.m.d.

Dacã cade 3 de picã ºi 9 de cruce, apoi se supãrã cel de picã de
vorbele celui de treflã sau se supãrã de darul celui de treflã, dacã
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cade cu darul acelui sau de casa lui, dacã cade cu casa ºi aºa mai
departe. Cãutãtura se face întãi puind cãrþile în rînd, patru rînduri,
iar cu 4 ce rãmîn sã acopãr, de trei ori. Apoi sã mai cautã de trei ori,
puind persoana la mijloc ºi cãrþile în jur în cruce, precum ºi prin
deºerturile crucei ºi apoi sã acopãr.

Cãutãturile din Bucovina sînt înfluenþate de strãini.

§ 4. Cioarele
Grîul din Valahia. Diferite

Mai înainte, pe aice nu era grîu; oamenii fãceau pînea ºi nafora în
bisericã din orz, dar paserile au adus sacara ºi grîul în cioc de preste
mare, din o þarã depãrtatã tare: din „Veleca Volohaia” (Valahia Mare)
ºi Sf. Vasile a samanat atunci cel întãi grîu. De aceea, de ziua lui sã
samãnã grîul. Acolo, în þara aceea, e totdeauna cald ºi acolo nu este
împarat, nici domni nu sînt, nici greu ºi pedepse ca pe la noi. Ei
trãiesc singuri, fãrã stãpîn, de la începutul lumei, de la Domnul
Hristos, aºa le-a dat ca sã trãiascã. Volohii aceia au venit peste mare
aice ºi au adus cãrþi moldoveneºti ºi s-au însurat cu fete de aice ºi
aºa s-a fãcut þara Moldovei, unde sîntem noi. Cã noi sîntem moldo-
veni ºi toate cãrþile ºi legea noastrã ce o þinem, ei ni-au adus. Cãrþile
cele mai dihai de acolo vin, iar la sfîrºitul lumei, numai moldoveneºte
ºi ruseºte are sã se vorbeascã. Þara aceea e tare departe; acolo sînt
de toate bunãtãþile ºi de acolo ni-au adus ºi paserile în cioc sãcara ºi
grîul, de le avem astãzi1.

Cioarele în tot anul au boieresc. Ele merg într-o þarã la împaratul
lor ºi carã în cioc spice; pun pînile în clãi ºi apoi iarãºi vin înapoi2.

Roºa

Stancile se duc la o mînãstire, la buricul pãmîntului, la niºte
cãlugãriþe sfinte, de le carã spice în gurã ºi fac girezi. Din spicele
acele, cãlugãriþele fac prescuri la bisericã ºi pîne. Acolo sloboade
Dumnezeu cãrþi din ceri ºi, cînd sã trezesc, ele gãsesc cãrþile în
bisericã. Din cãrþile acelea se fac apoi scrisori, de se trimit în toatã
lumea, pe la toate mînãstirile.

Acolo-i Sf. Miercure, Sf. Vinere etc., toate zilele, ºi sã cheamã Sf.
Agura (muntele Athos). Nastasia Corneanu, Botoºani

Cioarele, cît e vara, acele trei luni, nu le vezi, cã ele carã spice în
cioc la Mãnãstirea Neamþului, unde sînt „14 ºi în unul se sprijineºte”
(14 cãlugãri ºi stareþul). Nu stancile carã, dar cioarele.

Profira Zvorîºtean, Botoºani

1. Dãnilã Oloinic, Mihalcea, român rutenizat. De la el am auzit povestea
lui „Medelean”, a lui „Giumac” ºi despre „Apolot.”

2. Vezi Simion Stîlpnicul ºi boierescul paserilor, partea III, Aerul.
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Cioarele duc spice în gurã peste mare rohmanilor, la oamenii cei
sfinþi, cari postesc ºi pentru noi. Ei nu mãnîncã din ele, numai sã
uitã ºi sã satur. Paºtele lor sînt a treia sãptãmînã, miercuri dupã ale
noastre. Dãnilã Oloinic, Mihalcea

*

Cînd cade copilului dintele, sã-l arunce peste casã ºi sã zicã:
„Cioarã, cioarã!
Na-þi un dinte de fier,
Dã-mi unul de oþel!” Botoºani

Copiii, de jucãrie, pun mînile una peste alta, se þin cu degetele de
pielea mînei de deasupra ºi zic:

Cîr, cioarã,
De la moarã,
Cu fãina-n poalã,
Cu mînile de aluat,
Cã buzele þ-ai spurcat
Cîr, cîr!

ªi zicînd aºa, împrãºtie îndatã mînile, ca ºi cum ar zbura cioarele.
Botoºani

Un alt joc copilãresc cu cioara e ºi jocul „de-a puia-gaia”.

*

Cioarele, cînd îmblu cîrduri ºi cîrîie, are sã ningã.
Din cîte paseri sînt, nici una nu se scoalã aºa dimineaþa ca cioara.

Cãrãpciu

Cioarele, în poveºti, aduc apa cea vie ºi cea moartã.

*

Cioarele sînt fãcute din þigani. Niºte þigani tot ziceau „cîr, cîr” ºi
Dumnezeu i-a fãcut cioare. Motoc, Mihalcea

Românii îi iau în rîs pe þigani cînd îi vãd, strigînd „cîr, cioarã, cîr”,
fiindcã-s negri.

Þiganul, vãzînd o cioarã, stãtu pe gînduri:

Sã-i zic cioarã,
Mi-i cã sboarã
ªi mã fac pe mine de ocarã.
Vai, sãraca oarece,
Cum te-a mîncat nu ºtiu ce,
I-aºi zice pe nume,
Dar mã pîcîlesc pe mine! Broscãuþi

Proverburi

„Nu da vrabia din mînã pentru cioara din par.” Nu da ce-i sigur pe
nesigur.
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„O cioarã de pe par ºi zece pe par.” Se zice în Roºa despre slugi; cã
una se duce ºi zece în loc vin.

Sã zice: „ªtie-l cioarele!” Cînd nu ºtii sã dai relaþii despre un om
despreþuit.

„Lasã-l la cioarele!” Adecã, dã-i pace, tot aceluiaºi.
„Mînca-l-ar cioarele!” Blãstãm ca sã rãmîie neîngropat ºi sã-l

mãnînce corbii ºi cioarele.

(Legenda oilor din cioare se va vedea la oi.)
(Povestea celor 7 cioare, povestea cu broasca-cioarã, în Poveºti*.)

Cap. VIII

Cum stã pãmîntul. Mineralele

§1. Cutremurul

Pãmîntul e încunjurat de apã – ºi deasupra noastrã, ºi sub noi e
tot apã.

Pãmîntul stã pe mare ca o frunzã de stejar într-un þarc de fîn.
Ioan Pisarciuc, Roºa

Pãmîntul stã pe un urs. Plopeni, România

În mare este un peºte, pe peºtele cela stau patru stîlpi ºi pe stîlpi
pãmîntul; cînd peºtele clatinã din coadã, atunci ºi pãmîntul se cutre-
murã. De ar vra sã se întoarcã sau s-ar clãtina mai tare, ºi pe noi
ni-ar prãpãdi. Cei patru stîlpi sînt cele patru posturi. Noi posturile
le postim de aceea, ca sã nu ne cufundãm. Dar amu un stîlp e mai
mîncat, cãci oamenii nu postesc. General

Ceriul îl þine pe umere Samson cel tare. Dar amu, un picior a lui
e în apã, numai cu un picior stã pe uscat. Ecaterina Ulanu, Broscãuþi

Cînd se cutremurã pãmîntul, sã uitã Dumnezeu din ceri pe pã-
mînt. Sã uitã supãrat de cele ce vede, dar numai oleacã deschide
ochii, cã dacã i-ar deschide mai tare, s-ar prãpãdi lumea.

Se mai zice cã cutremurul se face cînd se scarpinã scorpia de
stîlpul pãmîntului – scorpia ce þine stîlpul de sub pãmînt – legat de
ea c-un lanþ. De n-ar þinea scorpia, nici pãmîntul n-ar mai fi.

Focºani, România

Pãmîntul e ca ºi omul: el, cînd slãbeºte, cînd prea tare rodeºte,
tremurã, de aceea se cutremurã. Un þãran din Corceºti

*

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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§2. Aurul ºi argintul

Pãmîntul în tot anul lucreazã ceva. Într-un an lucreazã aur ºi
atunci e arºiþa mare; în alt an spijã, ºi atunci plouã mult; în alt an
argint, atunci e potrivit, dar tot e mai mult ploaie ºi pînele-s slabe.

Pisarciuc, Roºa

Aur ºi argint, mai întãi dracul a sapat, ca sã facã bani.

Aurul ºi argintul e bun de purtat, cãci nu te doare capul. Astfel, ºi
povestitoarei nu-i merge decît în coloarea albã ºi neagrã, aurul, fiind
galbãn, nu-l poate purta. Ilinca Balan, Roºa

La sfîrºitul lumei, dupã ce va arde pãmîntul, toate apele au sã fie
de aur. Aceeaºi

Aurul ºi argintul sînt de sub soare. ªcheia

În toate descînticele, curãþenia cea mai mare se exprimã astfeli:

„Ca argintul strecurat,
Ca aurul de curat,
Ca sfîntul soare în senin,
Amin.”

*

Banii

Galbeni de visezi, e sfîntul soare. Botoºani

Foc, cãrbuni de visezi, sînt bani.
Bani de argint de visezi, sînt vorbe bune. General

Dacã visezi bani de argint, dai bani; dacã de aur, vei avea un
cîºtig sau vorbe bune.

Gologani de visezi, e supãrare mare, bataie, gîlceavã.
Aceleaºi, precum ºi boalã, se spune ºi de bani de argint.
Nuci de visezi, sînt bani. Mihalcea

De visezi cã ai zestre în cap, capeþi bani. General

De te visezi tãvãlit de ceva necurat, tot aºa.
Rane de visezi cã ai, tot aºa.
De te stupeºti singur pe straie, tot aºa.
De se aprinde þigara cu parã, tot aºa.
De pocneºte chibritul, tot aºa.
Foc de visezi, sã pui la loterie, cã ai sã cîºtigi.
Soldaþi de visezi, asemenea.

*

Comorile de bani ard spre zile mari, cum e spre Crãciun, spre
Anul Nou, spre Paºti ºi spre Sf. Gheorghe. (În Moldova se spune cã
numai spre Sf. Gheorghe ard comorile).
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Cine nu doarme spre Paºti vede cum ard comorile. Moldova

(Despre bani, se va vedea la dracul; despre comori, la noroc.)

§3. Fierul

Fierul l-a fãcut diavolul, vezi pag. 26, §10.
Lemn sã nu furi, cã pe cea lume sã face fier ºi-l duci greu în spate.
Fier dacã gãseºti, sã nu duci acasã, cã-i sãrãcie.
Fierul e cel mai tare. Despre fier ºi tãria omului se va vedea, vol.

II la Sãnãtate*.
Þiganul sau fierarul e foarte iubit de Domnul Hristos ºi bla-

goslovit de Maica Domnului, vezi vol. de faþã – pag. 53.

A. Încã o versiune despre facerea lumei

Dintãi ºi-ntãi, atîrna în aer, purtat de vînt, un munte, din vîrful
cãruia ieºea foc. Din focul acesta suflat de vînturi s-a fãcut o femeie,
dar nu era vie, avea numai trup. Suflînd vîntul ºi mai tare, a rãdicat-o
ºi a dus-o pãnã la vîntul cel mai de sus. Acolo ea a capatat suflare ºi
s-a coborît pe munte înapoi. Aicea a gãsit douã bucãþi de fier ºi, de
iuþalã mare ce avea înlãuntru, le-a mîncat. Din acestea a purces grea
º-a fãcut doi bãieþi de gemene, doi necuraþi, ºi anume: pe cel ºchiop,
dar cuminte, ºi pe celãlalt, mai prost.

Îmblînd ei amîndoi, le veni în cap cã, dac-ar avea lut din mare, ar
putea sã facã multe lucruri. Dar unde sã gãseascã lut, cãci acolo
mare nu era? A zburat cel prost ºi a cãutat pãnã ce a gãsit. S-a
cufundat ºi a apucat lut cu mîna ºi l-a adus sus. Din acesta el  a fãcut
un cal, ca sã aibã frate-sãu cel ºchiop cu ce îmbla; iar acela a fãcut
din fier o cãruþã. Au înhamat calul, dar calul nu trãgea. S-a vîrît cel
prost în cal, vîrîndu-ºi mînele ºi picioarele în picioarele de lut ale
calului, iar frate-sãu s-a pus în cãruþã ºi calul l-a tras cum sã cade.
Apoi, ieºind acela, a zis frãþine-sãu sã între el, sã tragã pe rînd
amîndoi. Cel ºchiop s-a vîrît ºi el, lãsînd un picior afarã, ºi-a tras
bine cãruþa, macar cã ºchiopata. Cînd la ieºit, frate-sãu nu vra sã se
þie de vorba ce au avut. Vãzînd cã e mai bine în cãruþã decît în cal, nu
i-a dat drumul, ci l-a închis înlãuntru, ºi cine ºtie cît a trebuit cel
ºchiop sã se chinuiascã trãgîndu-l, pãnã ce acela s-a sãturat de
îmblat, ºi atunci l-a lãsat ºi s-a dus.

Dracul cel prost a mers sã scoatã lut din mare. Acuma vroia sã
facã pãmînt, dar nu ºtia cum. „Este undeva un Dumnezeu, îºi zise el,
acela dac-ar vra sã-mi ajute, eu aº face!” Deodatã s-a auzit un glas de
sus: „Ce vrai de la mine, ce mã chemi?” Diavolul i-a spus cã vra sã
facã pãmînt ºi-i arãtã turta ce o avea în mînã. Dumnezeu a suflat ºi
turta a început a creºte pãnã cînd n-a mai putut-o þinea ºi-a lãsat-o

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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pe apã. Dupã ce a stat de crescut, Dumnezeu i-a spus diavolului cã
pãmîntul trebuie sã fie al amîndorora în jumãtate: cît a lui, cît a lui
Dumnezeu. Diavolul a început a sã sfãdi cu Dumnezeu, cã de ce nu
s-a bagat Dumnezeu în mare, dac-a vrut sã aibã pãmînt? ªi-a început
sã mãsure pãmîntul, zicînd cã trei ºferturi vor fi a lui ºi numai unul
a lui Dumnezeu. De la asta s-a stîrnit ºi mai mare sfadã; Dumnezeu
cu atîta nu sã primea. Stã diavolul ºi se gîndeºte ce sã facã? Îºi aduce
aminte de frate-sãu. „Dac-ar fi ºi el, gîndeºte diavolul, ar avea cine-mi
ajuta sã mã lupt cu Dumnezeu.” S-a dus la dînsul ºi i-a spus cã a
fãcut pãmînt cu Dumnezeu, sã vie ºi el la împãrþealã.

A venit ºi acela pe pãmînt. Sã uitã ºi vede cã pãmîntul nu se þinea
bine, sã rãdica cînd în sus, cînd sã pleca în jos în apã. „Ai fãcut tu
pãmînt, îi zice el, dar pãmîntul aºa n-are sã poatã sã steie. Ian vîrî-te
sub pãmînt ºi rãdicã-l drept la mijloc cu capul, sã vedem cum va fi?”
Acela l-a ascultat º-a rãdicat pãmîntul din apã, dat tot era prea uºor,
nu sã þinea în loc. „Aºteaptã, zice cel ºchiop, cã eu am sã fac ceva sã
steie bine.” Sã duce pe munte ºi face niºte lanþuri straºnice; pe
acestea le-a adus ºi le-a pus fratelui sãu pe mîni ºi pe picioare ºi a
mai pus atîta fier pe el, pãnã cînd a capatat pãmîntul cumpãna ce i-a
trebuit. „Amu, dacã l-ai fãcut, îi zise el, trebui sã-l ºi þii; ºi-l vei þinea
întruna cu capul pãnã la sfîrºitul lumei. Acesta este canonul ce þi-l
dau ºi eu þie pentru munca ce mi-ai dat-o tu, cînd m-ai închis în cal.”

Atunci diavolul a început a rãcni, a sã sfarma, a sã smunci,
gîndind cã va putea rupe lanþurile, dar degeaba, cãci mînele ºi picioa-
rele-i erau legate. ª-acuma cînd sã cutremurã pãmîntul, el se scuturã
de mînie, ar vrea sã-l dea jos de pe cap ºi nu poate, cãci oamenii sînt
cuminþi: unde sã fac gropi mari, ei le astupã, unde sînt pãduri mari,
le taie ºi pãmîntul nu se poate pleca nici într-o parte.

El tocmai atunci are sã scape, cînd oamenii, cãutînd întruna dupã
minerale, vor ajunge cu sãpãturile pãnã de cea parte, atunci pãmîn-
tul se va despica în douã ºi va cãdea o bucatã de o parte ºi alta de
altã parte lîngã dînsul. ªi dupã aceasta lumea tot va fi, cãci cineva
va lipi pãmîntul la loc, aºa cum a fost, numai cît nu sã ºtie cine:
dracul sau Dumnezeu.

Diavolul cel ºchiop, venind pe pãmînt în locul frãþine-sãu, pãmîn-
tul a ramas tot aºa cum a fost mãsurat la început: numai un ºfert a
lui Dumnezeu ºi trei a diavolului; atîta numai cã nu sã ºtie care
anume e a lui Dumnezeu.

El, cum a venit, º-a adus calul ºi Dumnezeu l-a înviat; apoi a
întrebat pe mumã-sa cum ar putea sã fie lume. Mã-sa i-a zis ca sã
mute trei stînce din loc ºi sã aºteapte acolo. Apoi a mers ºi s-a fãcut
o fatã frumoasã ºi, viind la dînsul, i-a spus cã este partea lui, menitã
de la Dumnezeu, cu care sã aibã copii. (Istoria oamenilor acestora
din draci va urma la alt loc.) Alþii spun cã diavolul a fãcut pe oameni
din lut, frãmîntînd lut din toate patru pãrþi ale lumii. Din acesta a
fãcut patru oameni: douã femei ºi doi barbaþi – ºi i-a pus în cele
patru pãrþi ale pãmîntului, tot o femeie º-un barbat faþã în faþã: unul
la rãsãrit, altul la asfinþit, la miezul-nopþei ºi la amiazãzi: cu gîndul
cã Dumnezeu le va da duh ºi ei, venind unul spre altul, sã vor întãlni.
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Dumnezeu a înviat numai pe barbaþi ºi s-au întãlnit amîndoi. „Ce-ai
fãcut, zice diavolul, de ce n-ai înviat ºi pe femei, cãci ei trebuie sã
înmulþascã!” „Îi voi învia, zice Dumnezeu, dar sã fie ai mei.” „Ba nu,
zice dracul, las-sã fie în jumatate: o pãreche a mea ºi una a ta”; ºi
Dumnezeu i-a înviat.

Oamenii cei dintãi care i-a fãcut diavolul erau negri ºi el tare s-a
bucurat cã-i samãnã, dar apoi s-au spalat în mare ºi s-au fãcut albi.
Diavolul, vãzîndu-i albi, de ciudã s-a lepãdat el singur de dînºii.

Fiindu-i urît într-o zi, sã duce diavolul cel ºchiop la frate-sãu sub
pãmînt ºi-l întreabã cum îi e. „Nu mi-ar fi rãu, zice acela, numai cît
e tare întuneric.” „Lasã cã voi face eu ºi va fi luminã”, zice cel ºchiop.
„Voi strînge toate focurele de pe unde se aflã prin lume ºi focul de pe
muntele nostru ºi le voi aduce pe pãmînt ºi astfel sã va vedea.”

Apoi s-a dus întins la mã-sa s-o întrebe ºi pe dînsa. „Nu-i face
bine, îi zise ea, cãci focul acela ar arde totul. Eu ºtiu cum ar putea sã
fie luminã ºi þ-aº spune, dar mã tem!” El atîta s-a pus cu biniºorul pe
lîngã dînsa, pãnã ce i-a spus: „Ochiul meu acest stîng, a zis ea,
„scoþîndu-l cineva ºi dîndu-i drumul pe ceri, ar putea sã lumineze
toatã lumea, dar atunci eu aº rãmînea oarbã ºi de aceea mã temeam
sã-þi spun, ca sã nu mi-l scoþi!” „N-ai nici o grijã, mamã, cum þ-aº
scoate eu D-tale ochii?” i-a rãspuns ficiorul. Dar abia mumã-sa a
adormit, ºi el i l-a scos. De îndatã ochiul a început a creºte pãnã ce
nu l-a mai putut þinea ºi, dîndu-i drumul, a zburat de s-a fãcut luna
pe ceri.

Plin de bucurie, s-a dus sub pãmînt la frate-sãu ºi l-a întrebat de
e mulþãmit cu ceea ce a fãcut. „Acuma e mai bine, dar tot nu e
destulã luminã ºi e frig, luna nu dã cãldurã deloc”, a zis acela. Cel
ºchiop iar a venit ºi a întrebat pe mumã-sa. Ea s-a temut sã-i spuie
la început, dar apoi i-a descoperit cã ochiul ei cel drept, dacã l-ar
slobozi cineva în focul din muntele lor, ar lua atîta foc în sine, încît
ar ajunge pentru a încãlzi ºi lumina toatã lumea. El iarãºi a aºteptat
pãnã ce-a adormit, i-a scos ochiul ºi l-a aruncat în gura cea de munte
ºi de acolo a ieºit soarele nostru luminos. La cîtva timp, diavolul iar
s-a dus la frate-sãu ºi l-a întrebat de e bine acuma. „Acuma e bine,
numai cît noaptea, cînd nu e lunã, e tare întuneric ºi urît; dac-ar fi
º-atunci ceva, cît de puþin sã lumineze, încã ºi mai bine ar fi.” „Voi
întreba pe mama ºi voi face”, i-a rãspuns fratele lui. ªi iar a alergat
la ea. „De-acu asta-i moartea mea”, a zis bãtrîna ºi nu vroia defel sã
spuie. Dar dupã ce ficiorul a încredinþat-o cã nu-i va face nimic, i-a
spus totul. A zis cã dacã i-ar tãia bucãþi trupul ºi l-ar arunca în aer,
ar avea aceea ce doresc. Îndatã dupã ce a adormit, diavolul a tãiat-o
ºi din carnea ei s-au fãcut stelele, unele mai mari, altele mai mici,
dupã cum au fost ºi bucãþelele ce le-a aruncat. „Dar acum e bine?”, îl
întreabã iar pe frate-sãu. „Acuma e tare bine, numai cît e totul mort,
pustiu peste tot locul, nu e nimicã viu pe lume.” „ªi cum sã fac ca sã
fie ceea ce vrai tu?” „Du-te la locul unde a dormit mama noastrã ºi ia
pietricelele pe care a dormit; adã-le pe pãmînt ºi din ele sã va face
cea ce-þi spun”.
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Dar gîndul lui era ca sã-l prãpãdeascã pe frate-sãu, cãci, îndatã ce
ar fi calcat pe locul acela, l-ar fi ars. Acesta însã era hîtru. El a tras
din acel loc pietrele cu un cîrlig ºi apoi luîndu-le, le-a adus pe pãmînt.
Apoi le-a ales dupã coloare ºi a fãcut trei grãmezi: o grãmadã de
pietre albe, alta – roºi ºi a treia vinete. Pietrele cele roºi le-a aruncat
în mare. Aice s-au fãcut mai întãi jaratec, apoi s-au fãcut peºti ºi au
început a înota. Dar cu cele albe ºi cu cele vinete nu sã pricepea ce sã
facã. A trebuit sã cheme iar pe Dumnezeu sã-i ajute. Dumnezeu a
luat mai întãi pitrele cele vinete, le-a suflat duh ºi îndatã au început
a zbura în aer pãserele. Apoi a suflat duh ºi celor albe ºi au început
a miºuna pe pãmînt tot felul de dobitoace. Diavolul s-a tocmit cu
Dumnezeu cã, pentru cã le-a înviat, sã fie a amîndorora pe jumatate.
„Ba nu, zice Dumnezeu, dacã le vei putea numara, sã fie toate ale
tale.” Dar pãserele zburau ºi vitele alergau ºi sã amestecau º-au
ramas toate a lui Dumnezeu. Ciuda lui pe Dumnezeu, cã l-a înºalat!

S-apucã sã împãrþeascã soarele, luna ºi stele. Cu stelele, a zis
Dumnezeu ca sã fie tot aºa: sã le numere. Dar, sau cã se punea în
dreptul stelelor vrun nour, sau cã îl apuca ziua, º-au rãmas nenumã-
rate. Iar mînie ºi sfadã cu Dumnezeu. Încã luna ºi soarele nu º-au
fost împãrþit. „Dacã crezi cã te înºel, alege-þi tu singur pe care vrai”,
i-a zis Dumnezeu. „Eu îmi iau soarele”, zice diavolul. „ Fie ºi aºa, zice
Dumnezeu, a mea va fi dar luna ºi cu ea voi rîndui; iar tu cu soarele
vei avea de lucru.” Dar soarele tare îl frigea, cãci el avea de lucru cu
dînsul. De focul acela unde sã se ascundã? A alergat sã se ascundã în
mare, dar Dumnezeu a luat apa. Sã ascundea sub nãsip, dat tot îl
frigea. A început a alerga pe pãmînt, doar s-ar rãcori, ºi alergînd îºi
fãcea vînt. Aºa a vãzut cã e bine ºi º-a fãcut douã aripi, fãcînd cu ele
vînt peste toatã lumea. Fratele sãu l-a învãþat sã taie fiecare aripã în
douã ºi sã le înfigã în cele patru pãrþi ale pãmîntului, cãci singure
vor face vînt între ele ºi va fi mai bine. Diavolul a fãcut cum l-a
învaþat ºi astfel s-a fãcut vîntul.

ªi cînd tunã ºi fulgerã, tot el e pricina. Atunci scapãrã de mînie
asupra soarelui, cã-l frige, ºi pune nouri împotriva lui sã-l apere; mai
ales la amiazãzi, cînd îl frige tare. ªi ploaia tot el o dã. Îºi aduce c-un
ciur apã din mare ºi toarnã peste dînsul ca sã se rãcoreascã ºi, cînd
dã cu ciurul prin vãzduh, plouã pe pãmînt.

El pe soare ºi pe lunã are mare ciudã, ar vrea sã le mãnînce, ºi de
aceea sînt cîteodatã întunecimile; mai ales de lunã, cãci luna e rece
ºi el sã poate apropia; dar îndatã soarele sloboade razele sale, el
fuge. ªi de soare sã apropie, însã mai cu greu, de aceea întunecimele
de soare sînt mai rare; ºi cînd timp de 100 de ani nu se va întuneca
soarele, atunci nici diavolul pe lume nu va fi.

Zice cã oamenii care au fost la început erau tare mari. Odatã a
fost mers diavolul la frate-sãu sub pãmînt ºi acela l-a întrebat cã ce
se aude pe pãmînt, cãci simte hurducãturi, bocãnituri în cap. Diavolul
i-a spus cã sînt oamenii ce lucreazã ºi cã sînt tare mari. „Eu vãd
cã-mi e mai greu acuma pe cap, dar n-au sã fie totdeauna aºa, cãci
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din 500 în 500 de ani sã vor face tot mai mici, iar cînd sã vor împlini
10.000 de ani, vor fi aºa, cã vor îmblãti 12 într-un cuptori. Dar pe ce
va merge, tot mai cuminþi vor fi, aºa cã au sã ajungã sã ºtie zbura ca
pãserele”, a zis acela.

Odatã, dupã ce s-a mai fost înmulþit lumea, s-a dus diavolul cel
ºchiop la o casã ºi s-a pus sub fereastã, sã asculte ce se va vorbi.
Acolo era un flecãu º-o fatã ºi vorbeau cum s-ar putea sui la
Dumnezeu. Diavolul întrã ºi le spune cã el îi va duce, dar sã-i deie
ceea ce vor avea amîndoi. Flecãul a spus cã-i va da. „Iscãleºte-te pe
basmaua asta c-o picãturã de sînge din deget.” El a iscãlit. I-a luat în
spate ºi i-a suit la ceri. Ajungînd la Dumnezeu, ei s-au închinat pãnã
la pãmînt ºi l-au întrebat cum ar putea face avere. „Averea v-a face-o
copilul ce-l veþi avea.” „Vai de noi, zice flecãul, pesemne noi pe copil
l-am dat!”. „Cãutaþi ºi-l luaþi înapoi”, li-a zis Dumnezeu. Cînd, la
întors, diavolul nu vra sã-i ducã pãn’ ce nu vor iscãli cã-i dau ºi fata
ce o vor avea. Au iscãlit, dar femeiei i-a venit în minte sã zicã cã nu-i
va da decît în „Ierusalim.”

Copiii acuma erau mãriºori ºi dracul tot una îºi bãtea capul unde
sã fie „Ierusalimul”, cãci pe pãmînt nu era. Îi vine în minte sã facã o
crîºmã ºi sã scrie pe tablã „Ierusalim”, iar el s-a fãcut crîºmari.
Trece într-o zi omul cu femeia, cu cãruþa cu copiii pe acolo ºi vãd
tabla. Ei întrã înuntru, dar pe copii i-a lasat în cãruþã; li-a venit în
minte cã poate sã fie o prinsoare. Diavolul s-a fost schimbat la faþã
cu totul. Dã o ploaie. El le zice ca sã aducã copiii înlãuntru.” Nu pot,
zice omul, cãci aice am avut vorbã sã dau ceva unui domn. N-a fost pe
aice?” „Nu”, zice diavolul. „Atunci poate sã vie ºi-mi prãpãdesc copiii.”
„N-ai nici o fricã, doar de la mine nu þi-i poate lua!” „Îmi dai înscris?”
„Îþi dau.” „Însamnã aici cu o picãturã de sînge din deget.” A însãmnat.
„Mai însamnã cu o picãturã.” A mai însãmnat. „Amu, zice omul,
rãmîi sãnãtos. Bine cã mi-am luat eu înscrisul înapoi; de-amu ºtiu cã
nu-mi vei mai lua copiii!”, ºi s-a dus. Atunci dracul a bãtut din palme:
„Na, zice el, cã amu-s mai cuminþi oamenii decît mine!” ªi de atunci
nu s-a mai bagat pintre oameni.

Dar pe locul acela s-a fãcut mai apoi „Ierusalimul”.

*

B. Despre oamenii fãcuþi din necuraþi

Povestitorul zice cã toate acestea le-a auzit din bucãþi. Astfel,
spune el cã mama dracilor, dupã ce a avut o fatã ciuntã de mînã º-un
bãiet cu ficiorul ei cel ºchiop, murind dupã cum ºtim, cel ºchiop a
ramas fãrã femeie. Copiii aceºti doi, însoþindu-se, au avut ºi ei o fatã
ºi pe aceasta a vrut s-o ia fratele celui ºchiop, despre care nu spune
cã þine pãmîntul. Aice e confuzie: altãdatã spune cã fata cea ciuntã
era sora lor, cã mama lor a avut 3 copii: 2 feciori º-o fatã ºi cu aceasta
a avut cel ºchiop pe copiii cei doi sau numai pe fata ce vroia s-o ia
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fratele sãu – e demult de cînd le-a auzit acestea de la oameni bãtrîni,
cari azi nu mai sînt. – Nevrînd pãrinþii sã o dea pe fatã, uncheºul ei
a fãcut o masã ºi i-a poftit pe toþi la dînsul ºi, pe cînd petreceau, a
furat fata º-a fugit cu ea pe muntele „Defonia.”

Aceºtia au avut ºi ei o fatã, dar era albã ºi foarte frumoasã. Într-o
zi, pe cînd rãsãrea soarele, fata a mers la pãrîu sã se spele. Dumnezeu
a vãzut-o º-a întrebat-o de nu voieºte sã fie a lui. Fata nu i-a rãspuns
nimica ºi, cum a venit acasã, a spus tatãlui ei ce i s-a întîmplat.
Tatãl ei, de fricã ca sã nu i-o fure Dumnezeu, a legat-o c-un lanþ de
fier în casã. Odatã, dupã multã rugãminte, fata a scapat ºi, mergînd
iar cînd rãsãrea soarele sã se spele – s-a gîndit cã, decît sã o þie tatãl
sãu legatã, mai bine sã va duce – ºi Dumnezeu a luat-o în ceri.

Dupã fata aceasta, între alþi copii negri li s-a nãscut necuraþilor
ºi un bãiet alb. Diavolul l-a legat de un bolohan ºi l-a dat în mare, ca
sã nu-l ia ºi pe acesta; dar un rac a tãiat funia ºi Dumnezeu a luat ºi
pe bãiat în ceri. Acestor doi copii, Dumnezeu li-a pus numele „Adam
ºi Eva.”

Dupã ce au crescut mari, Dumnezeu i-a adus pe pãmînt ºi i-a
ascuns într-un munte în vîrful cãruia era o pãdure frumoasã, iar
împrejur a fãcut un semn ºi li-a spus cã dincolo de semn sã nu treacã,
cãci acolo unde sînt ei, necuraþii nu pot sã între, dar îndatã ce ar
trece semnul, i-ar lua. Tatãl lor, dupã ce a înecat bãietul, s-a dus în
mare ºi l-a cãutat, dar negãsindu-l, îndatã a ºtiut cã Dumnezeu îl
luase ºi atîta a scotocit în toatã lumea pãnã i-a aflat unde sînt. Ca
sã-i amãgeascã la dînsul, s-a fãcut cu toþi dracii lui niºte pãsãri
frumoase ºi s-au pus dincoace de semn sã cînte. Dar atît bãietul, cît
ºi fata erau cuminþi, au înþeles cine sînt ºi nu s-au dus.

Trãind ei astfel singuri, a început a li fi urît în pãdure ºi sã
gîndeau cum sã facã, sã fie mai mulþi. Într-o noapte, Eva a visat cã
sã meargã în cutare loc, cãci va gãsi un nuc, ºi sã mãnînce fiecare
cîte 2 nuci. – De atuncea sînt nucele. – Cum au mîncat, au început a
face la copii. Dumnezeu a venit ºi li-a spus cã nu e frumos ceea ce au
fãcut, nu li era mai bine înainte? „Doamne, ziserã ei, trebuia sã ne
înmulþim, nu vezi ceilalþi cît sînt de mulþi? De vom fi noi singuri ºi
vor veni asupra noastrã, ce ne vom face, dar aºa vom avea ºi noi
putere ºi ne vom lupta.” „Aºa-i”, a zis Dumnezeu.

Diavolul cel bãtrîn amu nu mai putea de ciudã pe oamenii cei
albi. A mers la Dumnezeu º-a cerut voie sã se batã cu ei, ca sã se ºtie
odatã cari sînt mai mari pe lume. Dumnezeu a zis cã pot sã sã batã
numai pe muntele „Alelei”, în alt loc, nu. Dar el nu ºtia unde e acel
munte. „Du-te în cutare loc, i-a zis Dumnezeu, ºi numãrã atîþia munþi
ºi al atîtelea e acel ce-þi spun eu.” Diavolul a fãcut astfeli ºi l-a gãsit.
Dar pe muntele„Alelei” nu sã puteau bate, cãci era lung ºi îngust. A
stat el ºi s-a gîndit cum ar putea sã facã ºi i-a venit în minte sã ia un
bãþ tare ºi de o parte de munte sã sã prindã toþi dracii lui de bãþ, iar
de cealaltã parte – copiii lui Adam ºi Eva. Acestora Dumnezeu li-a
spus ca sã meargã la bataie ºi, prinzîndu-se aºa, au tras pe toþi
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dracii de partea lor º-au ramas ei stãpîni. (De atuncea zice cã sã
joacã astfel copiii, trãgîndu-se peste hotar, de bãþ.)

Din ceasul acela, atît fiii lui Adam, cît ºi cei negri au ramas acolo
în vale ºi au trãit bine la un loc. Dumnezeu a poruncit celor negri ca
sã meargã la apa „ªemuº” sã se spele ºi s-au fãcut cu toþii albi, dar
apa a rãmas neagrã ºi de atuncea i-a ramas numele „Marea Neagrã”.
Vãzîndu-i Dumnezeu buni ºi curaþi la inimã, i-a luat în ceri la dînsul
ºi i-a fãcut îngerii sãi. Acolo au trãit fericiþi mai mult timp, dar
diavolul cel mare, prinzînd ciudã pe Dumnezeu, a început a face
planuri cu ceilalþi ca sã-l dea jos ºi sã fie el în locul lui Dumnezeu.
Dumnezeu, pentru aceasta, s-a mîniat ºi i-a aruncat din ceri pe
pãmînt º-au curs 13 milioane.

El, cum a venit pe pãmînt cu diavolii lui, a început a face intrigã
între Dumnezeu ºi oameni, spuindu-le cît e de rãu Dumnezeu ºi cã sã
nu-l asculte, cãci iatã ce a fãcut cu dînºii; sã nu mai creadã în
Dumnezeu, dar sã-l asculte pe dînsul; ºi mulþi îl ascultau.

Între acestea, Adam ºi Eva au fost îmbãtrînit – trãise acum 700
de ani – ºi cînd au fost sã moarã, au spus ca sã-i îngroape pe muntele
Alelei. I-au îngropat; ºi la 12 ani a crescut pe mormintele amîndorora
cîte un munte. Pe mormîntul lui Adam – un munte verde, iar pe al
Evei – unul negru.

Într-o zi au venit la primblare pe Alelei doi strãnepoþi de-ai lor: o
fatã º-un ficior, ºi s-au culcat acolo; el cu capul pe muntele cel verde
ºi ea cu capul pe muntele cel negru, º-au adormit. În somnul lor,
amîndoi au avut acelaºi vis, ºi anume cã din ei se va naºte un fiu care
pe muntele acela va suci capul diavolului.

La timpul hotãrît li s-a nãscut fiul, dar, nefiindu-le drag, mama
lui l-a pus într-un coº ºi l-a dat pe apã. Trei femei, scãldîndu-se la
mal ºi prinzîndu-l, una din ele, avînd copil mic, l-a luat ºi l-a crescut
cu ai ei puindu-i numele „Moisi.” Moisi a crescut mare ºi, fiind tare
cuminte, jidanii tare îl iubeau ºi îl ascultau ca pe o cãpitenie a lor.
Dar în aceastã þarã era un împarat care nu putea sã sufere rasa roºã
jidoveascã ºi, ca sã scape de dînºii, a spus jidanilor cã are sã vor-
beascã cu ei pe degete ºi care nu va ºti sã-i rãspundã, îl va omorî.
Jidanii s-au spãriat, cãci nime nu ºtia vorba aceasta; dar Moisi le-a
spus sã nu sã teamã, cãci va merge el ºi va vorbi pentru dînºii, ºi a
trimis la împaratul sã întrebe dacã primeºte sã vorbeascã unul
pentru toþi? Împaratul a spus cã primeºte ºi Moisi a venit înaintea
lui. Mai întîi, împaratul i-a aretat 2 degete de la mîna dreaptã:
arãtãtorul ºi celalalt. La care întrebare, Moisi a aratat numai un
deget. Împaratul s-a minunat de rãspunsul lui. Apoi împaratul a
luat o mînã de grãunþe º-a împrãºtiat-o pe jos. Moisi a strîns grãun-
þele ºi le-a pus în sîn. „Foarte bine”, zise iar împaratul. Apoi a uns o
bucatã de pîne cu unt º-a vrut s-o mãnînce, dar Moisi s-a repezit ºi
i-a luat-o de la gurã ºi a pus-o în sîn. ªi rãspunsul acesta a fost bun.
Împaratul a zis lui Moisi cã poate sã se ducã, cãci i-a rãspuns acea ce
el a vrut. Dar un ministru a ieºit înaintea lui Moisi ºi l-a întrebat cã
ce vroiau sã zicã semnele dintre dînºii?
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Moisi i-a rãspuns: „Împaratul mai întîi a zis cã-mi va scoate ochii
cu amîndouã degetele ºi eu lui i-am aratat cã-i voi scoate ochii numai
cu unul. Împaratul a aruncat cu grãunþe pe jos, arãtînd cã þara lui e
aºa de avutã, încît are de unde sã arunce pînea pe jos ºi eu,
strîngînd-o ºi puind-o în sîn i-am spus cã noi nu avem ºi cã vom lua
pînea. A treia oarã el mi-a aratat cã pînea numai unsã cu unt o
mãnîncã ºi eu i-am rãspuns cã ºi bucata lui cea mai bunã îi vom
rupe-o de la gurã ºi i-o vom mînca!” Cum aude ministrul aceasta,
aleargã la împaratul ºi-i spune ce a zis Moisi.

„Ce spui, zice împaratul, asta crede el? Ei i-am spus cu totul
altceva. Mai întîi, arãtîndu-i douã degete, am spus cã sînt doi dumnezei
ºi el mi-a rãspuns cã e numai unul. Eu lui i-am spus cã neamul jidovesc
ca grãunþele îl voi împrãºtia pe suprafaþa pãmîtului ºi el mi-a rãs-
puns cã îl va strînge. ªi i-am aratat cã se vor topi ca untul la faþa
soarelui ºi eu îi voi înghiþi, iar el mi-a rãspuns cã nu va lasa ºi-i va
lua sub scutul sãu. Sã meargã darã degrabã dupã dînsul sã mi-l aducã!”

Au alergat sã-l caute dar nu l-au putut gãsi. Moisi ºtia ce-l aº-
teaptã. A dat de ºtire la jidani ºi cu toþii au fugit. Împaratul a rãdicat
oastea ºi s-a luat pe urma lor ºi cît pe ce era sã-i prindã, cãci Moisi,
ajungînd cu ai sãi la un munte mare, nu putea sã-l treacã ºi l-ar fi
ajuns. Atuncea, cu toþii au început amar sã plîngã ºi Dumnezeu, dînd
lui Moisi un bãþ în mînã, i-a zis: „Loveºte în stîncã!” Moisi a lovit,
muntele s-a deschis ºi ei au trecut.

Dupã isprava aceasta, Dumnezeu i-a poruncit lui Moisi ca sã meargã
sã se batã cu diavolul, dupã cum s-a fost prorocit. Moisi a mers la
diavol acasã ºi i-a spus sã iasã la luptã. Diavolul a zis cã bine, dar sã
se batã pe apã. Moisi s-a primit; ºi ducîndu-se amîndoi la mare, au
început a se lupta. (De atuncea sînt valurile în mare.) Diavolul însã
sã temea tare de bãþul lui Moisi ºi, ca sã nu-l loveascã, s-a cufundat
în adîncul mãrei ºi s-a prefãcut în cea mai urîtã dihanie de apã, care
mãnîncã oameni ºi pe care o aduc cîteodatã la menagerie. (Se pare cã
e crocodilul, povestitorul însã spune cã animalul acela e cu musteþi
ca omul ºi cã e cel mai rãu, e foca.) Moisi a vãzut dihania aceasta, dar
n-a gîndit cã e diavolul ºi, crezînd cã el a fugit acasã, s-a dus sã-l
gãseascã. Femeia diavolului, cum l-a vãzut cã vine, temîndu-se ºi ea
de bãþul lui Moisi ºi gîndind cã acuma vine s-o omoare ºi pe dînsa, a
alergat iute ºi s-a ascuns în mare, prefãcîndu-se într-un peºte jumã-
tate om, care sã aflã ºi astãzi. În mare, s-a întãlnit cu barbatul ei ºi
i-a spus ca sã nu sã teamã, cãci ea ºtie niºte cîntece frumoase, care,
cum va cînta, Moisi îndatã va adormi ºi el îl va putea omorî.

Moisi, auzind cîntecele, a început a-l bate somnul, dar i-a venit în
minte cã în alt loc nu e bine sã doarmã decît pe muntele Alelei.
Diavolul º-a luat iar chipul sãu, a rupt dintr-un munte o stîncã ºi s-a
dus s-o arunce peste Moisi. Dar în acelaº minut, un glas din pãmînt
l-a trezit ºi Moisi, sãrind repede în sus stînca a cãzut lîngã el.
Diavolul s-a prefãcut într-un ºerpe ºi s-a ascuns între stînci. Moisi
l-a prins ºi i-a sucit capul, apoi, luînd un lemn, a fãcut o cruce ºi l-a
aninat sus pe cruce ºi a înfipt-o în pãmînt zicînd: „Aice ai sã ºezi pînã
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ce va veni un altul mai mare decît mine, acela te va preface în pulbere
ºi va spala pacatul din lume.” Diavolul era tot viu, macar cã Moisi îi
sucise capul. El a ramas acolo spînzurat, iar Moisi s-a dus.

Trei sute de ani dupã aceasta – o fatã Maria din neamul lui Moisi,
mergînd printr-un pomãt cu poame frumoase, a rupt un mãr ºi l-a
mîncat ºi din mãrul acela a nãscut pe „Mesiiaº”. Pãnã la 12 ani,
Mesiiaº a stat ascuns la un unchi al sãu ºi a învaþat, apoi s-a dus în
pustii ºi a trãit pãnã la 32 de ani. Atunci a pornit sã se boteze ºi, în
drumul sãu, a ajuns pe la muntele Alelei. Aice gãsind crucea, a
scos-o din pãmînt ºi a sfarmat capul diavolului prefãcîndu-l în pul-
bere, pe care a luat-o într-un sac ºi a aruncat-o în mare ºi din
pulberea ceea apoi s-au fãcut toþi ºerpii care sînt. Crucea a luat-o
Domnul Hristos în mîna dreaptã ºi a mers înainte fãcîndu-ºi apostoli,
pãnã ce a ajuns la apa Iordanului, unde s-a întãlnit cu Sf. Ioan, care
ºi el avea o cruce în mînã; º-a fost fãcut-o singur dupã cuvintele ce le
zicea, fãcîndu-ºi cruce cu cele trei degete, întocmai cum o facem ºi
noi astãzi ºi zicînd aceleaºi cuvinte: „În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi
al Sf. Duh, Amin.” El ºtia cã are sã vie Fiul lui Dumnezeu pe lume,
pentru cã el era înainte mergãtorul mîntuitorului. Sf. Ioan l-a botezat
pe Mesiiaº, puindu-i numele Hristos ºi, cînd a turnat apa, pata de
sînge ce era pe cruce de-a curmeziºul, de cînd îl pusese Moisi pe
ºerpe, s-a spalat, dar a ramas apa Iordanului atunci roºã ºi aceasta
au însamnat cuvintele ce Moisi atunci a zis: adicã cã va spala pacatul
ce diavolul l-a fãcut cînd a fost alungat de Dumnezeu din ceri. Apoi,
dupã ce s-a botezat Domnul Hristos, s-a dat ºi muncei, l-au rãstignit,
numai ca sã scoatã oamenii de la muncã.

*

C. Diavolul ºi covalii

Diavolul ce stã ferecat în mare, el necontenit îºi roade lanþurele
ºi s-ar desface, dar covalii îl întãresc la loc. Lor li-a lasat învãþãturã
strãmoºii lor cã duminica, cum e sã asfinþeascã soarele sau chiar
cum dã dupã amiazã-zi, sã batã o datã degeaba cu ciocanul pe ilãu ºi
atunci lanþurile diavolului sã fac din nou.

Demult zice cã covalii aveau douã zile pe sãptãmînã de sãrbãtoa-
re: joia ºi duminica, dar fiindcã, dacã nu lucrau, diavolul sã desfãcea,
s-au apucat sã lucreze ºi joia.

Lui iarna îi e bine, cã e ziua micã ºi sã lucreazã puþin; el atunci
aºa sã întãreºte! ªi cum dã în varã, iar slãbeºte.

Dar mai tare sã întãreºte cînd, lucrînd covalii, dau ºi degeaba cu
ciocanul pe ilãu.

Zice cã odatã a mers un covali la dînsul sub pãmînt ºi el a început
a-i zice: „De ce mã bãteþi voi, de ce ne ucideþi voi pe mama mea ºi pe
mine!” Cãci ei sînt din fier.
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Acel covali s-a fost dus sã-l întrebe cã, dacã i-ar da drumul de
acolo, ce ar face? „Aº sfarma lumea, zise el, pentru binele care l-am
fãcut eu oamenilor ºi ei acum mã þin aice legat!” Covaliul acela a
venit înapoi ºi li-a spus celorlalþi: „bãteþi cît puteþi, nu-i daþi drumul,
cãci iatã ce a spus...!” ªi ei acuma tot una bat.

(Iftime Pita din Mihalcea, fãrã sã aibã idee de cele narate aice,
spune cã Diavolul tot anul roade lanþurile ºi în ziua de Paºti ar
scapa, dacã n-ar da o datã covalii degeaba cu ciocanul pe ilãu. „Nu e
pacat – zice el – fiecare covali dã!”)

*

D. Lupta cea de pe urmã

Dumnezeu, în tot anul, þine sesie la masã cu îngerii sãi ºi vra sã
prãpãdeascã lumea pentru faptele rele ce le fac oamenii pe pãmînt.
Îngerii lui Dumnezeu sînt cele 24 de stele, cum e gãinuºa ºi altele
care îmblã pe ceri, ele nu lasã sã ne prãpãdeascã ºi sã roagã lui
Dumnezeu sã ne mai lese un an, ca sã ne iaie sama de e cu adevãrat
cã sîntem aºa de rãi ºi atunci ele vor spune lui Dumnezeu ºi ne va
prãpãdi.

Iarãºi unii spun despre lunã cã Dumnezeu a fãcut-o cu diavolul,
ca ºi pãmîntul, ºi cã în lunã sã aflã ape, munþi ca aice. Diavolul, dupã
ce au fãcut luna, cerea numaidecît la Dumnezeu ca s-o împartã.

„Aºteaptã, zice Dumnezeu, pãnã la sfîrºitul lumei ºi atunci cînd
vom împãrþi sufletele, vom împãrþi ºi luna ºi ne vom duce acolo, tu cu
sufletele tale ºi eu cu ale mele, ºi vom ºedea!”

Dar cine ºtie de va ajunge el aceasta, cãci, dupã ce sã va face
judecata, Dumnezeu ºi cu diavolul au sã aibã luptã întocmai aºa cum
au avut la începutul lumei diavolii cu fiii lui Adam. Sã vor prinde de
curcubeu, drept la mijlocul lumei, diavolul cu toþi dracii lui ºi cu
sufletele cele pãcãtoase de o parte ºi Dumnezeu cu îngerii sãi ºi cu
sufletele cele bune de alta – ei zic cã curcubeul e ºfarã, anume fãcut
de la începutul lumei prin mijlocul ceriului ca sã fie odatã hotar; – ºi
atunci, care pe care va dovedi, aceluia vor rãmînea toþi ceilalþi. Dacã
vor þinea oamenii legea, atunci pe partea lui Dumnezeu vor fi mai
mulþi ºi Dumnezeu va dovedi pe diavol ºi vor fi toate sufletele a lui
Dumnezeu. Atunci ºi diavolii se vor face buni ºi-i va lua Dumnezeu
în rai, dimpreunã cu ai sãi, dar mai întãi vor trebui sã-ºi ispãºascã
pacatul prin un canon. (Povestitorul mai adaugã cã sufletele atunci
vor trebui sã locuiascã pe muntele acela, de unde toate s-au început.)

Neculai Maftei, român rutenisat, Bobeºti.

*
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§ 4. Aurul, argintul ºi fierul
(Poveste)

Un om avea trei fete: pe una a furat-o Soarele, pe alta luna, iar pe
a treia Necuratul. Fratele lor s-a dus sã le caute ºi a gãsit-o pe cea
mare la rãsãrit, în fericire mare, în curþile de aur ale Soarelui, unde
erau porþile de aur, patul de aur, lingurã ºi totul de aur. Pe a doua a
gãsit-o la amiazã-zi, unde trãia iarãºi în bine; porþile ºi totul era de
argint. Pe a treia, la asfinþit, în sãrãcie mare, aice porþile, patul ºi
totul era de fier. Petrea Beicu, Mihalcea

Diavolul stã în pietre, în stînci, în „piatra sacã.” Sã zice ca blãs-
tãm: „Duce-te-ai în piatra sacã!”

Cu privire la fier, aur ºi argint, sã va vedea Norocul ºi scaunele la
noroc.

Cu privire la aur, sã va vedea, la Poveºti, Fata din perj, Copacii ce
nu rodesc, iar la oi, Ciobanul ºi mãrul, ºerpele*.

(Despre sare ca mineral, sã va vedea la locul cuvenit.)

Cap. IX

Cine e pãmîntul?

§ 1. Mama noastrã

Pãmîntul, zice cã se jeluieºte lui Dumnezeu: „Doamne, zice el, mã
zgîrie, mã taie, nu mai pot!” „Rabdã, zice Dumnezeu, cã acuma se
îngraºe omul de pe tine, dar pe urmã te vei îngrãºa tu de pe el.”

Domnica Culincu, Mihalcea

Sã zice ca blãstãm: „Mînca-te-ar þãrna!” „Mînca-te-ar pãmîntul!”
Mai ales zic mamele la copii. Moldova

Pãmîntul e sfînt; la pãmînt sã baþi mãtãni ºi sã te închini, sã-l
sãruþi, cã pãmîntul ne hrãneºte ºi ne þine, din pãmînt avem hrana,
din pãmînt avem apã, pãmîntul ne încãlzeºte, pãmîntul e mama
noastrã. „Bãteþi mãtãni ºi sãrutaþi pãmîntul, zic eu la copiii mei, ºi
vã rugaþi sã ne þie, cã din pãmînt ieºim ºi în pãmînt avem sã mergem.”

Paraschiva Malec, Mihalcea

Pãmîntul e femeie ºi în el Dumnezeu a pus de toate seminþele, ca
sã ne hrãneascã. Mihalcea

Pãmîntul e femeie, e mama noastrã care ne hrãneºte ºi ne face,
iar Dumnezeu din ceri e soþul ei, e tatãl nostru, noi fiind copiii lor.

Mihalachi Munteanu, Botoºani

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Pãmîntul e jumatate femeie ºi jumatate barbat, pentru cã
Dumnezeu din coasta lui Adam a fãcut pe Eva.

Vasile Jemna, Cernãuþi

Pãmîntul cel de deasupra e barbat, iar cel mai dinãuntru, femeie.
Lui i-i ciudã pe femeia lui ºi o mustreazã: „Pe mine mã taie, mã
muncesc, dar þie þi-i bine, tu nu numai cã nimicã nu faci, ba încã ºi
oamenii îþi dau de mãnînci.” Andrei Motoc, Mihalcea

Dintru-ntãi, pãmîntul era strãveziu ca stecla, tot ce era într-însul
sã vedea. Dar cînd l-a omorît Cain pe Avel ºi l-a ascuns în pãmînt, el
l-a acoperit ba cu crengi, ba cu buruiene, dar toate erau degeaba, cã
tot sã vedea. Dumnezeu a vãzut pacatele omului ºi din ceasul acela
a fãcut ca pãmîntul sã fie întunecat.

D-l Grigori Constantinovici, Mihalcea

Dumnezeu îmbla pe pãmînt, pe cînd era încã curat pe lume. Dar
mai apoi, perzîndu-ºi fetele ºi femeile, omorîndu-ºi rodul lor ºi ascun-
zîndu-l în pãmînt, Dumnezeu s-a suit la ceri. Budeniþa

Dumnezeu s-a suit la ceri de nelegiuirile fermãcãtoarelor ºi, la
sfîrºitul lumei, va arde pãmîntul de 12 stînjini, sã-l cureþe de far-
mecele lor. Ioan Pisarciuc, Roºa

Cînd o fatã prãpãdeºte un copil ºi-l îngroapã, pe locul acela musai
sã fie piatrã. Ea sfarmã pãmîntul ca sã descopere ce s-a fãcut.

Manoilã Pietrarul, Cuciur

Pãmîntul sã nu-l baþi cu bãþul, cã-i pacat, cãci pãmîntul ne hrã-
neºte. Destul îl bate piatra.

Nouã joi dupã Paºti, sã nu baþi pãmîntul, sã nu-l sapi, cãci bate
piatra.

Cînd e soarele drept la amiazã-zi, sã nu sapi pãmîntul, cãci plînge,
pentru cã pãmîntul atunci sã hodineºte ca ºi omul. În Moldova,
oamenii lasã lucrul ºi dimineaþa la prînz, lãsînd sã se odihneascã
pãmîntul, ba chiar ºi sapa o pun culcatã jos – ºi sara dupã toacã, cînd
e soarele de a chindii, cînd mãnîncã ºi apoi lucreazã pãnã noaptea,
ba ºi pe lunã. În Mihalcea, Roºa, spun cã e pacat a sapa dupã asfin-
þitul soarelui ºi mai ales noaptea, cãci pentru lucru este ziua, noaptea
sã-l laºi sã se odihneascã (pãmîntul).

Pãmîntul trebuie sã se odihneascã ca ºi omul. Dacã rodeºte cîþiva
ani de-a rîndul, pe urmã trebuie sã fie secetã, cãci el atunci se
hodineºte.

Dacã faci o groapã în pãmînt sau sapi o buruianã ºi rãmîne bortã,
trebuie s-o astupi. În Botoºani, spun cã, dacã nu astupi, cînd eºti
mort, stai cu gura cascatã; alþii spun cã pe ceea lume stai cu gura
cascatã. În Mihalcea, zic cã de n-o astupi, cazi într-însa, adeca mori.

Fata nu-i bine sã facã gropi în pãmînt, cã-i mor pãrinþii. Sau copii
dacã sã joacã ºi fac gropiþe ºi cruci, e tare pacat: „Uite-te, zic oamenii,
de pe acum vrau sã-ºi vadã pãrinþii în pãmînt.” Staneºti pe Molniþã
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Cînd coseºte barbatul, sã nu batã cu capãtul coasei în pãmînt,
cã-i moare cineva. Idem

§ 2. Pãmîntul ºi Maica Domnului
Femeia. Curãþenia

Pãmîntul aºa vine, cã ar fi al Maicei Domnului.
ªtefan Pita, Mihalcea

Pãmîntul este al Maicei Domnului, pentru cã ne hrãneºte,
Andrei Motoc, Mihalcea

Femeia nu se cuvine sã îmble cu capul gol, cãci arde pãmîntul de
7 stînjini sub picioarele ei.

Femeia lehuza, pãnã nu are moliftã, sã nu calce jos, cãci arde
pãmîntul.

Femeia care trãieºte în fãrãdelege, pe unde calcã pãmîntul, arde
sub picioarele ei. În cîmp sã n-o trimiþi la lucrat, la prãºit, cãci nu va
fi nimica în urma ei. Pe unde calcã, totul se tulburã ºi nu-i spori.
Vaca, de-i va calca în urmã, sã stricã ºi stîrpeºte.

Femeile ce sînt curate, pentru dînsele dã Dumnezeu roadã ºi pîne
pe pãmînt. Ele þin ºi pe celelalte fete ºi femei, cari nu sînt cum sã
cade ºi din pricina cãror Dumnezeu dã piatrã ºi secetã, de nu e pîne.
Dupã o femeie sau fatã curatã, creºte totul ca din apã ºi iarba cea
uscatã, pe unde calcã, înverzeºte. D-na Maria Reus, Mihalcea

Din pricina femeilor rele, vitele sufãr ºi se pedepsesc, cãci nu-i
iarbã. Pãmîntul arde ºi se usucã ºi nu dã Dumnezeu roadã ºi pîne pe
pãmînt. Auzit de la mama autoarei, Botoºani

Fãrmãcãtoarele pe unde calcã, iarba se usucã ºi arde pãmîntul de
7 stînjini. Sã nu laºi niciodatã sã-þi calce o fãrmãcãtoare prin grã-
dinã, cã nu-þi va rodi nimica. Roºa, Siret

Femeia sã nu meargã în cîmp cu flori pe cap, cã nu rodeºte cîmpul;
prin casã poate îmbla. Broscãuþi

Dacã pune femeia sau fata necuratã flori în cap, bate cîmpul
piatra. Femeia sau fata sã nu ºuiere în cîmp – sau chiar ºi aºa sã nu
ºuiere –, tot pentru cã nu rodeºte cîmpul. Broscãuþi

Pentru ca sã ploaie, sã furi o oalã de la o femeie îngreunatã, sã-i faci
în fund 9 borþi, sã torni mac ºi s-o arunci în fîntînã ºi îndatã plouã.

§ 3. Lutul. Cãrãmida. Oala

Cãrãmida întãi dracul a fãcut-o ºi Adam a pus mîna, înscris, cã i
se dã cu tot neamul lui.
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Apoi diavolul a fãcut cãrãmidã multã ºi zidea curþi; dar ce zidea
ziua, noaptea se cufunda în pãmînt. „Dã-mi-o mie”, a zis Dumnezeu.
El i-a dat-o. Dumnezeu a blagoslovit ºi s-au rãdicat la loc zidurile,
gata fãcute, din pãmînt.

Dracul a fãcut ciurul, ca sã care apã, ºi a tot carat 2 sãpãmîni.
Dumnezeu a venit ºi i-a zis sã facã o ulcicã de lut ºi cu ulcica sã care;
dar mai întãi a cerut sã i-o deie lui.

Bine cã stã el prins, de ar fi el pe lume, nu am fi noi; ar sfãrma
totul. Acela-i putere! Mihai Bunduc, Mihalcea

Olariul, zice cã va avea mare muncã pe lumea cealaltã, cã arde ºi
chinuieºte pãmîntul. Mã rog: pãnã face el o oalã, cîtã muncã îi dã!
Pãmîntul ce-i, or noi ce sîntem, nu din pãmînt? Pãmîntul ne þine ºi
de la pãmînt avem toate, din pãmînt sîntem ºi în pãmînt avem sã ne
prefãcem. Ioan David, Botoºani

A fura oala nu-i pacat; îi e mai uºor aceluia þãrna în pãmînt, cãci
ºi-a furat din lut. Stãneºti

Unui boier îi spunea un preot cã sã se pocãiascã, sã mai dea ceva
pe la biserici, cãci ca mîne are sã moarã. „Da, da, zice el, am sã mor
ºi vor face oale din dosul meu!”

În Siret, cînd se vorbeºte cã a murit cineva de demult, se zice: „Hi!
hi! de cînd a fãcut acuma dracul din dosul lui oale!”

Omul dacã furã o oalã de la olari, Dumnezeu zice: „Iatã cum furã
lut pe lut!” Ioan David, Botoºani

Dracul rîde cînd furi oala, zice cã furã lut pe lut. Mahala

(Se va vedea Olariul ºi îngerul.)

Lui Dumnezeu tare-i place cînd sã dragosteºte barbatul cu femeia,
rîde ºi zice cã se dragosteºte lut cu lut. Dochia Hurghiº, Mahala

Cînd o fatã se mãritã ºi nu e curatã, nãnaºa stricã o oalã nouã,
poate sã fie cu apã sau ºi deºartã, ºi astfeli depãrteazã rãul de la
dînsa.

Cînd iai oala de la foc, sã strîngi cenuºa gramadã, sã nu laºi locul
deschis, cãci, cînd eºti mort, stai cu gura cascatã. (În Roºa, zic cã stai
cu ochii deschiºi.) Botoºani

Cenuºa de sub oalã sã strînge, ca sã astupi gurile oamenilor, sã
nu te vorbeascã. Mihalcea

În Bagiurea (Moldova), zic cã sã astupi gura soacrei.

Cînd se face o bortã într-o oalã, s-o arunci afarã, cãci se risipeºte
familia.

Oalã spartã sã nu þii, cãci dacã trece un ºoarece prin borta aceea
sau vro muscã, trebuie sã moarã cineva din casã. ªi nu numai oalã,
dar ºi covatã de e spartã sau oriºice, sã nu þii. Mihalcea

Nimic ce e spart, stricat la casã sã nu þii, cãci nu-i a bine.
Botoºani
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Femeia sã nu zicã „crai nou” în casã, cãci se stricã blidele; sã zicã
„lunã nouã.” Botoºani

În Broscãuþi, în Bucovina, zic „om nou!”

Secerea nu se þine în casã, cãci se stric oalele. Mahala

Cînd cîntã cucoºul dupã ce asfinþeºte soarele, este talhari în sat.
Atunci sã iai cîteva linguri ºi sã faci cu ele huit într-o oalã, cã-l prind.

D-ra Profira Braha, Mihalcea

Lingura noaptea sã nu steie în oalã, cãci nu poþi dormi.

Peste hîrb de oalã vaca sã nu treacã, cãci stîrpeºte laptele. Hîrbul
îl trage, are aºa un magnet. D-na M. Reus, Mihalcea

La fîntînã, sã nu mergi cu oala de la foc, cãci fuge izvorul; trebuie
sã ai ceva anume, curat.

La vacã, dacã o mulgi, nu se poate sã mergi cu oala de la foc, cãci
stîrpeºte laptele.

Dacã vrei sã faci cuiva rãu, dã-i de pomanã o oalã nouã cu fãinã
de orz sau de sacarã în ea ºi sã-i meneºti în gînd: „Cum n-a fost oala
ceea cu nimica la foc, aºa sã n-aibã acela nimic!” ªi în curînd va
perde tot, sau va bea, sau îl vor fura alþii. Maria Gabora, Stãneºti

Cînd nu plouã, sã furi o oalã de lapte ºi s-o arunci în fîntînã, sau
ºi altã oalã.

Nouã hîrgãie de apã dacã dai la nouã moºi de pomanã, se face
izvor pe ceea lume, tot adecã din lut. D-na T. Dimitriu, Botoºani

Sînt oale cã, dacã le pui la foc, apa creºte în ele. Mahala

Dacã, luînd apa de pe foc, totuºi fierbe, e semn cã ai sã trãieºti
mult. Botoºani

Din oalã sã nu mãnînci, cã ai vreme rea la nuntã – plouã.

General

Sã nu mãnînci din oalã, cã plîngi. Botoºani

Fata dacã mãnîncã din oalã sau din hîrgãu, îi e barbatul pleºuv ºi
dacã linge talgerile, oalele, lingurile, încã. General

Cînd mãnînci, sã nu laºi lingura în strachinã, cã te ia un bãtrîn.

Botoºani

(În România, copilele se joacã un joc „de-a ulcica” – se va vedea la
Jocuri vol.II*.)

Lingurile sã nu le laºi în strachinã, cãci te vorbesc oamenii.

Cînd speli, sa nu faci huit cu blidele ºi sã le pui toate cu gura în
jos, ca sã nu aibã oamenii gurã asupra ta.

Cînd cineva îþi face farmece, rãu, sã întorci toate asupra casei
aceluia cu gura: ciubere, oale, etc. ºi apoi lasã-l!

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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(Cînd se naºte un copil, dacã vrai sã aibã glas frumos, strici o oalã
nouã.) Moldova

La lunã nouã, sã întorci toate blidele cu gura în jos, de guri.
Roºa

Unde e femeia lehuzã, toate blidele se întorc cu gura în jos, sã nu
vie strigoaica. Catrina Pantea, Mihalcea

(Se va vedea: Sf. Vinere, ursitoarele, Mama-Pãdurei.)

Blidele numaidecît sara sã le speli, cãci peste noapte lincheºte
dracul din ele.

Dracul ºi bãieþii.

Dracul numai de bãieþi sã teme ºi el atunci sã ascunde sub oale,
cãci bãieþii în toate pãrþile se vîrã ºi izbesc cu pietre, numai cît în
oale nu. De aceea e pãcat sã pui oale în gard.

Odatã a fost un joc în sat – o nuntã – ºi dracul îmbla tot una
pintre oameni sã-i îndemne la rãu, sã se batã. Da bãieþii ºi ei pe
acolo, cu beþe, cu bulguri. El de fricã unde sã se bage? Se vîrã sub o
oalã. Bãeþii, bof... cu un bulgãre în oalã. Oala s-a sfarmat ºi el la
fugã... „Na, zice dracul, cã ºi aice m-au gãsit.” (Altã variantã se va
gãsi vol. II, la nuntã*.) Botoºani

(Se va vedea povestea: Þiganul ºi oala, la capitolul Þiganii.)
(De § acesta þine ºi cuptoriul, hornul ºi vatra, part. V, la Foc.)

Cap. X

Sãmãnãtura
Începutul religiunei

§1. A. Femeia e vinovatã

Noi nu era sã muncim cum muncim astãzi; mîncarea noastrã în
rai avea sã fie mierea, iar în loc de apã, sã bem vin. Dar acolo în rai
era feli de feli de pomi ºi Diavolul ºi-a pus ºi un pom al lui – mãcie-
ºul –. El a iudit pe Eva de a mîncat ºi i-a dat ºi lui Adam. Adam nu
are pacat, lui i-a stat poama în gît, dar Eva e cea greºitã. Ei, cum au
mîncat, îndatã s-au trezit goi, numai unghie pe dînºii. Atunci
Dumnezeu li-a zis: „Adame, ai greºit; ia hîrleþul ºi lopata în spate ºi
te du de-þi cautã hranã ºi munceºte!” Iar Evei i-a dat furca ºi cocioar-
va. – Darã ei nu ºtiau de ce sã se apuce, de aceea Dumnezeu s-a
prefãcut om ºi a venit pe de altã parte, de le-a arãtat cum sã lucreze.

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Mai întãi le-a aratat cum sã sape ºi apoi i-a dat lui Adam sãmînþã
ºi a samanat. Iar Evei i-a dat cînepã în furcã ºi-a învãþat-o sã scoatã
fir ºi din firile acele cum sã þese pînzã ºi sã-ºi croiascã cãmeºã. Apoi
ea s-a învãþat a face mîncare ºi s-a fãcut gospodinã.

Condurache Faloº, Mihalcea

B. Pedeapsa pentru blãstãm

O femeie tot una blãstãma pe Eva strãmoaºa noastrã, cã din
pricina ei munceºte, din pricina ei sînt saraci etc. Aude boieriul
despre aceasta ºi trimite sã-i aducã pe amîndoi la curte; le dã o odaie
frumoasã ca sã ºadã, sã nu lucreze nimica, cãci totul are sã le vie
de-a gata, numai cît ei au sã împlineascã o poruncã: sã nu sã uite ce
e în talgerul ce sta acoperit pe masã. Au stat ei vro sãpãmînã; femeia
se rãzbolea. „Oare ce sã fie acolo, omule, eu am sã mã uit!” „Femeie,
ºezi biniºor, cã cine ºtie ce belea poþi sã-þi faci capului!” „Da fie ce-a
fi, cã eu nu mai pot rabda, eu mã uit!” ªi ridicã capacul – da un
ºoarec, care era acolo închis, face ciuºti afarã ºi mîþa l-a prins ºi l-a
mîncat.

Vine boierul. „Aºa-i c-ai cãutat, n-ai ascultat ce þ-am poruncit eu!
Apoi tu ai blãstãmat întru una pe strãmoaºa noastrã Eva, cã n-a
ascultat ºi de aceea lucrezi, da tu de ce n-ai ascultat, cã þ-a fost bine,
ce þ-a lipsit aice? Afarã sã ieºiþi!” ªi i-a alungat. Cuciur-Mic

C. Femeia ºi lucrul cîmpului

Femeia a pãcãtuit, de aceea lucrãm noi acuma aºa de greu
pãmîntul, cãci Dumnezeu i-a spus lui Adam cã numai atîta sã lucre
cît va ajunge împrejurul lui cu mîna, cînd va sta jos, ºi de acolo îi va
fi de ajuns pe un an. Dracul a venit ºi a spus femeiei ca sã prindã o
bucatã mai mare de pãmînt, cã sã aibã mai mult. Adam a ascultat-o
ºi a început a prinde la pãmînt cît a putut ºi de aceea acuma trebuie
sã muncim. Dar de nu asculta pe Eva, în bucãþica ceea de toate s-ar
fi fãcut: popuºoi, sacarã, grîu, poame, în sfîrºit, ce trebuie omului, cît
pentru casa lui. Mihail Bunduc, Mihalcea

§ 2. A. Începutul religiunei
De cînd se roagã oamenii lui Dumnezeu

Adam tot sapa ºi sapa; dar ce sapa ziua, peste noapte nu se mai
cunoºtea. Aºa a muncit el fãrã spori cîteva sãptãmîni; la urmã a
început a plînge. Dumnezeu i-a zis: „Întoarce-te în patru pãrþi ºi te
închinã ºi zi: «Doamne ajutã!»” Aºa a fãcut ºi cînd s-a uitat, era totul
arat! Apoi Dumnezeu i-a dat feli de feli de sãmînþã ºi a samanat ºi i-a
mai dat º-o greblã, care ajungea pãnã la capãtul ogorului, cu aceasta
a greblat ºi pãnã în sarã a fost gata. „Mîne sã vii sã-þi vezi pînea!” i-a
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zis Dumnezeu. El avea de gînd sã nu vie; ce era sã gãsascã aºa în
grabã? Dar tot ºi-a tras pe samã ca sã-l asculte pe Dumnezeu.

Cînd a mers a doua zi, grîul era gata copt. Atunci a cunoscut
bunãtatea lui Dumnezeu; a cãzut la pãmînt ºi s-a închinat ºi i-a
mulþãmit. ªi dacã a cãpãtat el atunci minte, o avem ºi noi astãzi, cã
ne ºtim ruga lui Dumnezeu ºi mulþãmi. Condurachi Faloº, Mihalcea

B. Cele întãi pluguri. Cultul lui Orion

Trei oameni s-au fost apucat de arat; dar pãnã atunci nu se arase,
nici samanase. Dau ei în dreapta, dau ei în stînga, dar tot pe loc stau;
n-aveau nici un spori. Vine Dumnezeu. „Da ce samanaþi aice?” „Noi
singuri nu ºtim ce, cãci sãmînþã n-avem!” „Luaþi o mînã de gunoi ºi
presuraþi ºi la trei zile veniþi sã videþi.” Ei au fãcut aºa, dar nu le
venea a crede cã va ajuta ceva. Au întrebat însã pe Dumnezeu cã,
dacã vor ara, unde sã puie plugurile? „Ia acolo pe deal”, a zis
Dumnezeu. (Pãnã atunci pluguri încã nu fusese.) Cînd au venit la
trei zile, au gãsit niºte popuºoi foarte frumoºi. Cautã plugurile sã
mai are. – Nu-s nicãiri. – Dumnezeu le-a fost luat ºi le-a pus în ceri
ºi de atunci stã plugul, care-l vedem noi acolo. (Constelaþia lui Orion,
în Mihalcea ºi în alte sate, ba chiar ºi în Botoºani, se numeºte de unii
„plugul.” Acolo vãd ei coarnele plugului, cele douã stele din jos,
precum ºi fierul ºi doi boi înainte, asemenea ºi pe omul ce merge
alãturi, în fine tot.)

Iatã vine un moºneag ºi-i întreabã – era Dumnezeu ºi vroia sã
audã cum vor vorbi. – „Aveþi pîne frumoasã?” „Avem, mulþãmim lui
Dumnezeu”, zic ei. „Bine, dar învãþaþi-vã a vã ruga ºi a mulþãmi lui
Dumnezeu ºi v-a fi bine ºi vã va da tot ce-þi cere de la el.”

De atunci oamenii cred în Dumnezeu ºi se roagã. Dumnezeu le-a
dat alte pluguri, iarã acelea au ramas de pomenire în ceri. (Despre
Orion, se va mai vedea vol. III*.) Ana Sava, Mihalcea

§ 3. Sãminþele. Oamenii

Dumnezeu, dupã ce a fãcut pãmîntul, a trimis sãmãnãtori, sã are
ºi sã samene. Le-a dat grîu, sacarã, ovãz, în fine, de toate sãminþurile
cele bune. Dumnezeu a vrut ca grîul ºi toate pînele sã fie curate
preacurate, sã nu fie nici o buruianã într-însele; ºi le-a spus la
sãmãnãtori: „Voi dacã veþi ara ºi samana, sã nu cumva sã vã culcaþi
ºi sã dormiþi!” Dar ei n-au ascultat ce le-a spus Dumnezeu ºi s-au
culcat ºi-au adormit. Atunci „Detuna-lar” a venit º-a aruncat prin
sãmãnãturi seminþuri de-a lui: mãzeriche, neghinã, oset. Cînd s-au
trezit ei, vãd cã au rãsãrit printre grîu toate buruienile. S-apucã sã

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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le pliveascã, darã iatã vine Dumnezeu: „Ce-aþi fãcut, zice Dumnezeu,
aºa-i cã n-aþi ascultat ce v-am spus ºi «Detuna-lar» a samanat ºi
buruienile lui? Lãsaþi, nu mai pliviþi, cãci cu cele rele scoateþi ºi cele
bune, lãsaþi de acum aºa. Eu, zice Dumnezeu, de aceea v-am spus sã
nu dormiþi, cã am vrut sã samãn sã creascã pînile curate, pentru ca
ºi oamenii sã fie curaþi, dar de-amu nu sã mai poate sã fie curaþi, vor
fi amestecaþi.” ªi de aceea unii oamen sînt aºa buni ca grîul, iar alþii
au fire rea ca neghina. Cã oamenii au rãsãrit din pãmînt odatã cu
grîul, cînd a samanat Dumnezeu. Pe semne, acei ce au samanat erau
sfinþi trimiºi de Dumnezeu. Gheorghe Bejan, Broscãuþi

§ 4. Mîþa ºi cînele

Dumnezeu, la începutul lumei, a dat pînea, cã era ciocãlãul de jos
de la pãmînt ºi pînã în vîrf ºi spicul era cît paiul, de la rãdãcinã ºi
pînã sus. Darã o femeie a fãcut batjocurã de pîne ºi Dumnezeu a
vãzut ºi, de mînie, a apucat popuºoiul ºi grîul cu totul, sã nu mai
aibã oamenii ce mînca. Atunci Maica Domnului a sãrit ºi a prins cu
mîna de spic ºi de ciocãlãu ºi a zis: „Doamne, îndurãt-e, macar atîta
lasã, cît sã fie pentru mîþã ºi pentru cîne!” ªi cît a apucat atunci în
mînã, atîta a ramas popuºoiul ºi spicul de mare; iar noi azi de pe
partea cînelui ºi a mîþei trãim, de aceea se cuvine sã-i hrãnim bine.
Maica Domnului e tare bunã pentru noi; de nu era ea, am fi perit.

General

(Se va vedea de ce mãnîncã mîþa ºoarecii, vol. III*.)

§ 5. Obiceiuri la samanat. Aratul

Cînd se porneºte primãvara întãi omul la arat, pune înaintea
boilor foc ºi-i afumã cu tãmîie, îi stropeºte cu agheasmã, precum ºi
sãmînþa din sac. Dar femeia atunci n-are voie sã treacã pe dinaintea
boilor, cãci ea e greºitã, de la ea se trag toate, cã noi ne chinuim.

Mihai Bunduc, Mihalcea

În Cuciur-Mic, înaintea boilor se pune numai foc fãrã tãmîie, ca
sã treacã, ca sã fie iuþi, sã meargã iute lucrul. Femeia sã nu treacã
atunci pe dinaintea boilor, cã le merge lucrul greu, fãrã spori, cã ea
e pãcãtoasã. Ana Stratulat

Cînd mergi întãi la arat, stropeºti boii cu agheasmã în cruce ºi
faci dinaintea boilor cruce cu coada biciuºtei pe pãmînt, face ºi omul
cruce ºi porneºte. Roºa

În Mihalcea, cînd pornesc la arat, iau o pîne întreagã, pe care o
aduc înapoi. Tot aice, cînd pornesc la arat, arunc înaitea boilor un ou
sau coji de ouã, cã li-i uºor, nu li sã pare boilor grea arãtura.

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA140

Cînd faci aluat de Crãciun, întãi face femeia un „crãciun”, aºa un
colãcel îngemanat ca sfinþiºorii, în formã de 8. Acela se strînge ºi
cînd se porneºte întãi cu aratul, afumã boii cu tãmîie ºi pun colãcelul
pe bîrsa plugului, iar cînd ajung în cîmp, îl mãnînc amîndoi tovarãºii
(flecãii amîndoi ce arã). Dumitru Moraru, Botoºani

În Botoºani, de demult, cînd avea sã înceapã aratul de toamnã,
lua grîul ce era secerat întãi ºi, dupã ce-l îmblãtea, îl ducea la moarã
ºi fãcea fãinã. Apoi fãcea singuri colaci din acel grîu ºi cînd pornea
plugurile, puneau la boi în coarne cîte o lumînare ºi un colac, iar la
argaþi dãdea cîte un colac mare. Apoi tãmãia boii ºi fãcea rugãciune
la Dumnezeu sã fie în pîne roadã ºi astfel porneau plugurile în ºir.

De la mama autoarei

§ 6. Samanatul

În Roºa, stropesc sãmînþa cu agheasmã ºi pun în sac sfinþituri de
la Paºti: pascã, coji de oauã, slãninã; ºi cînd încep întãi a samana,
zic: „Dã, Doamne, roadã pentru toatã dihania ºi pentru mine” ºi
atunci rodeºte. Omul sã nu zicã: „Dã-mi, Doamne, mie roadã”, cãci
atunci nu are nimic.

Zice cã, dacã ar vedea omul cîte guri stau cascate în pãmînt, cînd
începe el a samana, ar muri de spaimã. Toate cer hranã ºi mîncare ºi
din aceea ce omul samãnã Dumnezeu la toate le dã. Ilinca Balan

Ca sã rodeascã popuºoii ºi sã nu facã tãciune, cei întãi ciocalãii
ce-i desfaci sã nu-i arunci pe foc, cã de aceea sã face tãciunele; dar
sã-i dai pe apã, cã se face roadã frumoasã ca din apã. Botoºani

Ca sã rodeascã bine, sã sameni în ziua în care a nins întãi, cãci
iarna are o lunã, care merge ca vara. Ioan David, Botoºani

E bine sã sameni în ziua în care a fost întãi chidie pe copaci.
Cernãuþi

E bine sã sameni dimineaþa pãnã la amiazã-zi, cãci mai bine ºi
mai frumos rodeºte decît cînd sameni dupã amiazã-zi. Broscãuþi

Aceea ce sã face din pãmînt: cartofe, sfecle etc., sã sameni la lunã
veche, iar ceea ce sã face de-asupra: popuºoi, grîu etc., la lunã nouã.

Broscãuþi

(Despre lunã ºi sãmãnãturã, se ve vedea la Lunã.)

Florile, ca sã fie frumoase, ºi straturile (cu legume) sã samãnã în
joia ºi sîmbãta Paºtelor. Camina

Pãnã ce nu sameni singur, altora sã nu dai sãmînþã, cã merge la
acela norocul ºi singur nu ai parte. Dupã ce ai samanat, poþi sã dai.

General
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§ 7. Ca sã nu mãnînce vrãbiile

Pentru ca sã nu-þi mãnînce vrãbiile pînea, sã sameni pe inima
goalã. D-l Ilie Dulgheri, Broscãuþi

Ca sã nu-þi mãnînce vrãbiile pînea, în ziua de Ajun sã nu guºti din
grîu, pãnã nu te pui la masã. Olãniþa, Broscãuþi

În Mihalcea, ca sã nu le mãnînce vrãbiile, ºoarecii din cîmp, –
postesc – nu mãnîncã nimic, cînd samãnã.

Sîta, de o scoþi afarã, s-o duci întoarsã, nu cu gura afarã, cã-þi
mãnînc vrãbiile pînea în cîmp. Mihalcea

Ca sã nu-þi mãnînce paserile, sã arunci peste sãmãnãturã nafãrã
de la Paºti, – pascã.

Ca sã nu-þi mãnînce paserile pînea, sã nu mãnînci de ajun sara pe
afarã ºi la masã, sã nu bei apã, ci vin sau altãceva.

Ca sã nu-þi fure nimene din cîmp, în ziua de Sf. Andrei sã nu
împrumuþi ºi sã nu dai nimicã de la casã. Elena Braha, Mihalcea

Tot pentru asta, unii stau tot timpul la masã cît þine cina, nu se
scoalã. Mihalcea

Ca sã nu-þi fure din cîmp, sã nu dai în sîmbãta Paºtelor nimic.
Elena Braha, Mihalcea

(Grîul sã nu-l mãnînci, pãn’ nu pui pe masã, cã se tund spicele).
Broscãuþi

§ 8. Tãciunele

Tãciunele se face, dacã fumezi þigarã cînd mergi la samanat.
Mihalcea

Tãciunele se face, dacã astupi soba, dupã ce s-a samanat.
Mahala

Tãciunele se face, dacã îþi furã cineva din pîne.

Tãciunele se face, dacã pui cuºma pe masã, dar mai ales de
Crãciun; sau dacã îþi întrã întãi þigan în casã. Roºa

Tãciunele se face, dacã de sãrbãtorile de iarnã: Crãciun, Anul
Nou ºi Boboteazã stîngi focul sau tãciunii; trebuie sã laºi sã ardã,
pãnã sã stîng singuri. Sau dacã în acele sãrbãtori dai cãrbuni pe
pãmînt. Sau chiar dacã ºi duminica stîngi tãciunele în apã sau
orºicînd sã nu-l stîngi în apã. Mihalcea, Roºa

Tãciunelui sã nu-i zici tãciune, cã de aceea se face în pîne; sã-i zici
jar. Mihalcea
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Cîntece de plug, de cîmp

§ 9. Cucul

M-aº duci, m-aº duci
Unde arã cucii,
Sã vãd cucul cornãrind,
Boii brazda rãsturnînd.
Ciocîrlia, fatã mare,
Li cara la cuci mîncare,
Ciocîrlia li fãce,
Rîndunica li pune,
Prepeliþa li-aºterne.
Dar haita de pupãza
S-a suit sus pe rãsteie
ª-a strigat la boi sã steie.
Da cucu
Mi-a proptit plugu.
ªi din guriþã grãia
ªi poliþa curãþea.
Ce ai, pupãzã, cu mine,
Cã eu nu-nºir sfat cu tine.
Eu, cînd s-a disprimãvara
ªi cînd oi prinde a cînta,
Toatã lumea m-a asculta.
Da tu, cînd îi pupãi,
Toatã lumea te-a urî
ªi cu bulgãri or zvîrli.

Corovia

*

Eu dau hãisa,
El dã ceala,
Bat-o focul socotealã,
Cã-i decît sã mã prãvalã.
Prepeliþa pe rãsteie
Tot striga la boi sã steie.
Ciocîrlanul pe cotiugã
Tot striga la boi sã fugã.

Ropcea

*

Plugarii ºi fetele

Frunzã verde antonicã,
Mã suiam în deal la stîncã,
Toate plugurile arã

ªi de grîu, ºi de sacarã.
Pus-am gînd la Dumnezeu
C-oi porni ºi plugul meu,
Dar plugarii-s pe la fete,
Boii pasc la iarbã verde.

Corovia

*

Leliþã sãcerãtoare,
Ce eºti pîrlitã de soare,
Pune secerea-n pãmînt,
Suie-te la deal cu vînt
ªi vezi plugurile arînd
ªi voinicii ºuierînd.
Toate plugurile arã,
Numai suie ºi coboarã.
Voinicii sînt pe la fete,
Boii pasc la iarbã verde,
Da plugurele ºed sub pãrete.

Strojineþ

*

Copilã sãcerãtoare,
Secerã ziua pe soare,
Mijlocelul nu te doare?
De te-a durea mijlocul,
Pune secerea-n pãmînt
ªi te suie-n deal la vînt,
Îi vedea pluguri arînd
ªi bãieþii boi mînînd.
– Mînã, bade, boii bine,
Nu þinea ochii la mine,
Ochii mei sînt frumuºei
ªi þ-or bea bouþii tãi.
Nici nu-i fi, bade, cu boi,
Nici n-om fi noi amîndoi.

Brãeºti

*

Foaie verde, floare albastrã,
Mã suii cu plugu-n coastã,
Scoase boala o nevastã,
Nici prea hîdã, nici prea

proastã,
Numai de potriva noastrã.
Eu cu ochii dupã ea,
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Plugu-n douã sã rupea.
– Bade, nu-i de bãnuit,
Þ-a fost plugul hîrbuit,
Da-i veni pe joi
La noi,
Cã avem vro patru boi
ªi i-om vinde cîte doi
ª-om trãi halal de noi.

Botoºani

*

Leacul

Valeu, mamã, cã mi-i rãu
ªi-i departe leacul meu,
În þarinã sub un spin,
La bãdiþa Constantin.

*

M-aº duce tocma-n Buceag,
Pãnã ce-aº da peste leac,
Peste gardul þarinei,
În braþele Mariei,
Sub o tufã de marari,
La bãdiþa-n buzunari.

Corovia

Grîiele coapte

Fã-mã, Doamne, -un curcubeu,
Sã vedem pe soþul meu,
Sã mã-ntrebe ce fac eu?
Sã vie ºi la mine
Cînd grîiele s-or coace,
Sã mã vadã ce-oi face.

*

Ochii verzi

Hop, leliþã cu pieptari,
Gura ta, mãrgãritari,
Da ochii, matasã verde,
Rãu mã tem cã mi i-oi perde.
– De i-i perde, i-i gãsi,
La varã, cînd om cosi.

Corovia

Frunzã verde de porumbari,
Mihãluþã cu peptari etc.
.......................................

Te-oi cata din loc în loc,
Te-oi gãsi în busuioc,
Te-oi cata din fir în fir,
Te-oi gãsi în trandafir.

Roºa

Busuiocul

Frunzã verde peliniþã,
Mã dusei în grãdiniþã,
Sã-mi plivesc busuiocu
ªi-mi gãsii ibovnicu,
Cu cal negru pãntãnog,
Priponit în busuioc.
Busuioace,
Nu te-ai coace
ª-ai saca din rãdãcinã,
Ca puica de la inimã.

Gemenea

*

Mãrioara

Mãndiþã cu ochii verzi,
Mor, puiule, mor.
Ieºi afarã de mã vezi,
Mor, puiule, mor.
Pãn’ ce-s grîiele mai verzi etc.
Cã dacã s-or secera,
Mult în cale mi-i cata,
Or ne-om mai vedea, or ba.
Mãndiþã cu ochii verzi,
Niciodatã sã n-o crezi,
Cînd a zice zãu ºi zãu,
Atuncea face mai rãu.

Botoºani

Frunzã verde sãlcioarã,
Dragã Mãrioarã,
Sã-mi scoþi ºaua din camarã

etc.
Sã mi-o pui pe prisp-afarã.
C-am sã plec mîne la þarã
Sã vînd grîul ºi sacarã
Sã-þi cumpãr o sãlbioarã.
Amîndoi zãcem de-o boalã,
Tu pe-un pat ºi eu pe-un pat,
Pe douã scînduri de brad,
Dragã Mãrioarã!

Bacãu
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Pãr galbîn

Mãrioarã, pãr galbîn,
Cînd te vãd, eu mã legîn.
Mã legîn ca ierbele,
Mã scutur ca grînele.

Mihalcea

Nunul, nuna

Vine nuna de la grîu
Cu rochiþa pusã-n brîu,
ªede nunul º-o prãveºte
ªi musteaþa-ºi rãsuceºte,
Mustacioarã galbãnã,
Bate vîntu, o leagãnã.

Corovia

*

Cîntec a doua zi de nuntã

Sã te faci, grîule, faci,
Sã te dai la secerat
Ca mîndra la sãrutat.
Sã te dai la îmblãtit,
Ca puicuþa la iubit.

Mahala

*

Cîntec la nuntã. Mama

Tot ai zis, mãicuþ-, ai zis
C-ãi veni ca sã mã vezi
Cînd or fi grîiele verzi.
Grînele s-au secerat,
Dumneata nu te-ai arãtat.

De ºtiam c-a fi aºa,
Nu-þi mai ziceam: Mama mea!

Botoºani

Altul

În jos înspre rãsãrit,
Ce-am samanat, n-a ieºit.
Am samanat vãzdogele,
Mi-au rãsãrit floricele1.
Am samanat busuioc,
N-a rãsãrit mai deloc.
Busuioc prin floricele,
Nu le pot plivi de jele.
ª-am nãmit
De plivit,
Mãicuþa mea n-a venit.
Of, maicã, n-ai fãcut bine
Cã m-ai nãscut tu pe mine.
Cînd pe mine m-ai scãldat,
Apã din Prut ai luat,
M-ai scãldat ºi cu din iaz,
Sã trag în lume nacaz.
Hai, maicã, ºi m-ãi petrece
Pãnã în fundul grãdinii,
Cã mã duc cu strãinii.
– Cine þ-a fost drag te ducã,
Ai cui zice amu mãmucã.
– Taci, mãicuþã, nu mai

plînge,
Inimioara mi se frînge.
Eu m-oi duce º-oi veni,
Tot tu mãicuþã mi-i fi.

Roºa
(Despre Speranþã ºi roadã, sã

va vedea vol. II.*)

1. În alt cîntec sã spune: „Mi-a rãsãrit dor ºi jele.”
* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Cap. XI

Despre sãminþi
Pînele scoase de la diavol

§ 1. Cum a adus Dumnezeu sãminþele ºi vitele

Sãmînþele de pîni ºi vitele le-a adus Dumnezeu din alte pãrþi ºi
le-a dat oamenilor învãþîndu-i ce sã facã cu dînsele. Dar ei rîdea, nu
voia sã facã cum îi învãþa. Ei spuneau cã vitele sînt sãlbãtãciuni ºi cã
au sã-i mãnînce. Dumnezeu atunci s-a fãcut om ºi a sãmanat singur
ºi a lucrat pãmîntul, apoi a fãcut mîncare, de au vãzut ºi au fãcut ºi
ei întocmai. Iar cînd au vãzut cã vitele sînt de folos, s-au apucat
asemenea de prãsila lor. Maria Gabora, Stãneºti

§ 2. A. Cînd s-a prãpãdit sãmînþa pînelor
Bãtrînii ce se omorau

De demult, pe moºnegi ºi pe babe îi omorau, ziceau cã, dacã nu
pot sã lucreze, la ce sã mai trãiascã pe lume, sã fie de nacaz celorlalþi?
Dar unui om tînãr, fiindu-i milã de tatãl sãu, l-a ascuns într-o groapã
ºi acolo îl þinea ºi-i da de mîncat. Într-o primãvarã, îi spune bãtrînul
ficiorului ca sã nu are dealurile, cãci anul acela va fi secetos, dar sã
samene pe bahnã. Cei bãtrîni cunosc anul dupã iarnã: dacã ninge
iarna de ajuns, atunci anul e bun – ploios –, da dacã nu, e secetã.
Ficiorul a fãcut aºa. La toþi oamenii nu se fãcuse pîne, dar la dînsul
s-a fãcut. În alt an, bãtrînul iar l-a învãþat: „Tu sã nu sameni pe ºes,
sã sameni pe deal, cã are sã fie multã ploaie” ºi tot aºa cîþiva ani de-a
rîndul. Toþi oamenii se mirau cum de ºtie el aºa bine sã potriveascã,
cã doar nu era nazdravan ºi l-au apucat din scurt. Atunci el a spus cã
tatãl sãu îl învaþã. Oamenii au scos pe moºneag afarã ºi de atunci
s-au pus la cale ca sã nu mai omoare bãtrînii, cãci tot sînt buni la
ceva, chiar dacã nu pot lucra, dar învaþã pe cei tineri.

Se povesteºte pretutindeni

B. Copiii
De cînd s-au prins oamenii iar la sãmînþã

Zice cã demult, dacã era un om bãtrîn ce nu putea lucra, îl da de
rîpã. A mers ºi un om de l-a dat pe tatãl sãu cu sãniuþa într-o rîpã,
dar nu l-a omorît, numai l-a lãsat acolo. Vine acasã, da bãietul lui îl
întreabã: „Tatã, la ce l-ai dus pe moºul în rîpã, cã aºa te-om duce ºi
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noi pe D-ta.” Omul, cînd a auzit, a mers ºi l-a adus înapoi ºi l-a
ascuns în pivniþã, ca sã nu ºtie ceilalþi oameni, ºi-i da acolo de mîncat.
Dã Dumnezeu ºi ia pînea la oameni, cã n-a fost cîþiva ani de-a rîndul
pîne ºi amu n-aveau ce samana.

„Araþi drumurile, îl învaþã bãtrînul pe ficiorul sãu, cãci va rãsãri
ce s-a scuturat din carã.” Omul acela a îndemnat ºi pe alþii ºi au arat
drumurile. – Dar de demult n-a fost grîul ºi sacara ca amu; ci la tot
nodul era cîte un spic, tot aºa ºi popuºoiul. – Aºa s-a fãcut pîne multã
ºi oamenii au avut de unde sã sã prindã iar la sãmînþã. Vorbesc
oamenii din sat despre aceasta ºi aude ºi boieriul. „Oare de unde a
ºtiut el sã are drumurile? Trebuie sã aibã – zic ei – undeva pe tatãl
sãu ascuns, cã-l învaþã.” Îl cheamã boieriul pe om la curte ºi-i porun-
ceºte cã numaidecît sã vie la el „ºi îmbracat, ºi dezbracat.” Omul
merge acasã ºi-i spune tãtîne-sãu. „Ia volocul ºi te îmbracã ºi te du
aºa” zice bãtrînul. Boieriul nu a zis nimicã, cãci era ºi îmbrãcat ºi
dezbrãcat. Îl cheamã a doua oarã. „Sã-mi vii ºi cu dar, ºi fãrã dar.”
Merge acasã ºi spune iar tatãlui sãu. „Prinde o pasere ºi-i du, ºi cînd
va întinde mîna s-o ia, sã-i dai drumul din mînã ºi va rãmînea fãrã
dar.” A fãcut aºa. Amu zice boieriul: „Mîne sã-mi vii cu un duºman ºi
cu un prietin!” „Amu, zice moºneagul, e sfîrºitul meu! Ia cînele ºi
femeia ºi te du.” Merge la boieri cu cînele ºi cu femeia. Boieriul îi dã
un bãþ ºi-i spune sã dea în cîne. Da cînele schiolãlau, schiolãlau, sã
duce sub un gard – ºi iar vine de sã gudurã. „Dã ºi-n femeie”, zice
boieriul. Merge ºi dã un bãþ ºi-n femeie. Da ea: „Batã-te Dumnezeu
sã te batã, tu mã ucizi pe mine pentru ticãlosul de tatãl tãu! El ºede
în pivniþã ºi eu îl hrãnesc ºi amu te învaþã sã mã baþi” ! ªi sã duce
mînioasã. „Vezi dar, zice boieriul, cã ai pe tatãl tãu în pivniþã. Du-te
ºi adã-l încoace, nu te teme.” S-a dus ºi l-a scos pe moºneag de acolo
ºi l-a adus la boieri. Boieriul l-a luat ºi l-a pus în scaunul sãu ºi nu
l-a mai lasat sã se ducã de la dînsul; iar omului i-a dat un sat ºi a fost
ºi el boieri, pentru binele ce l-a fãcut oamenilor.

ªi de atunci nu se mai omoarã bãtrînii.
Dumitru Grigoraºciuc, Mahala

§ 3. Ovãzul. Osetul 1

Dracul toate le-a fãcut, ºi grîul ºi popuºoiul, dar Dumnezeu le-a
luat de la el. „Apoi mie nu-mi laºi nimicã, Doamne!” „Lasã sã fie
ovãzul al tãu”, a zis Dumnezeu. Dracul sã duce ºi tot zice din gurã:
„ovãz, ovãz”, ca sã nu uite. „La ce i-ai dat, Doamne, ovãzul, zice Sf.
Petru, cã ºi de acela-i pãcat.” „Lasã cã îl iau eu înapoi” ºi fuge iute
înaintea dracului, de se ascunde sub un pod ºi-l sparie. Dracul, de
fricã, a uitat. „Unde mergi?”, îl întrebã Sf. Petru. „Mã duc sã spun

1. Osetul e un fel de spin ce creºte printre pînea cea albã, numit ºi de cãtrã
românii ce trãiesc în contact cu ruºii tot oset; româneºte însã, dupã cît
îmi e cunoscut, sã cheamã „pãlãmidã” (Carduus acanthoidea,
Stacheldistel).
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stãpînului meu ce ni-a dat Dumnezeu.” „Da ce þi-a dat?” „Dacã am
uitat!” „Poate grîu?” „Nu.” „Poate sacarã?” „Nu.” „Poate oset?” „Da,
da, acela-i!” ªi a alergat drept la stãpînul sãu, de i-a spus ce dar au
capatat – ºi de atunci a rãmas osetul al lui.

Gheorghe Macovei, Cuciur-Mare

§ 4. A. Baba ºi doina. Malaiul

Un om a fost samanat odatã niºte malai ºi toate pînile creºteau,
numai malaiul nu. Sã duce omul o datã, sã duce a doua oarã, malaiul
sta pe loc. „Iaie-l dracul”, zice omul. Dracul l-a ºi luat ºi din ceasul
acela a început malaiul a creºte ca din apã. Cînd a fost de secerat, sã
duce omul ca sã-l secere, dar nu sã poate apropia. „Lasã-l acolo, cã-i
al meu, zice dracul, nu mi l-ai dat tu?” Ce sã facã el? Sã duce la o
babã ºi-i spune. „Bine, zice baba, eu þi-l voi scoate, dar sã-mi dai o
pãreche de ciubote, o cãtrinþã ºi un ºtergar.” „Þ-oi da”, zice omul. Sã
duce baba la mãlai ºi sã întãlneºte cu dracul. Sã sfãdeºte baba, se
ciondãneºte cu dracul, pînã la urmã a fãcut tocmealã, cã aceluia sã
rãmîie mãlaiul, care va ºti cînta mai multe cîntece. Dar cum? Sã ia
unul pe celalalt în spate ºi, în vremea aceasta, cel din spate sã cînte.
Mai întãi a luat baba pe drac ºi l-a purtat trei zile în spate, pãnã ce
a cîntat el toate cînticele ce le-a ºtiut. Acuma a venit rîndul ca sã ia
dracul pe babã. Ea a început doina ºi tot doina ºi doina a þinut-o vro
douã sãptãmîni. „Mai ai mult?”, întreabã dracul. „Stãi, cã de-abia am
început”, rãspunde ea. „Apoi dar tot mai multe cîntece ºtii tu decît
mine!” ªi aºa a prãpãdit dracul mãlaiul.

„Dar poate te þii cu banat, zice baba. Ca sã nu fii cu inima rea, hai
º-om samana amîndoi napi.” „Hai.” „Dar vîrful sã fie al tãu ºi rãdã-
cina a mea”, a zis ea. Dracul s-a prins, dar la urmã a vãzut cã s-a
înºalat. „Sã sãmãnãm dar altãceva, sã sãmãnãm grîu. Amu las sã fie
rãdãcina a ta ºi vîrful al meu”, i-a zis iar dracului. El iar s-a gãsit
nedreptãþit ºi a ramas ca sã se batã cu ea, pentru cele ce i-a fãcut.
Baba a luat douã þãpoaie, dar la unul a rupt un corn. Pe cel cu douã
coarne i l-a dat lui, a zis cã acela e mai bun ºi cel cu unul ºi l-a oprit
ei ºi a zis ca sã se batã prin gard, cãci astfeli el o va omorî de ispravã.
Dracul s-a necãjit cît s-a necãjit, – dacã a vãzut cã baba îl sparge de
tot lovindu-l cu suliþa n-a mai putut rabda ºi a rugat-o sã se lese de
bãtaie. Mai bine sã arunce beþe amîndoi, sã vadã care va arunca mai
departe. Baba a zis cã bine. Dracul cînd a aruncat, n-a venit bãþul lui
trei zile. Acuma a venit rîndul babei. „Stãi sã te leg la ochi, a zis ea,
cãci eu cînd voi arunca bãþul meu în sus, are sã facã aºa un huit, cã
poþi sã asurzeºti sau sã orbeºti.” Dupã ce l-a legat, a luat un ciomag
ºi i-a dat peste cap cît a putut; apoi a aruncat ciomagul într-o parte
ºi s-au pus sã aºtepte, poate va veni înapoi. Dar fiindu-le urît ºi fiind
acolo aproape un cireºi, dracul a plecat o creangã sã culeagã cireºe
ºi, prinzîndu-se ºi baba de creangã, cînd a slobozit el creanga, baba
slabã s-a rãdicat în sus, cu creangã cu tot, ºi a cãzut de ceea parte pe
o movilã de paie. Din întîmplare, în acel loc unde a cãzut, dormea un



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA148

iepure; ºi ea l-a prins. „Hei, da ºtii cã bine poþi sãri; eu n-aºi putea sã
sar aºa departe ca D-ta”, a zis dracul. „Ian hai sã ne apucãm amîndoi
la fugã!” „D-apoi am sãrit, cã mi-am fost vãzut acolo copilul meu pe
care l-am fost prãpãdit de 7 ani ºi abia acuma l-am gãsit. Dragul
mamei! Dar tu, drace, ce prost mai eºti! Dacã vrai fugã, nu te pune cu
mine, dar pune-te cu copilul meu ist mai mic ºi atunci vei vedea ce
pot eu!” Baba a dat drumul iepurelui sã fugã cu dracul; dar iepurele
l-a întrecut. „Ai cîºtigat, zice dracul, dar bãþul d-tale de ce nu mai
vine?” „Nici n-a mai veni, zice ea, pentru cã s-a oprit în lunã!” ªi aºa
a scos baba pînele de la drac. De la un român din Caliceanca, Cernãuþ.

(În o poveste din Siret, în locul babei ce s-a luptat cu dracul, sã
pune un cãlugãr.)

*

Maica Domnului era tare frumoasã ºi diavolul a îmbiat-o sã fie a
lui. Maica Domnului i-a dat lui un þãpoi cu douã coarne, iar ea º-a
luat unul cu un corn ºi i-a zis ca sã se împungã amîndoi prin gard; de
o va dovedi, va fi a lui. Dar þãpoiul dracului sã oprea ºi nu o putea
strãpunge pe Maica Domnului. Aºa s-a luptat cu dînsul pãnã au
cîntat cucoºii. Atunci el a perit ºi Maica Domnului a scapat.

Agafia Popovici, Mihalcea

B. Mãlaiul mãrunþel. Pasatul

Mãlaiul întãi moaºa l-a samanat. A luat o mînã de mãlai ºi
sãmãnîndu-l a zis: „Sã fii de leac ºi sã fie sãmînþã din tine!” ªi vezi
D-ta, cã chiar e de leac. Dacã-l doare pe cineva înlãuntru, sã puie
turtã de mãlai la pîntece ºi-i trece. Andrei Motoc, Mihalcea

Cînd îl muºcã pe cineva helgea, numai atunci poate scapa sã nu
moarã, dacã numãrã o baniþã de pasat. Mihalcea

De demult, pe cînd nu erau pãpuºoii, oamenii mîncau mãlai. Pînea
proaspãtã era foarte bunã, numai cît, dupã ce sã învechea, sã învîr-
toºa prea tare. Acuma din malai se face numai pasat, din care se fac
gãluºte de ajun. O altã mîncare din pasat la moldovenii de demult
era ceapa împlutã cu pasat.

Ca proverb sã zice:

Vrabia malai viseazã,
Piþigoiul
Pãpuºoiul
ªi calicul praznicul.

Cînd cineva vorbeºte fãrã sã vrea despre un lucru ce-l are în
inimã ºi în gînd.

Mîncarea dracului e malaiul; tocmai noaptea, la miezul-nopþei,
mãnînc grãunþe fierte de malai, fãrã sare. Ioan Pisarciuc, Roºa

Cu cei rãi ce fac pacate, arã dracul malai în iad.
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(„Malaiul cucului” sã numeºte în Iliºeºti un fel de iarbã, un feli de
pipirig subþire ºi foarte mãrunt.)

§ 5. Grîul. Sacara. Papuºoiul
Ursul ºi diavolul

La începutul lumei, fiindc-a fãcut diavolul toate, a cerut la
Dumnezeu cã grîul sã fie al lui. Vine ursul la Dumnezeu ºi zice:
„Doamne, eu mã voi apuca ramaºag cu Necuratul, cã el sã secere cu
mînile ºi eu cu picioarele ºi care va fi mai degrabã gata cu partea lui,
pãnã înainte de amiazã-zi, al aceluia sã rãmîie grîul, – dacã-mi vei
ajuta tu, Doamne; – ºi va fi grîul al tãu.” S-au apucat ramaºag ºi
ursul cu picioarele lui de dinapoi mai mult spori fãcea ºi înainte de
amiazã-zi cu jumãtate de ceas a fost gata, pe cînd diavolul a rãmas
cu mult în urmã. Pe diavolul l-a luat Sf. Petru, Sf. Paul ºi Sf. Ilie ºi
l-a scos la hotar ºi l-a detunat, cãci el se pusese de pricinã cu ursul;
îi punea tot lanþuri, dar ursul le sfarma. ªi de atunci a ramas grîul
a lui Dumnezeu, cãci diavolul nu voia sã fie nicicînd Paºti, ca sã fie grîul
sfinþit. El gîndea cã dacã va vrea el va rodi, dacã nu, apoi nu va rodi.

Andrei Motoc, Mihalcea

Mama pînilor, ºtima pãpuºoiului

Sacara are mamã. Este în sacarã un fir lung negru; acela sã
cheamã „mama sãcãrii”, tot astfel este ºi în grîu „mama grîului.”

Pãpuºoiul are ºtimã. ªtima pãpuºoiului e pãpuºoieºul cel alb, cu
frunza albã, ce cîteodatã rãsare printre pãpuºoi. Pe acela, cînd îl
vezi, sã-l sãruþi, cãci e semn de roadã. Mai apoi sã face ºi el verde ca
ceilalþi. Catrina Olãniþã, Broscãuþi

Pãpuºoilor ce cresc îngemanaþi cãte 3-4 la un loc, în Mihalcea li
sã spun „babã”, aceia sînt buni de sãmînþã; iar popuºoilor ce sînt
pãroºi li sã spune „moºneag.”

Cînd sã fac în vîrf pe spic grãunþe e semn cã a fost anul mãnos,
însemneazã manã. În Broscãuþi, îndatã ce vãd un asemenea spic, îl
aratã ca amintire cum au fost pãpuºoii de demult, avînd ciocalãul de
la rãdãcinã pãnã sus.

Pãpuºoii cei pestriþi sînt huþaneºti, cei negri þigãneºti.
(Despre timpul cînd sã samãnã pãpuºoii ºi bostanii, se va vedea

part. III, la Tunet.)

Grîul ºi sacara

Sacara e a þiganului. A luat þiganul sacarã, º-a fãcut o turtã ºi a
mîncat. „Bunã e, Doamne, numai cît e neagrã.” „Neagrã e, a zis
Dumnezeu, sã fie dar sãmînþa ta!” Sacara e þigan.

Andrei Motoc, Mihalcea

Grîul cu sacara sã pereceºte. Sacara zice cã ea e mai mare, cã
creºte mai naltã ºi toþi oamenii se hrãnesc cu ea. Da grîul zice: „Ce
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folos cã tu eºti nantã ºi eu mic, dacã numai eu ies la oameni, la lume;
cã de-i la Paºti, norodul pe mine mã duce ºi mã sfinþeºte; de-i cumã-
trie, de-i nuntã, pe mine mã duc de cinste, mã fac colaci, pe tine nu.”

Domnica Culincu, Mihalcea

*

Grîul mergea la bisericã ºi s-a întãlnit cu sacara. „Hai cumãtrã la
bisericã!” „Mergi sãnãtos, cãci eu vãd biserica ºi de aice, nu-s mic ca
D-ta!” ªi de aceea preoþii numai cu grîu slujesc, iar sacara nu se
primeºte în bisericã, cã ea a fost sumeaþã ºi a greºit.

Profira Zvorîºteanu, Botoºani

*

„Cinste dai, cinste gãseºti”

S-a întãlnit odatã malaiul ºi cu pînea: „Bunã dimineaþa, malai
crapat!” – zice pînea de grîu mãlaiului de pãpuºoi. „Mulþãmesc
D-tale, joaca copiilor”, îi rãspunde malaiul. Vede pînea cã nu-i bine,
cã a pîcãlit-o ºi pe dînsa; se întoarce iarãºi ºi zice: „Bunã dimineaþa,
saþul casei!” „Mulþãmesc D-tale, cinstea mesei!” – i-a rãspuns atunci
ºi malaiul. „Acuma mai vii de-acasã”, zice malaiul. Vezi: „cinste dai,
cinste gãseºti.” Nu era nici unul, nici altul de lepãdat, pentru cã,
macar cã pînea e bunã ºi frumoasã, dar tot cu pãpuºoiul rãdici greul
ºi saturi casa. Pînea iar, ce-i ca pînea de grîu bunã? Dar malaiul i-a
gãsit ºi ei pricina, cãci cu pînea de grîu la popor mai mult copii sã
hrãnesc. De la mama autoarei, Botoºani

*

Grîul ºi pãpuºoiul la Dumnezeu

S-a dus grîul ºi pãpuºoiul la Dumnezeu, sã se jeluiascã ce fac
oamenii cu dînºii:

„Mã arã, Doamne, ºi mã samãnã, zice pãpuºoiul.”
„Bine fac, creºti!”
„Mã prãºesc odatã ºi a doua oarã.”
„Bine fac, creºti!”
„ªi mã taie ºi mã desfac.”
„Bine fac, creºti, sporeºti!”
„ªi mã usucã, mã duc la moarã, mã sfarmã ºi mã fac fãinã.”
„Bine fac, creºti, sporeºti!”
„ªi mã pun pe foc, mã fac mãmãligã, mã fierb.”
„Bine fac, creºti, sporeºti!”
„ªi mã fac malai; – ºi pe mine mã fac pîne, zice grîul, ne pun la

dospit, ne frãmîntã ºi ne chinuiesc.”
„Bine fac, creºteþi, sporiþi!”
„ªi ne pun în cuptor, ne coc.”
„Bine fac, creºti, sporiþi!”
„ªi pe urmã mã scot ºi mã pun înapoi în cuptor, zic cã încã nu-s

coaptã”, zice pînea.
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„Apoi aceasta rãu fac; sã nu creºti, sã nu sporeºti!”
„ªi pe mine mã taie bucãþele ºi mã pun pe cãrbuni ºi mã frig”, zice

mãmãliga.
„ªi aceasta rãu fac; sã nu creºti, sã nu sporeºti!”

D-na Victoria Tuºinschi, Mihalcea

De aceea zice cã e pacat de a pune pînea a doua oarã în cuptor ºi
cã totdeauna dã înapoi. Cum ai scos-o aºa sã rãmîie. Mai bine lasã sã
fie mai crudã, dacã n-ai ºtiut a potrivi focul, ºi altãdatã sã te pãzeºti,
decît s-o coci de douã ori; ºi nici mãmãliga. Dacã este ea fiartã o datã,
la ce s-o mai pui pe cãrbuni sã se frigã? Cãci atunci aºa se strînge ºi
rãmîne micã, ºi e pacat.

Femeia îngreunatã, care va mînca pîne de cea întoarsã în cuptor,
i se întoarce copilul în pîntece. Tare sã se pãzeascã femeiele sã nu
mãnînce, cãci au naºtere grea. Ilinca Cosma, Roºa

*

Mama-Pãdurei ºi mãmãliga

Demult, zice cã Mama-Pãdurei îmbla. – E nantã ºi cu pãr lung
pãnã în pãmînt ºi tot una boceºte prin pãdure. – Odatã un om a fãcut
foc ºi a pus o fãlie de mãmãligã pe foc, ca sã se frigã. Aude el plîngînd,
da tot stã pe loc ºi aºteaptã sã i se frigã mãmãliga. Da mãmãliga de
pe foc îi zice: „Ce stai, ascunde-te ºi fugi, cã ea amuºi vine ºi te
mãnîncã.” Omul iute se vîrã într-o boºturã de copac. Vine Mama
Pãdurei ºi-o întreabã pe mãmãligã. „De ce ai þipat aºa tare?” „Cã mã
frigeam”, zice mãmãliga. Ea a luat mãmãliga de pe foc, a pus-o
deoparte ºi s-a dus. Da de-l gãsea îl mînca. Apoi cum gîndeºti, cã
Mama-Pãdurei e bunã? Ea mãnîncã oamenii ca ºi capcînii cei cu un
ochi în ceafã ºi unul în frunte, ce venea ºi þinea cu ai noºtri bãtaie. Ai
noºtri fãceau pivniþi ºi sã ascundeau în pãmînt, da ei veneau ºi
strigau: „Gavrile, Dãnile, ieºiþi cã s-au dus cei ce mãnînc oamenii!”
ªi care ieºea îl lua ºi-l ducea la dînºii, îl hrãnea cu nuci ºi-l mînca.

Catrina Beicu, Mihalcea
În o variantã a povestei aceºtia, sã spune cã omul acela s-a dus

noaptea în pãdure ºi cãuta lemne de material, care erau mai drepte, –
de aceea în pãdure sînt atîþia copaci strîmbi, pentru cã pe cei drepþi
îi iau, ca ºi pe oamenii cei frumoºi – ºi s-a apucat la cioplit. Mama
Pãdurei a venit tocmai la miezul nopþii, în ceasul ei, ºi a început a
vorbi la copaci: „Tu ai sã fii tãiat, tu ai sã creºti etc.” Omul nu ºtia,
tãia mai departe. De venea Mama-Pãdurei ºi-l gãsea, îl omorea. Da
mãmãliga i-a zis, – cãci pusese o bucãþicã sã se frigã: „Ascunde-te
degrabã, cãci altfel eºti prãpãdit!” Vine Mama-Pãdurei ºi întreabã:
„Ce huit e aici?” „Eu, a zis mãmãliga, am þipat mamã, cã mã frig.”
Mama-Pãdurei a dat-o deoparte ºi s-a dus. Petrea Beicu, Mihalcea

Un altul spune cã ea venise noaptea, în ceasul ei, sã dea piept
copiilor – la copaci –, ºi gãsind pe om a vrut sã-l mãnînce, dar
mãmãliga s-a pus pentru el, rãspunzînd ca ºi colacii la nuntã, dupã
cum se va vedea.
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Cap. XII

Sarea

§ 1. Ce e mai dulce ?

A fost un împãrat ºi avea trei fete. Ce i-a venit într-o zi împã-
ratului ca sã întrebe fetele cît de tare îl iubesc ele. A întrebat pe cea
mai mare ºi ea a spus cã-l iubeºte ca zaharul. A întrebat pe a doua,
ea a spus, ca mierea. A întrebat pe a treia, aceasta a spus cã-l iubeºte
ca „sarea în bucate.” Fetele cele mai mari au început a rîde. „Bravo,
tataie, bravo, ºtiu cã tare te iubeºte fata matale cea micã!” Împãratul
s-a suparat tare ºi-a surgunit-o de la casã. Bucuria surorilor ei; cã
erau mai urîte decît dînsa.

Fata cea micã s-a dus în lume, a ajuns la un împarat ºi s-a bagat
în slujbã. Acolo, ficiorul împãratului era bolnav ºi mama lui sta zi ºi
noapte în genunchi la patul lui. Acuma nu mai putea nici ea ºi a
pus-o pe fatã sã-l pãzascã. Fata pãzîndu-l, ficiorului de împãrat i s-a
fãcut tot mai bine ºi, pãnã s-a fãcut sãnãtos, s-a amorezat de ea aºa
de tare, încît a zis cã numaidecît vra s-o ia . Pãrinþii lui au chemat
familia ºi au fãcut sfat; toþi au zis sã-i deie pace dupã gustul lui, sã
nu-l opreascã. L-a lasat ºi împaratul. Au pregãtit nunta ºi au chemat
pe toþi împãraþii. Da fata a mers la bucãtãrie ºi a spus cã, de toate
felurile de bucate ce vor face, sã facã deoparte tot aceleaºi feluri, dar
fãrã sare; care va pune oleacã îl omoarã. S-a fãcut nunta ºi a venit ºi
tatãl ei. S-au pus la masã, – ea a aratat la cine au sã puie dinainte
bucatele cele nesarate, – iar în solniþã înaintea tatãlui ei au pus, în
loc de sare ºi chiperi, zahar ºi miere. Aduc un feli de bucate, aduc
altul, împaratul nu mãnîncã; aduc al treilea, al patrulea fel, n-au
nici un gust. Ia împaratul ºi gustã de la un împarat, de la altul
alãturea cu dînsul, – bucatele bune, cum se cade. – Dintãi i-a fost
ruºine sã zicã ceva, dar pe urmã s-a sculat ºi a zis: „Mã rog, spune-
þi-mi D-voastrã, vraþi sã vã faceþi caraghios de mine, or ce-i cã-mi
daþi mîncare nesaratã ºi înaintea mea, în loc sã-mi puneþi sare, ca la
toatã lumea, mi-aþi pus miere ºi zahar?” Împaratul cel de casã s-a
mirat º-a strigat îndatã sã cheme pe bucãtar. Atunci mireasa s-a
sculat în picioare ºi a zis: „Staþi, nu-l chemaþi, cãci eu sînt vinovatã;
eu nu sînt slugã, cum mã ºtiþi, ci sînt fatã de împarat. ªi anume,
împaratul de faþã e tatãl meu. M-a izgonit de la casã, cã nu am zis ºi
eu ca surorile mele cã-l iubesc ca mierea ºi ca zaharul, ci am zis cã-l
iubesc ca «sarea în bucate». ªi acuma i-am pus dinanite sã vadã de
prubã, ce e mai bun.” Atunci împãratul a cunoscut-o ºi a cãzut în
genunchi înaintea ei. A luat împãrãþia de la celelalte ºi-a pus-o pe
aceasta în scaun, dimpreunã cu barbatul ei, împarat.

D-na Sevastiþa Dumitriu, Botoºani

*
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§ 2. Credinþi despre sare

Sarea e mana lui Dumnezeu.
Sarea e dreptatea. Sfînta sare e sfînta dreptate. Motoc, Mihalcea

Sare dacã furi de la o casã, ai luat dulceaþa, ai luat folosul din
casã. Acel ce vrea sã-þi ia sporiul din casã vine lunea sau în zi de sãc
de ia sare ºi apoi nu mai ai spori, – merge la el. – De aceea nu-i bine
sã dai luni nimic. Cine ºtie sã desfacã desface în zile de frupt ºi vine
înapoi.

Sare dacã-þi furã de la vite, pot muri toate; e pricaz, îþi face între
vite rãu. Ori de la oi de furã sare, sînt duse toate. Botoºani

Dacã þi-a furat cineva din sare or altceva, þi-a fãcut pricaz; ia ºi-i
dã aceluia pîne ºi sare, cã nici liturghie la bisericã nu trebuie sã dai;
ºi nu se mai alege nimicã de capul lui.

Pricaz mare sã face la gospodãrie, dacã-þi furã cineva din sare sau
ou, îndatã ai pagubã între vite sau în casã ceva. Sînt oameni cari
anume îþi furã, darã dacã dai degrabã cã þi-a furat ºi ºtii, nu-þi stricã
nimicã. Povestitoarei i-a furat o vecinã sare ºi i-a perit un bou.

Elena Braha, Mihalcea

Ba eu aºi vrea sã-mi fure cineva din sare, cã de acela nu se alege
nimic ºi mie îmi merge atunci bine. Mihai Bunduc, Mihalcea

Sare de-þi furã cineva, îþi ia rãul din casã. Marianciuc, Mihalcea

Dacã împrumuþi de la cineva sare, sã i-o dai înapoi, cãci þi-i viaþa
saratã. Siret

În Broscãuþi, lîngã Mihalcea, tare se pãzesc, cînd împrumutã sare,
ca sã deie mai mult înapoi, sã nu le strice pe urmã.

Cînd o femeie îþi toarce ºi nu i-ai plãtit bine, sã-i dai sare. La tors
totdeauna sã dã sare, pentru cîtã putere i s-a dus femeiei îmbãlînd
tortul, cãci altfeli ai pacat. General

Sare cine þi-a fura, e pentru acela pricaz; 7 ani nu se poate prinde
la nimicã ºi, pãnã ce n-a fura, n-a mînca. Maria Cloºca, Suceava

Sare cine furã, norocul aceluia e ca sarea, amu-l vezi ºi amu nu se
ºtie ce s-a fãcut. Tot aºa ºi cine furã oul scade ca oul.

Catrina Daniliuc, þigancã, Mihalcea

Sare cine furã, sarea îl descopere cã a furat. Aceeaºi

Sare e tare pacat a fura, cã ea una cu pînea merge. Dacã furi sare
nu e bine în casã, cãci sarea nu poate fãrã pîne ºi pînea fãrã sare.

Domnica Culincu, þigancã, Mihalcea

Cînd ºtii cã îþi trimete cineva farmeci, îþi face rãu, nimicã alta sã
nu-i dai decît pîne ºi sare; taie o fãlie º-o sarã ºi i-o dã. Mai mult nu-i
trebuie. Roºa
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Care-þi e duºman niciodatã nu-þi va mînca în casã, nu-þi mãnîncã
pînea ºi sarea, cãci simþeºte cã-þi e rãu ºi sã teme, cãci dacã va
mînca, va cãdea pe dînsul. Ca pînea ºi ca sarea nu-i alta în lume,
care sã pedepseascã pe cel vinovat; pe cel nevinovat nu.

D-na Elena Braha, Mihalcea

În Moldova, sã blastãmã astfeli: „Batãte-te pînea ºi sarea mea!”
iar despre duºman se spune cã el nu-þi va sta la masã. Sau dacã vrai
sã-i faci cuiva vrun rãu, altul îþi spune: „Vei avea pacat, cã i-ai
mãncat pînea ºi sarea!”

Dacã îþi vine broascã, fapt în casã, sã nu-i faci nimicã. Dã-i pîne
ºi sare ºi sã duce cu fuga pe capul celuia ce a trimis-o, cu ceea ce þi-a
vrut el þie. Botoºani

Cînd huieºte focul, te vorbesc duºmanii de rãu, presurã atunci
iute sare pe foc ºi ei vor face puºchea. Siret

Cînd îþi trimite cineva pe necuratul, sã te necãjascã noaptea prin
somn, sã presuri pragurile cu sare sfinþitã, cã nu se mai poate apropia.

Mihalcea

Sare sã porþi în papuc, cã nu se prind farmecele. Mihalcea

Noaptea e bine sã steie sarea pe fereastã, cãci dormi bine ºi nu se
apropie nici un rãu. Mihalcea

Pînea ºi sarea e de mare ajutor, ea alungã tot rãul de la casã.
Noaptea e bine sã pui o bucãþicã de pîne ºi sare pe fereastã, cãci cîte
rãutãþi îmblã. Poate sã te poceascã vrun strigoi sã mori. Dar dacã
pui o bucãþicã, trebuie a doua zi s-o arunci, sã n-o mãnînci. Alþii pun
ºi apã, dar sã n-o bei, s-o arunci. Rãutãþile ce vin mãnînc ºi beu ºi
apoi se duc – ºi atunci nu-þi fac nici un rãu. Ana Bulbuc, Mihalcea

Pînea ºi sarea nu sã pune pe fereastã, cãci la pîne tot rãul trage.
General

Unde este copil mic în casã, pentru ca sã doarmã, sã pui o bucãþicã
de pîne ºi sare pe fereastã, ca sã asfinþeascã soarele pe pîne ºi pe
sare. General

(Descîntecele cu pîne, ce sã fac ca sã doarmã copilul, se vor vedea
la somn.)

Cînd se naºte copilul în casã, sã nu steie sarea pe fereastã, cãci
nu poate veni îngerul, îi e drumul sarat. Ba chiar orºicînd sã nu
steie, cãci fuge norocul, îi e drumul sarat. Mihalcea

Sarea nu se poate sã steie pe fereastã, cã se duce tot norocul din
casã pe fereºti. Locul sarei e pe masã. Stãneºti

În ziua de Paºti, sã nu îmbli cu sare pe mîni, cãci asuzi la mîni tot
anul. D-ra Maria Dumitriu, Botoºani

Sarea sã nu steie pe horn sau sub horn, cã nu poþi dormi.
Mihalcea
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Cînd se aprinde casa, sã pui îndatã sarea pe masã, cã te îngãduie
focul pãnã scoþi lucrurile. Siret

Sarea sã nu steie pe fereastã, cã e huit în casã. Mihalcea

Sare sã nu dai luni din casã, cã e huit toatã sãptãmîna. Idem

Cînd sã varsã chiperiul, presuri îndatã sare, ca sã nu fie huit.

Moldova

În ziua de Ispas, sã nu dai foc ºi sare din casã; foc, pentru cã tot
anul vei avea huit, vor avea oamenii inimã rea în casã ca focul; ºi
sare nu se dã, cã dacã ai vaci, nu vor avea smîntînã. Mihalcea

Cînd dã laptele în foc, presuri degrabã sare, ca sã nu ardã mana
vacei. General

Cînd dai cuiva lapte, sã-l sari, cã dacã e sarat, nu-þi poate lua
mana vacei. General

Cînd þi-a dat cineva lapte, nu speli oala, ci pui o bucãþicã de pîne
ºi sare ºi-i dai astfeli mana înapoi. General

(Vezi cenuºa ºi sarea la Ajun, pag. 58.)

Cînd descînþi cuiva de o boalã ºi este copil mic în casã, trebuie sã
presuri copilului pe cap sare ori cenuºã, ca sã nu sã prindã boala
celui ce sã descîntã de copil. Botoºani

Ca sã ºtii de ce sex va fi copilul pe care-l poartã mama în pîntece,
sã o presuri fãrã ca ea sã ºtie pe cap cu sare ºi, de se va prinde cu
mîna de gurã, va avea o fatã; de se va prinde de nas, va avea bãiat;
sau de alte pãrþi, precum: ochii, sprincenele, închipuie gen femeiesc;
capul, bãrbãtesc etc. Botoºani – Siret

E tare bine cînd greºeºti mîncarea sau mãmãliga nesãratã.

În Mihalcea, sînt case unde se face mãmãliga nesaratã, cã le
merge bine.

Pe necuratul cine-l are, îi dã mîncare nesaratã. Ian sã puie sare ºi
ar vedea! Doamne fereºte ce face!

Ca sã-ºi vadã ursitoriul fetele, sã facã o turtã saratã tare ºi coaptã
între focuri, spre Anul Nou sau spre Sfîntul Andrei ºi cînd se culcã,
s-o mãnînce. Pe cine va visa cã-i dã apã, acela i-i ursitoriul.

Ca sã-ºi viseze fata ursitoriul, sã plãmãdeascã vineri noaptea ºi
sîmbãtã pãnã în ziuã sã coacã pînea. ªi din cea întãi pîne ce o va
scoate, sã muºte o îmbucãturã ºi s-o puie în brîu, iar restul sã-l
împãrþeascã la oameni. Sara sã puie brîul jos ºi sã batã mãtãni ºi sã
zicã: „dacã nu te-a aduce brîul, te-a aduce sarea, dacã nu sarea,
pînea, în vis sã te visez ºi sã vii sã te vãd.” Broscãuþi

(Sarea pedepsitoare, se va vedea vol. II, la Prag*.)
(Vezi cãlindariul cepei ºi sarea, la Anul Nou).

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Cap. XIII

Pînea pentru om. Cãsãtoria

§ 1. A. Pînea e om

Odatã o femeie tînãrã era îngreunatã ºi s-a dus la secerat, dar era
tare cald ºi îi era tare greu. „Vîntule, vîntiºorule, zice ea, vinã de mã
rãcoreºte, cã-þi voi da pe fata mea.” Vîntul a venit ºi a rãcorit-o, iar
ea, cînd a nãscut, tocmai fatã a avut. Fata s-a fãcut mare ºi vîntul a
venit la dînsa ca flecãu ºi i-a spus cã are sã vie s-o ia, cãci mã-sa i-a
fãgãduit-o lui încã din pîntece. Fata a întrebat pe mã-sa cine e flecãul
ce a venit ºi cui a fãgãduit-o ea, pãnã nu era încã pe lume. Ea º-a
adus aminte de vînt ºi s-au pus amîndouã pe plîns. Dar sacara, ce a
fost secerat-o cînd era grea, s-a fãcut om ºi a întrat în casã. „Nu
plîngeþi, dar ascultaþi-mã pe mine ºi eu v-oi învãþa ce sã faceþi.” Le-a
spus cum s-o gãteascã pe fatã de nuntã ºi sã puie pe masã dinaintea
ei pîne de sacarã ºi cîþiva sãminceri de papuºoi, cãci ei le vor scãpa.
Cînd a fost totul gata, a venit ºi mirele s-o iaie; mã-sa ºi fata au
început a plînge ºi amîndouã a-l ruga sã n-o ia. „Nu se poate, zice
vîntul, tu la ce m-ai chemat ºi mi-ai giuruit-o, cã eu n-aºi fi venit.”
Atunci au început a vorbi pînea ºi sãmincerii de pe masã: „Pe noi
ne-a samanat, ne-a grapat, ne-a tãiat, ne-a bãtut; la moarã cu pietre
ne-au sfãrmat ºi-am iertat; iartã ºi tu.” ªi vîntul n-a luat-o, le-a
iertat. Ana Bulbuc, Mihalcea

*

B. Sãminþele ºi oamenii

Odatã s-au fost prãpãdit sãminþele de la toate pînile; a fost foa-
mete mare ºi oamenii mîncase totul. Iatã cã, mergînd un bãietan pe
drum, gãseºte un fir de pãpuºoi. El de bucurie a luat ºi l-a samanat.
Diavolul a vãzut ce a fãcut flecãul ºi a venit la dînsul: „Mãi prostule,
zice el, ce gîndeºti tu cã ai sã poþi face cu un grãunte? Da ascultã-mã
ce te voi învãþa eu. Dacã vrai sã fii om – la împaratul catanele pier de
foame – mergi ºi spune cã i le vei hrãni, dar sã-þi deie avere cît vrai
tu ºi eu îþi voi da pentru catane hrana trebuitoare, numai cît sã mi te
dai tu mie, cînd vei fi mire.” Flecãul era sãrac ºi, cînd a auzit aºa, s-a
prins. A capatat o mulþime de bani ºi în scurtã vreme º-a fãcut curþi
frumoase, avea gospodãrie mare, numai cît nu se putea însura, cãci
se temea. Într-o zi, pe cînd sã gîndea el cum ar putea sã se însoare,
pãpuºoii ce au ieºit din firul acela de sãmînþã, i-au zis: „Însoarã-te,
stãpîne, nu te teme, cãci noi te vom scoate de la diavol, numai cît
fã-ne pîne ºi sã ne pui pe masã dinaintea ta, cînd vei fi mire.”
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El º-a cãutat o fatã dupã plac, a pornit nunta ºi a fãcut aºa cum
i-au spus pãpuºoii. Vine diavolul: „De acum hai, zice el, cãci eºti al
meu, dupã cum ni-a fost cuvîntul.” Mirele a tãcut, nu a rãspuns
nimicã, dar a rãspuns de pe masã pînea. (Sã va vedea în povestea
urmãtoare.) Maria Cloºca, Suceava

*

C. Mirele ºi lupul. Grîul. Inelele

Un flecãu, odatã, a vrut sã se însoare ºi venea noaptea cu peciul
acasã. Iacã îl întãlneºte un lup. „De unde vii?” îl întreabã lupul. „Am
scos peciul, cã vrau sã mã însor.” „Hei, cã degeaba l-ai scos, cã eu am
sã te mãnînc!” „Ba mã rog D-tale, nu mã mînca, îi zice flecãul, mai
lasã-mã sã-mi vãd pãrinþii acasã; da vinã sîmbãtã sarã, cînd voi fi
mire în capul mesei ºi atunci mã vei mînca.” Lupul s-a lasat aºa.

Sîmbãtã sara amu începuse nunta ºi sta toþi la masã, iacã ºi lupul
la uºã. Þiganii, cînd l-au vãzut, au încremenit cu scripcele în mîni ºi
toþi au fost amuþit de spaimã. Mirele gîndea cã oamenii îl vor apãra,
de va veni lupul sîmbãtã. Oamenii au început a striga, el nici nu se
uita, ci dã sã sarã la mire. Atunci jemnele de pe masã – cãci tot-
deauna se pun douã jemne împreunate pe masã înaintea mirelor – îl
întreabã: „Ce vrai, lupule?” „Vrau sã-l mãnînc pe mire!” „Da ian mai
rabdã oleacã ºi ascultã ce þi-oi zice eu; cã pe mine m-au luat spic,
m-au bãtut ºi m-au îmblãtit ºi-am rabdat, rabdã ºi tu. ªi m-au fãcut
sãmînþã ºi m-au pus în pãmînt ºi am rabdat, rabdã ºi tu. ªi iar m-au
bãtut, m-au îmblãtit ºi m-au dus la moarã, m-au fãcut fãinã ºi am
rabdat, rabdã ºi tu. ªi m-au dat pe mîna femeilor ºi m-au frãmîntat
ºi-am rabdat, rabdã ºi tu. ªi m-au pus în cuptor ºi olecuþã am crãpat,
crapã ºi tu!” Atunci ºi lupul a crapat. ªi de atunci se pun ºi sã
schimbã inelele în grîu ºi se pun jemnele numaidecît la masã; pãnã
atunci nu se punea, nici mirele cu cuºma în cap nu ºedea. Dar tot
pînile cele, atunci, i-au spus cã el sã steie acele zile cu cuºma în cap,
cã el, cît e mire, e împarat ºi nici pe ceea lume nu-l judecã acele 2-3
sãptãmîni, cît a fost mire cu cuºma în cap.

Da þiganii, cînd a crãpat lupul, au început a cînta de bucurie; ºi
amu cînd îi la vro nuntã, sã strigã la þigani: „Ia cîntaþi mãi, cînd a
crãpat lupul!” Gheorghe Postolache, Bagiurea, Moldova

*

D. De cînd sã taie vitele
Bou Balan

De demult zice cã vitele vorbea.
Era odatã un om º-avea un bou balan. Dar pãn’ atunci vitele nu sã

taia, de atuncea sã taie. Într-o zi omul s-a apucat sã ascutã coasa, sã
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taie pe Bou Balan. La omul acela era un bãiet în slujbã, el a alergat
pe toloacã la bou ºi i-a spus cã vreau sã-l taie. Atunci boul a zis: „Sui
pe mine º-om fugi amîndoi.” Au fugit pãn’ într-o pãdure ºi acolo º-a
fãcut bãietul o colibã ºi trãiau.

Într-o zi a spus boul bãietului cã el trebuie sã meargã sã se batã
cu un purcel de fier, la un pod de fier, ºi cã Dumnezeu ºtie de s-a mai
înturna înapoi. Boul a mers, a biruit pe purcel ºi s-a înturnat înapoi.
În altã zi, iar a spus cã amu trebuie sã se batã cu un bou de fier, la
podul de fier, dar cã amu nu mai are nãdejde sã se mai întoarcã
înapoi. I-a dat bãietului o alunã ºi i-a zis ca sã aºtepte cîtãva vreme,
poate s-a înturna, da dacã a vedea cã nu vine, sã ºtie cã-i mort ºi
tocmai atunci sã strice aluna, dar nu afarã, ci în ogradã.

Bãietul era tare suparat cã nu venea boul ºi într-o zi, cum mergea
pe drum, stricã aluna. Îndatã au început a ieºi º-a zbura din alunã
vite, pãsãri fel de fel ºi s-au dus care încotro. Începe el a plînge. Iatã
cã un ºerpe mare îi iese înainte. „Nu plînge, cã eu pe toate vitele þi le
voi strînge în ocol, la tine acasã, dar sã-mi fãgãduieºti cã m-ãi lasa sã
te muºc în ziua cînd vei fi mire.” El nu s-a gîndit mult ºi i-a fãgãduit.
Au trecut vro zece ani de atuncea, amu bãietul sã fãcuse flãcãu stãtut ºi
toþi oamenii îl îndemnau sã se însoare, dar el nu vra. De la o vreme
s-au pus oamenii pe lîngã dînsul, doar vor afla ce-i pricina, cãci vedeau
cã are avere aºa de multã ºi n-avea cui rãmînea. El le-a spus. Oame-
nii l-au sfãtuit cã tot sã sã însoare, cã mare-i puterea lui Dumnezeu.

ª-a gãsit o fatã dupã gustul lui ºi s-a cununat. Cînd au venit de la
cununie acasã cu nunta ºi s-a pus mirele în capul mesei cu nuntaºii
împrejur, iaca ºi ºerpele pe pragul uºei. Atunci oamenii au început a
zice:

„Noi am samanat ºi mult am rabdat, mai rabdã oleacã ºi tu.”
„Noi am sãcerat ºi mult am rabdat, rabdã ºi tu.” (ªerpele tot sã

umflã cît rabda).
„Noi am legat º-am pus în cãpiþi º-am rabdat, rabdã ºi tu.”
„Noi am adus acasã º-am îmblãtit º-am vîrturat º-am rabdat,

rabdã ºi tu.”
„Noi am dus la moarã º-am mãcinat º-am rabdat, rabdã ºi tu.”
„Noi am adus acasã º-am plãmãdit º-am rabdat, rabdã ºi tu.”
„Noi am pus în cuptor º-am scos colacii ºi amu stau pe masã sã-i

mîncãm.”

Atunci ºerpele s-a rãpezit sã-l apuce, dar aºa era de umflat cît
rabdase, încît a crapat. – ªi mirele a scapat. Mihalcea

*

E. Todericã Fãt-Frumos. Colacii

Era odatã, zice cã, un om ºi avea un bãiet. De frumos ºi de cuminte
ce era, i-au pus numele „Fãt-Frumos.” Fiind omul vãduvoi, s-a însu-
rat c-o vãdanã cu trei fete: douã ca toþi oamenii, cu doi ochi, da a
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treia mai avea un ochi ºi în ceafã. Ea avea mare ciudã pe bãiet ºi,
cînd mergea cu vitele la pãscut, altã mîncare nu-i da decît o turtã de
orz cu cenuºã. Da bãietul avea un bou nazdravan: „Breazul lui Breaz”
ºi, cum îi era foame, boul îi zicea: „Todericã Fãt-Frumos, scoate
cornul meu cel drept ºi-þi aºterne de mîncat ºi de bãut.” Bãietul
atunci da drumul turtei la vale în pãrãu, sã punea pe iarbã ºi din
corn mînca ce inima îi poftea, iar cînd mergea sara acasã ºi-i da
maºtehã-sa cine ºtie ce lãturi, el nu mînca, era sãtul. Dar ea nu mai
putea de ciudã, cã sã þinea bãietul aºa gras ºi frumos.

Odatã, ca sã afle ce-i pricina, trimite pe fata ei cea mai mare sã-i
ducã mîncare. El cum o vede, o cheamã lîngã dînsul pe iarbã. „Hai
soro, zice el ºi þ-oi cãuta în cap” ºi, cãutîndu-i, fata a adormit. El a
luat turta ºi i-a dat drumul la vale º-a mîncat ca totdeauna. Pe urmã
vine la sora-sa º-o trezeºte: „Soro, soro, scoalã ºi mergi acasã, sã nu
te batã mama, c-ai ºezut aºa de mult.” Fata s-a dus acasã ºi cînd a
întrebat-o mã-sa ce-a vãzut, ea a spus c-a dormit ºi n-a vãzut nimicã.
A doua zi trimite pe cea mijlocie. ª-aceea a adormit tot aºa. „Mã duc
eu”, zice cea mai micã, care avea trei ochi. „Eu chiar de voi dormi cu
ochii iºtia doi, dar cu acela tot am sã vãd.”

Bãietul a îndemnat-o ºi pe dînsa sã-i caute în cap º-a adormit ºi
ea, dar cu ochiul cel din ceafã a vãzut toate ºi, mergînd acasã, a spus
mîne-sa. Cãtrã sarã vine omul de la pãdure ºi gãseºte pe femeie
bolnavã. „Da ce ai femeie?” „Vaileu, barbate, mor. Taie pe Breazul
lui Breaz, or de nu, sã ºtii cã rãmîi fãr’ de mine.” Omul sã înþelege cã
lui îi era mai scumpã femeia decît boul, – ºi a pus de gînd sã-l taie. –
Dar Breazul lui Breaz toate ºtia; ºi i-a spus bãietului: „Todericã
Fãt-Frumos, noi cînd vom merge acasã, sã pregãtesc sã mã taie. Vor
închide porþele, s-or strînge oameni º-or cerca sã mã prindã, dar
nime n-a putea sã puie mîna pe mine decît tu. Atunci sã le spui, ca sã
te lese pe tine, sã mã prinzi. Sã-mi sai în spate ºi sã te þii de coarne,
cã eu am sã sar peste poartã º-om fugi.” „Bine”, zice bãietul. Sara
cînd vin acasã, oamenii i-au îngrãdit din toate pãrþile, dar boul sã
rãpede pintre dînºii sã-i ieie în coarne, cã toþi s-au spãriet º-au fugit.
„Staþi, zice bãietul, sã vi-l prind eu, cã el la mine a ºedea.” Bãietul
cum s-a apropiet, el a stat locului; s-a apucat de coarne ºi numai a fost
pe spate, da boul cu dînsul la fugã, a sãrit peste poartã ºi s-au dus...

Cum a scapat boul la drum, a fugit, º-a fugit, º-a fugit, pãn’ a
ajuns într-o pãdure deasã, cu iarbã pãn’ la brîu ºi niºte izvoare
limpezi ca lacrima. Au trãit ei acolo multã vreme. Iatã cã într-o zi
vine un bou mare ºi gras, – boul pãdurei acelia – ºi-i zice bãietului:
„Todericã Fãt-Frumos, iarba mi-aþi mîncat, izvoarele mi-aþi bãut;
sã-i spui boului tãu, c-am venit sã-l omor.” Bãietul a început a plînge.
„Nu plînge stãpîne, zice Breazul lui Breaz cînd a venit, cã eu l-oi
dovedi!” Adevãrat, Breazul lui Breaz l-a dovedit pe boul pãdurei
aceleia, l-a omorît º-au rãmas ei stãpînitori.

Au stat în pãdurea ceea pãn’ a gãtit Breazul lui Breaz tot de
mîncat. Au mers în altã pãdure ºi mai frumoasã, cu pãºuni mai grase
ºi izvoare mai limpezi. ª-aice s-a arãtat la cîtãva vreme un bou ºi
mai straºnic; ºi iar aºa a spus lui Todericã cã l-a omorî pe Breazu,
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dar Breazul ºi pe acela l-a omorît ºi au rãmas ei stãpîni. Cînd a scos
în capãt ºi pãdurea asta, au întrat în alta. Aice era ºi mai bine de
trãit decît dincolo, erau ca în rai. Dar iatã cã vine, într-o zi, un bou
slab, numai pielea ºi oasele: „Todericã Fãt-Frumos, zice el, iarba
mi-aþi mîncat, apa mi-aþi bãut; sã spui lui Breazul cã am venit sã-l
omor.” Todericã a început a rîde. „Nu rîde, stãpîne, a zis Breazul cînd
a venit, ia ºi-mi fã o groapã, cã aista-i moartea mea!” Todericã nu vra
sã creadã. „Fã cum îþi spun, zice boul, numai cînd m-ãi îngropa, sã
dezbaþi coarnele ºi sã le iai cu tine. Din cornul drept vei avea de
mîncat ºi de bãut pe toatã viaþa, dar cornul cel stîng, sã nu-l deschizi
pãnã nu-i ajunge la casa ta ºi nu-þi vei face îngrãdituri.” A plîns
bãietul, dar nu i-a ajutat nimic, cã boul cel slab era mai tare decît
Breazul lui Breaz; amu pre tare sã îngrãºase ºi l-a omorît. Todericã
a luat coarnele în spate ºi s-a dus plîngînd.

A mers el cît a mers, de la o vreme se gîndeºte: „Oare de ce sã nu
deschid eu cornul cel stîng, sã vãd ce-i într-însul? Cine ºtie cînd mi-oi
face ocoale, da eu vrau sã vãd amu ce am acolo!” ªi l-a pus dracul,
de-a deschis. Cînd au început a ieºi din corn vite, cai, oi, cîtã frunzã
ºi iarbã, ºi a sã împrãºtia, – cã te lua groaza! Todericã ce sã facã el?
Vedea cu ochii cum i sã risipea averea, dacã n-avea nici o putere.
Iatã cã trece un zmãu: „Todericã Fãt-Frumos, zice zmãul, eu þ-oi
strînge la loc toate bogãþiele tale, dar m-ãi lasa tu sã te iau, cînd þ-a
fi mai drag sã trãieºti pe lume?” „Te-oi lasa”, zice Todericã. Atunci
zmãul a ºuierat o datã ºi toate vitele au întrat în corn la loc. Todericã
a pus coarnele în spate ºi s-a dus.

A mers el, pãnã a ajuns acasã la tatãl sãu. Mai întãi, a pus de i-au
fãcut ocoale mari ºi dupã aceea a dat drumul la vitele lui. Peste
scurtã vreme, el s-a fãcut aºa mare gospodari, cã nu mai era ca
dînsul pe podul pãmîntului; ºi cum era amu bun de însurat, º-a catat
o fãtucã de stamba lui, sã se însoare.

Nunta era gata, oaspeþii adunaþi, numai sã se porneascã la
cununie. Iatã cã sã aratã pe prag zmãul. „Todericã Fãt-Frumos, zice
zmãul, cînd þi-i þie mai drag sã trãieºti pe lume?”

„Amu”, zice Todericã.
„Hai dar!”
Toþi oaspeþii tac de fricã, nime nu îndrãzneºte sã vorbeascã un

cuvînt. Iatã cã respund colacii de pe masã:
„Zmãule, zmãule, zic ei, aºa-i cã noi sîntem colaci?” „Colaci”, zice

zmãul. „Aºa-i cã mai înainte am fost grîu?” „Grîu”, zice zmãul. „Aºa-i
cã stãpînul nostru întãi a arat pãmîntul?” „Aºa-i”, zice zmãul. „ªi
grîul l-a samanat?” „Samanat.” „ªi ni-a grapat?” „Grapat.” „ªi noi am
încolþit?” „Încolþit.” „ª-apoi am rãsãrit?” „Rãsãrit.” „ªi cînd am fost
cu spicul copt, picioarele ni-au tãiat?” „V-au tãiat.” „ªi ni-au bãtut,
ni-au îmblãtit?” „V-au îmblãtit.” „ªi ni-au dus la moarã de ni-au
sfãrmat, ni-au mãcinat?” „V-au mãcinat.” „ªi cînd ni-au adus, ni-au
plãmãdit, ni-au muncit, ni-au frãmîntat?” „V-au frãmîntat.” „ªi ni-au
fãcut colaci ºi în cuptor ni-au bagat, ni-am fript º-am crapat?” „Aþi
crapat.” – „Crapã ºi tu”, au zis colacii; ºi zmãul pe loc a crapat. Iar
Todericã Fãt-Frumos a scapat ºi s-a însurat.

Ionicã Pisarciuc, Roºa, Cernãuþi
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În o altã poveste, fata ce a mers sã-l pãzeascã pe bãiet avea 6 ochi.
El a zis: „Închideþi-vã 6 ochi!” ºi s-au închis. O a doua avea 5 ºi alta
3; doi în faþã ºi unul în ceafã. El a zis: „Închideþi-vã 2 ochi!” ºi ea cu
cel din ceafã a vãzut. Dupã ce au fugit, a venit un bou cu coarnele de
argint ºi l-a chemat sã se batã la podul de argint. Apoi un bou cu
coarnele de aur, la podul de aur, ºi la urmã unul tãvãlit, la podul
tãvãlit. – Boul i-a spus cã, dupã ce l-a omorî, sã-ºi ia cornul, sã aibã
cu ce sã hrãni; ºi cu cornul acela a mers apoi prin lume ºi a trãit.

Nastasia Motoc, Mihalcea

*

F. Nea-aude, Nea-vede, Nea-greul pãmîntului

Odatã, un bãieþel grapa pe cîmp; ºi rupe cu grapa piciorul la o
pãsãricã, care tot cãuta vermi prin brazde. Vãzînd bãietul cã i-a rupt
piciorul, o prinde. Ea începe a sã ruga la dînsul: „Nu mã omorî, da
ia-mã mai bine ºi mã du la mama, cã mama þ-a da ce-i cere.” „Da ºtiu
eu unde-i mama ta?” zice bãietul. „Hai cu mine ºi eu þ-oi arata”, zice
pasãrea. „Da tu sã nu ceri altã nimicã sã-þi deie decît scaunul pe care
ºede, perna pe care doarme ºi mãciucuþa cea de dupã uºã.” Merg ei,
merg, iatã cã ajung la casele mamei paserei; dar ea era zmeoaicã.
Cum º-a vãzut puiul, s-a bucurat aºa de tare º-a vrut sã-i dea bãie-
tului fel de fel de lucruri ºi bani, dar el n-a primit, a cerut sã-i dea
ceea ce l-a învaþat pasãrea. Ea nu vrea, el a zis cã alta nu-i trebuie.
N-a avut ce face ºi i le-a dat. A pornit de acolo, dar n-a întrebat ce sã
facã cu lucrurele. A ajuns într-o poianã ºi s-a pus jos ºi tot învîrteºte
perna ceea în toate pãrþile. Avînd un cuþitaº, s-apucã º-o descoasã.
Cînd au început a ieºi la furnici, s-a umplut poiana. Deodatã, din
furnicele celea s-au fãcut fel de fel de vite. Ce sã facã acum, cãci
vitele sã împrãºtiau ºi el nu ºtia cum sã le strîngã. Sã pune jos ºi
plînge. Vine un lup. „Ce plîngi bãiete?” „Cum n-oi plînge, dacã iacã ce
am pãþit”, ºi-i spune... „Eu þie þ-oi strînge vitele, zice lupul, dar tu sã
ºtii, cã cît vei trãi, n-ai sã te însori, cãci cum te-i însura te mãnînc.”
Bãietul a fãgãduit cã nu se va însura. Lupul i-a strîns toate în pernã
la loc, iar el a pornit cu perna acasã ºi, dupã ce º-a fãcut ºuri, ocoale
ce i-a trebuit, ºi º-a tocmit ciobani, vacari, le-a dat drumul. ªi era
bogat cum nu mai era altul ca dînsul.

Dupã ani de vreme, el a uitat ce vorbã a avut cu lupul ºi viindu-i
chef de însurat, a mers sã cearã fata la împaratul. Au început nunta –
cînd sã meargã la cununie, îºi aduce aminte cã el n-are voie sã se
însoare! Nu porneºte, stau cu nunta pe loc. Împaratul îl întreabã ce-i
asta? El îi spune patima lui. „N-ai grijã, zice împaratul, cã pe lup
l-om împuºca noi!” Au pornit la bisericã. Iaca ºi lupul. Trag cu puºtele
într-însul, nu se prinde glonþul; el numai sã trîntea jos ºi iar sã
scula. Au vãzut cã nu-i pot face nimic ºi s-au înturnat de la bisericã.
Mirele a cerut un cal bun de la socru-sãu ca sã poatã fugi. Împãratu
i-a dat – ºi el la fugã! A alergat cît va fi alergat în goana calului, iatã
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cã vede o cãsuþã învîrtindu-se pe o labã de gãinã. Bate la poartã,
acolo ºedea Sf. Mercure. Îl întreabã de e om bun. El a spus cã bun. I-a
dat drumu-n casã ºi el i-a spus Sfîntei Mercuri cã vine lupul sã-l
mãnînce. Sf. Mercure i-a dat de mîncat ºi de bãut ºi i-a zis sã doarmã,
sã nu sã teamã, cã ea are o cãþea, care de 100 de mile îl simþeºte ºi,
cînd a latra, l-a trezi. Cît a dormit el, Sf. Mercure a copt un colac ºi
l-a pus în desagi, da i-a spus sã nu-l mãnînce, cã i-a prinde bine. El
i-a mulþãmit º-a pornit iar la drum ºi iar a început a alerga în goana
calului. Iar vede o casã învîrtindu-se pe o labã de gãinã. Aici ºedea
Sf. Vinere. Iar aºa l-a primit ºi i-a fãcut un colac. Cînd a latrat
caþaua, l-a trezit ºi iar la fugã. A ajuns la Sf. Luni; i-a dat un colac tot
aºa. Porneºte el ºi de-aice în goanã. Cînd n-a mai putut, a poposit; a
dat calul sã pascã ºi el s-a pus sã doarmã. Cînd sã trezeºte, lîngã el
trei cîni, – s-au fost fãcut din colacii cei trei ce-i avea. – Unuia i-a pus
nume „Nea-aude”, altuia „Nea-vede” ºi altuia „Nea-greul pãmîn-
tului.” Amu ºi lupul venea, nu era departe. Sã suie iar pe cal ºi la
fugã. Ajung pînã la mare. Dar cum s-o treacã? „Stãpîne, stãpîne, zice
calul, bagã mîna în urechea mea cea dreaptã ºi-i gãsi un ºtergari,
scoate-l ºi-l aruncã pe mare, cã s-a face drum º-om merge, dar tu tot
sã tragi ºtergariul în urma ta.” A aruncat ºtergariul º-au trecut. Iatã
ºi lupul la mal. Flecãul a tras ºtergariul ºi lupul n-a avut cum veni,
a ramas acolo.

Au trecut ei de ceea parte. Acolo a tras la o zmãoaicã; aceea era
mama lupului ºi s-a bagat la dînsa în slujbã, cioban la oi; – fãrã sã
ºtie la cine. Dupã un timp, ajunge ºi lupul pe-mprejur ºi spune
mîne-sa cã acela pe care vra el sã-l mãnînce, paºte la dînºii oile.
„Bine, zice mã-sa, ascunde-te sub covatã ºi desarã, cînd va veni ºi s-a
pune sã mãnînce, îi sãri ºi l-îi mînca.” Cum s-a fãcut sara, mã-sa l-a
ascuns pe lup sub covatã. Flecãul a venit în casã, cu cînii împrejurul
lui ºi s-a pus sã mãnînce. Da face un cîne: „Eu vãd ceva!” Da altul:
„Eu aud ceva!” Da al treilea: „Ba eu ºtiu ceva!” ªi Greu-pãmîntului
sã trînteºte rãpede pe covatã. Cînd s-a sculat flecãul ºi s-a dus sã se
culce, s-au dus ºi cînii cu el. „Vaileu, zice lupul, cã puþin ce nu m-a
înãduºit, blãstamatul de cîne, bine cã s-a dus, de mai sta oleacã pe
mine, muream!” „Las’, zice mã-sa, cã mîni te-oi ascunde între perne.”
Cînii cum au venit, iar aºa au fãcut. „Nu-i chip mamã, zice lupul,
cînii ceia cît or fi, eu n-am sã pot sã-l mãnînc, da zi-i mîne cã sã-ºi
închidã cînii în moara cea cu 100 de porþi de fier, cã ei de-acolo n-or
putea ieºi ºi eu voi merge ºi-l voi mînca.” Cum sã scoalã dimineaþa,
baba începe la dînsul, cã mai mult sã nu-l vadã cu cînii, cã i-au
tãvãlit toate pernele, sã meargã sã-i închidã în moara cea de fier, cã
ea nu-i poate suferi. El a ascultat-o ºi i-a închis. Amu rãmãsese
singur cu oile în cîmp. Vine lupul. El, cum l-a vãzut de departe, fuga
sã suie într-un brad. Lupul începe a roade bradul la rãdãcinã, da
cînii din moarã iar au simþit. Unul zice: „Eu vãd ceva!” Altul zice: „Ba
eu aud ceva!” ª-au început a scurma cu labele pe sub moarã, iar
Greul pãmîntului, cînd s-a izbit, s-a deschis poarta ºi au ieºit. Au
venit la lup ºi l-au fãcut bucãþi. Cînd a venit sara ciobanul acasã,
strigã la babã ca sã dea la cîni mai bine de mîncat decît lui. Dupã ce
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au mîncat, le-a fãcut semn º-au rupt-o ºi pe babã bucãþi. Pe urmã,
cînii s-au fãcut iar colaci, el i-a pus în traistã º-a pornit înapoi. A
ajuns la Sf. Luni. Sf. Luni a luat colacul ºi l-a tãiat bucãþi ºi l-a tãiat
ºi pe cioban, l-a pus în dasagi pe cal ºi i-a dat drumul. A ajuns calul
la Sf. Vinere. Sf. Vinere a spalat frumos carnea, a luat colacul ºi
calul a pornit. A ajuns la Sf. Mercure. Sf. Mercure l-a întrupat ºi l-a
înviat. El a spus cã greu a fost dormit. Da Sf. Luni de aceea l-a tãiat,
cã dacã fusese mort ºi nu mai era pe lumea asta, sã nu mai aibã nime
treabã cu dînsul, cînd va fi viu. – Sf. Mercure, dupã ce l-a înviat, i-a
zis cã dacã s-a întoarce la împaratul, sã iaie sama, cã împaratul vrea
sã-l înºele, a pus douã fete care samãnã cu fata lui alãturea ºi, de n-a
nimeri care i-i mireasa, are de gînd sã-l omoare. Da el sã sã uite pe
care s-or pune trei muºte, – cã acele vor fi ele: Sf. Mercure, Sf. Vinere
ºi Sf. Lune – ºi acea va fi mireasa lui.

El cînd a ajuns acasã, nunta încã juca. Împaratul i-a zis ca sã
gîceascã, care i-i mireasa, cã altfel e dus. Ea a început a sã apara de
muºte, el a gîcit ºi s-au cununat.

Glicheria Costandiniuc, Stãneºti (Ceremuº)

(De poveºtele acestea, în care puterea duºmanã cautã sã nimi-
ceascã producþiunea, sã leagã ºi Lupul de fier sau De cînd sã taie
vitele, Sora necredincioasã ºi cele ce urmeazã, care se vor gãsi în
volumul de poveºti; dar mai întãi este a sã vedea: Povestea poveº-
telor, precum ºi Focul ºi colacul, partea V.)

§ 2. Vitele pentru om. Nãnaºul

A fost un om sarac tare ºi nime nu vrea sã-i boteze. A apucat el pe
un drum prin pãdure ºi mergea. Întãlneºte pe Dumnezeu. „Unde
mergi, omule?” „Mã duc ºi eu, poate mi-oi gãsi un cumãtru, cã pe la
noi, pe cîþi i-am rugat sã-mi boteze, nimene nu s-a primit.” „Þ-oi
boteza eu, zice Dumnezeu. Du-te ºi-mi adã copilul încoace.” A venit
el cu copilul la Dumnezeu, de i l-a botezat. „Amu, zice Dumnezeu,
na-þi vaca asta drept dar finului de la mine, dar ia sama sã nu cumva
s-o sudui pãn’ îi ajunge acasã.” El a luat vaca ºi s-a dus. Da ea sã
trãgea cînd într-o parte, cînd în alta. El, cu copilul în braþe, nu putea
s-o þie. Nu s-a putut rabda º-o suduie. Ea s-a smuncit de la dînsul ºi
la fugã prin pãdure, de n-a mai vãzut-o. Vine omul acasã, iar sarac
cum a fost. A crescut copilul cela, amu era mare. Îl întreabã într-o zi
pe tatãl sãu: „Tatã, nãnaºul cela, care m-a botezat pe mine, nu mi-a
dat nimicã?” „Ba þ-a dat, zice el, ca dar, o giuncã – dacã eu nu m-am
putut rabda º-am suduit-o ºi ea a fugit.” ª-îi spune bãietului pe unde
a fost locul acela ºi încotro giunca a apucat. Bãietul zice: „Bine cã
ºtiu, numai de n-ar fi mîncat-o vrun lup, o gãsesc eu.” Sã duce el pe
drumul cela, sã duce, dã într-o poianã plinã cît vedeai cu ochii de
vite. Gîndeºte el: aicea trebuie sã fie ºi vaca mea, dar oare cum aº
cunoaºte-o eu? Numai ce vede cã sã apropie de dînsul o vacã mîndrã
cornoratã: „Ce cauþi, stãpîne?” „Ia caut o vacã aºa º-aºa...” „Eu sînt”,
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îi zice vaca. „Da vitele aste a cui sînt?” „A tale. – Toate sînt prãsilã de
la copiii mei, – de cînd te-a botezat Dumnezeu pe tine.” „Da oare cum
aº face, zice el, sã le duc toate acasã. Aºa-i cã n-am sã pot, cã-s vite
salbatice?” „Ba-i putea, dacã-i face cum þ-oi zice eu. Ia ºi fã-mi întãi
o groapã ºi adã preot ºi mã îngroapã cum sã cuvine ºi pe urmã sã
mergi între vite ºi sã zici: «Nea Bou Murg!» c-acela-i nazdravan ºi el
îndatã a veni; º-a lua vitele ºi le-a duce pãn’ acasã; cã ele dupã dînsul
merg.” Face el aºa cum i-a spus vaca. Merge între vite ºi spune: „Nea
Bou Murg!” „Porneºte înainte cã þi le voi duce.” Apoi a pornit boul
înainte ºi vitele dupã el. Cînd au început a curge, s-a spãriet tot
satul – ºi el s-a fost fãcut cum nu mai era ca dînsul alt gospodari.

Aude el cã,într-o þarã, un împarat a dat de veste cã cine i-a ara lui
o arie de aramã ºi i-a samana ºi, pãn’ ce va asfinþi soarele i-a aduce
colaci calzi pe masã, aceluia îi dã fata de soþie. Sã gîndeºte el: oare cu
boul cela a lui, n-ar putea face ceva? Merge la bou ºi-i spune. „Ba
vom face, zice boul, da eu singur nu pot, îmi mai trebui unul ca mine;
º-acela este fratele meu; cã mama, de cîte ori fata, tot gemeni fãcea.
Dar el s-a despãrþit de noi º-a luat jumatate de turmã, cã eram prea
mulþi, de nu ne încãpea locul, – dar du-te în cutare poianã ºi zi-i ºi lui
ca ºi mie: «Nea Bou Hulub!» cã el þ-a aduce toatã turma pîn’ acasã ºi
cu dînsul voi ara.” Face el aºa cum l-a învãþat. Amu mai avea pe atîta
avuþie.

Porneºte el cu boii lui ºi ajung pãn’ la împaratul. Face vorbã cu
împaratul; îi aratã aria. El s-apucã de arat. Împaratul vede cã nu-i
bine, încã nu era soarele de amiazã ºi erau mai gata, numai sã
samene. Face ce face împaratul ºi-i dã bãietului ceva de bãut, de-l
adoarme. Ce sã facã boii? Vãd cã ziua trece, soarele era spre sarã.
„Ce putere ai tu frate?” zice cel mai mare. „Eu am putere, cînd voi
rage, sã-l trezesc. Da tu?” „Eu am putere s-apuc soarele în coarne ºi
sã-l duc de la asfinþit înapoi spre rãsãrit.” A luat unul soarele în
coarne ºi celãlalt l-a trezit º-au samanat. Pãn’ la amiazã, era numai
bun de secere. Împaratul vede iar cã nu-i bine, iar îl adoarme. Iar se
întreabã ei. Iar duce cel mare soarele în coarne la rãsãrit ºi îl trezesc.
Au secerat, au îmblãtit, au mãcinat, – trebuia numai sã plãmãdeascã.
Iar îl adoarme pe bãiet. Soarele era mai la asfinþit. Boii iar îl trezesc
ºi duc soarele la rãsãrit. Îndatã au fãcut pînea ºi i-au dus-o împã-
ratului, încã n-asfinþise soarele, – dar ziua ceea a þinut trei zile.

„Amu încã una sã-mi faci, dar nu cu boii iºtia. Sã-mi sameni vie ºi
pãnã mîni sã-mi aduci vin.” Boii s-au schimbat în piele ºi iar au fãcut
cum s-a cerut. Împaratul n-a avut ce face ºi i-a dat fata ºi jumatate
de împãrãþie, dar a cerut la ginere-sãu sã taie boii, sã vadã el. Boii
au zis: „Taie-ne, dar ia coarnele noastre ºi unde îi vra sã te aºezi, sã
arunci coarnele.” – El le-a aruncat ºi s-au fãcut niºte curþi ºi niºte
ziduri, mai dihai decît la împaratul, ºi acolo s-a dus cu femeia lui.

Gheorghe Postolachi, Bagiurea (Moldova)

*
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§ 3. Pînea rugãciune

Odatã mergea la drum o babã cu fata ei ºi, tîrziu noaptea, au
ajuns într-un sat. Au vãzut la o casã luminã, numai acolo era luminã
în tot satul, ºi au întrat. Da baba, cum a întrat în casã, a cunoscut cã
barbatul ºi femeia sînt strigoi. Vede cã-i prãpãdenia lor, ce sã facã?
Rugãciune în casã la strigoi nu se poate spune, cã ar fi omorît-o.
Scoate pînea ºi zice: „Doamne, cum e de muncitã pînea, cã mai întãi
sameni pãpuºoii, pe urmã îi prãºeºti de douã ori” . „Taci, babã”, zice
strigoiul. „Eu nu zic nimicã, da zic cît e de muncitã pînea... Pe urmã
tai pãpuºoii, îi desfaci ºi-i pui în coºniþã.” El iar striga la babã; ea
spune ca ºi întãi. „ªi-i scoþi iarna, ºi-i desfaci, ºi-i pui în saci.” El iar
strigã; ea spune mai departe... „ªi-i duci la moarã, ºi-i macini ºi-i
plãmãdeºti, ºi dospesc, ºi-i frãmînþi, ºi-i pui în cuptor, ºi sã coace
pînea, ºi apoi o mîncãm.” Atunci a rupt o bucãþicã de pîne ºi a mîncat.
Sã culcã ele, dar baba nu doarme. Vede cum se scoalã strigoii ºi pun
foc în cuptor ºi zice el femeiei: „Ia þevia, pune-o în urechea fetei ºi-i
trage tot sîngele în covatã!” Strigoaica a fãcut aºa, a cernut fãinã de
grîu ºi-a fãcut douã turte ºi le-a pus în cuptor sã se coacã. De babã nu
se puteau apropia, pentru cã de la ea mirosea a usturoi, pentru cã
spusese jumãtatea cea de rugãciune. Dupã ce au pus turtele în cup-
tor, s-au culcat. Baba s-a sculat ºi a luat fata subsuoarã ºi cele douã
turte ºi la fugã. Fata era moartã. Ea tot i-a bagat cîte o bucãþicã de
turtã în gurã, pãnã le-a gãtit, ºi fata a înviat. „Unde sîntem?” a
întrebat fata. „Nu mai întreba, hai degrabã sã fugim, cã-þi voi spune
pe urmã” – ºi aºa au scapat. Maria Curuliuc, Mihalcea

(Despre strigoi ce sug sîngele, se va vedea vol.II*.)

(Despre vidmele ºi vîrcolacii ce mãnîncã oameni, se va vedea vol.
prezent, la Cînepã.)

(Despre tricolicii ºi vîrcolacii ce mãnîncã soarele ºi luna, se va
vedea vol. III*.)

* Aceste volume nu au fost publicate de autoare  (n.ed.).
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Cap. XIV

Moara

§ 1. A. Moara scoasã de la diavol
Bradul ºi moara

Diavolul a fãcut moara ºi Dumnezeu a zis sã i-o dea lui pãn’ va
cãdea frunza de pe brad. Diavolul, dacã a vãzut cã nu mai cade, a
fãcut cuie de fier º-a bãtut în brad, ca sã se uºte, dar Dumnezeu a dat
cã cuiul a fãcut creangã ºi primãvara o frunzã cãdea ºi alta creºtea,
da de uscat nu sã mai usca; º-a ramas dracul fãrã moarã.

Pintea Maeran, ªcheia

B. De cînd nu-i moara a dracului

Moara, înainte, era a Dracului, dar s-a gãsit un morari, cã tare
bine ºtia cînta din scripcã. Dracului tare i-a plãcut ºi l-a rugat sã-l
înveþe ºi pe dînsul sã cînte. „Bine, a zis morariul, eu te-oi învaþa, dar
te-i lasa sã-þi îndrept degetele?” „M-oi lasa.” Morariul a fãcut într-un
butuc cinci borþi ºi i-a zis dracului sã-ºi vîre degetele acolo. Apoi,
atîta l-a bãtut cu ciocanele peste degete, pãnã a zis dracul cã nu-i
mai trebui nici scripcã, da nici moarã. – Omul l-a pus de a iscãlit ºi
amu dracul nu mai are treabã la moarã. D-l Ilie Dulgher, Broscãuþi

(De moarã sã þine în strîns conex Stratenia ºi ursul, vol.II*,
precum ºi poveºtele din ciclul lui Pepelea, care sã vor gãsi la Poveºti*.)

C. Baba alungã pe dracul din moarã 1

A fost odatã un om sãrac ºi cu o casã de copii ºi n-ar fi fost el aºa
sarac, cãci avea o moarã º-un ogoraº în þarinã, ar fi avut din belºug
cu ce-ºi hrãni casa, dar ce folos: nici din ogor, nici din moarã n-avea
parte. Moara, de cînd o þinea minte satul, nu îmbla, parcã secase
matca izvorului, cît trãia lumea, pãrîul era uscat; iar ogorul, deºi-l
lucra omul cît de bine ºi-l gunoia, nu-i da nici o roadã. Aºa un an, aºa
doi..., cerca omul feluri ºi chipuri, dar, ca din piatrã, orice ar fi
samanat nu creºtea!

Samanase de toate pînile rînd pe rînd, doar-doar i-ar da în pîrte,
dar pace. – Poate cã an nu s-a fãcut, unde am samanat sacarã, îºi
zicea omul, ºi nu-i prieºte locul, ia sã încerc cu cartofi anul acesta.

1. Poveste publicatã de autoare în „Românul” din 22 Septembrie 1890.
* Aceste volume nu au fost publicate de autoare  (n.ed.).
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Dar nici cartofii nu rodeau, aºa cã, vãzînd bietul om tot lucrul ºi
munca lui în zadar, copiii zdrenþãroºi ºi flãmînzi cerîndu-i mîncare
ºi el neavînd nici o putere, îi venea sã-ºi ia zilele, nu ceva.

Sãmînþa ce samana era bunã, cãci rãsãrea, banul ce-l bãga în
lucru era muncit cu dreptate, nu era furat ori de haram, ca sã nu-i fie
de spor. Ce sã fie dar?

Numai un lucru nu samanase ºi avea de gînd sã-l samene la anul,
de-i va ajuta Dumnezeu, ºi de nu s-o face nici acela, atunci nu ºtia de
ce sã se mai apuce. Încã nu samanase grîu; ºi cum sã desprimãvãrã
anul viitor, se ºi puse pe lucru.

Numai Dumnezeu ºtie cum îi tremura inima, cînd puse fierul în
pãmînt, ochii lui sã uitau aºa aprinºi la brazda rãsturnatã, ai fi
gîndit cã din puterea lui vroia sã-i dea putere; iar a doua zi, cînd
fãcîndu-ºi cruce de ajutor, luã sacul cu sãmînþã pentru a-l atîrna în
gît, aºa de cu cãldurã îl strînse la piept, aºa rugãtoare-i era faþa, pe
cînd buzele lui ºopteau niºte cuvinte dulci ºi înduioºitoare, parcã
pentru a miºca, a fermeca colþul firului de grîu, spre a-i fi lui pe
parte. Cu obrajii aprinºi ºi pletele în vînt, îl vedeai pãºind potrivit,
tot aruncînd în dreapta ºi în stînga sãmînþa prin deschizãtura dege-
telor. I sã pãrea cã sã vedea încunjurat de niºte grîu frumos ºi verde,
întins ca o apã ºi bãtut de vînturi, clãi frumoase de aur aºezate în
rînduri ºi copiii alergînd, ascunzîndu-se ºi strigînd „cucu” pe dupã
ele... Dar deodatã se opri ºi numai negru i se fãcu dinaintea ochilor,
nevoia ce o ducea în fiecare iarnã îl prea stãpînea, cãsuþa acoperitã
de omãt i se arãta într-o departare, iar copilaºii goi ºi plîngînd,
lingînd gheaþa de pe fereºti, stau dinainte-i cerîndu-i paapãã!... Îºi
petrecu mîna prin stuful de pãr din frunte ºi aºa de tare o încleºtã în
el, cã l-ar fi smuls cu totul, de nu º-ar fi simþit îndatã degetele moi ºi
fãrã vlagã desfãcîndu-se încetiºor. „Doamne! zice el, întinzînd braþele
cãtrã cer, aibi milã de mine!”

Într-astfel de chinuri îºi sãmãnã omul ogorul; ºi odatã grîul samanat
nu-l mai prindea nici somn, nici mîncare; s-o face ori nu s-o face?, era
necontenit grija lui. Cum se scula dimineaþa, se spala, se închina ºi
fuga la grîu alerga. Se uita în pãmînt, îl scurma cu bãþul, privea
firul, lua þãrna-n palmã parcã s-o întrebe ce are ºi ce-i lipseºte, cã nu
poate purta roadã; dar toate erau în zadar: grîul celorlalþi oameni ce
samanase mai tîrziu era mare, pe cînd a lui nici nu încolþise. Cu vai
ºi amar ºi dupã multã trecere de timp, zãri ºi el pe ogorul lui ca o perie
roºiaticã deasupra þãrnei uscate; dar cum s-arãtase, aºa înþepenise.

Cu toate acestea el nu se descuraja ºi mai fierbinte ruga dimi-
neaþa pe Dumnezeu ºi mai iute alerga la cîmp, sã vadã cu cît i-a
sporit peste noapte munca. Cînd s-apropia de ogoraº, inima-i bãtea
aºa de tare, de sã-i pocneascã, iar picioarele numai i se tãia, cu cît
mai tare sã apropia. Ce o fi oare, ce-l aºteaptã, se va arãta vrun
semn, va mînca pîne la anul?

Tot rabda, tot gîndea cã de nu azi, mîne, de nu mîne, poimîne, îl
va bucura Dumnezeu, dar niciodatã din gura lui cuvînt rãu nu scotea.
Sã uscase cum e toaca, numai ochii îi rãmaserã blînzi ºi pãtrunzãtori
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în fundul capului, de-þi era mai mare mila cînd te uitai la dînsul ºi-i
vedeai pelea neagrã ºi lucie întinsã pe ciolane, parcã era afumat.

Aºa petrecu el o bunã parte de varã, tot aºtepta, tot gîndea cã s-o
face vro minune, dar minunea nu se fãcu. Odatã, mergînd la cîmp ºi
vãzînd cã pînele oamenilor sînt ca mîne coapte, pe cînd grîul lui e de
abia bine verde ºi cã de ar fi crescut tot aºa, abia la iarnã ar fi fost
bun de secerat, îºi perdu cumpãtul ºi zise:

– Ducã-se dracului ºi cîmp, ºi grîu, ºi tot!
– Ce spui, bãdicã, mi-l dai mie – zise dracul de la spate, cãci el asta

o pãºtea – de acu sã ºtii cã-i al meu, iar tu nu mai ai ce cãuta pe acolea!
– Aici mi-ai fost, Sarsailã, zise omul, tu þi-ai vîrît coada, cã nu-mi

merge în nimic? Þineþi-l, fie-þi de cap ºi de ciolane, cã tot nu aveam
nici un folos din el! – ºi scuipînd pe drac drept în frunte plecã.

Se ducea într-aiurea... Inima i se închise, mintea-i stãtuse pe loc,
neºtiind ºi nevãzînd pe unde ºi cum merge. O amestecãturã i se
fãcuse în capul lui, un întuneric ºi nici o razã de luminã nu se arãta;
atît cã maºina trupului îl mai purta.

Dimineaþa era rãcoroasã, soarele, ce abia rãsãrise, strãlucea cu
bucurie lumei. Pe jos, prin iarbã ºi printre frunze, picãturi de rouã
scînteiau cu nenumãrate culori la soare; grierii þîrîiau voios în com-
panie ºi, sub cer, sus, ciocîrlia cînta dulce ºi armonios cînturi de dor
ºi fericire. Tufe de trandafiri de cîmp îºi deschideau vesel florile,
alãturi cu drãguþii de bobocei mai mici ºi mari, ce sã arãtau printre
frunzele verzi. Ce frumos! Ce miros! Ce rãcoare! Totul era fãcut sã te
bucure, sã-þi deie viaþã ºi putere, sã te trezascã; numai românul
nostru nu simþea, nu vedea, nu auzea nimica! Un vînt uºor, plãcut, îi
fluturã pletele, atingînd ca o aripã faþa lui prostitã, ºi trecu înainte
ca sã sãrute florile, ce parcã vroiau sã-i alerge pe urmã, aºa de cu dor
se înclinase la trecerea lui. La aceastã atingere, îºi veni ºi bietul om
în simþiri ºi, ca trezit din somn, îºi scuturã capul, îºi trecu mîna pe
frunte ºi pe ochi ºi, stînd pe loc, sã uitã împrejur: „Doamne, ce-am
pãþit eu astãzi ºi unde mã duc? În ce parte am apucat?”

Satul era departe în vale, la poalele ogoarelor, iar el pe deal
deasupra. Apucã cu grãbire printre holde, ca sã-ºi scurteze din drum,
tot þinîndu-se pe hat, cînd ferindu-se de o tufã, de unde zbura spã-
riatã o pãsãricã, lãsînd gol cuibuºorul cu ouãle, cînd pãzîndu-se sã
nu strice pãpuºoii frumoºi, prãºiþi dintãia oarã. De astã datã mergînd
cu sufletul liniºtit, ca omul ce nu are a-ºi face nici o mustrare cuge-
tului ºi gîndindu-se – sã înþelege – cu durere la toate întîmplãrile
lui. Luptase, muncise cu sudoare ºi cu dreptate, rãbdase cît poate un
om sã rabde, îºi fãcuse toate datoriile; mai mult nu i se putea cere,
îºi dãduse odihna, viaþa, sãnãtatea, inima lui, acum nu mai avea
nimic. Mergînd astfel cu capul în jos, împovãrat de gînduri, picioarele
îl scoase singure la drumul de atîtea ori bãtut ºi, fãrã sã ºtie cum, sã
pomeni dinaintea morei. Sta moara neagrã ºi pãrãsitã, ca o pasere
de noapte smulsã de pene. O ciudã mare îl cuprinse ºi zise cu glas de
mînie: „Iei-o ºi pe asta dracul, cã nici din ea n-am avut parte!”

– Ce spui, bãdicã, mi-o dai mie, zise dracul, ieºind repede de sub
roatã? Sã ºtii cã de acum e a mea, iar tu hait, carã-te n-ai ce mai cata
pe aici!
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– Ia-o, satana, ia-o, cãci ºi pãnã amu tot a ta a fost, ucigã-te
crucea!...

Apoi, dînd cu dezgust din cap, clocotind de furie ºi neputinþã, sã
duse...

Sã ducea ca º-un om beat, beat de scîrbã ºi de amar. De n-ar fi
avut casã ºi copii, care sã i se fi ivit dinaintea ochilor, întinzînd
mînuþele lor rugãtoare spre el, s-ar fi tot dus, unde l-ar fi dus ochii,
nu i-ar mai fi fost nici foame, nici sete, nici nimic. Cu un cuþit dacã
i-ai fi dat atunci prin inimã, nu ar fi simþit; datoria însã îl cheama, el
s-a supus. Lacrãmi de duioºie îi curgeau pe faþã în jos: pe cine sã mai
roage, la cine sã alerge, de la cine sã mai aºtepte ajutor?! Cu nimic
nu e vinovat ºi copilaºii lui sufãr atîta...!

Dar totuºi sã îmbãrbãtã ºi zise: sînt sãnãtos, am douã mîni, voi
munci ºi voi trãi; dar cei ce n-au nimic, cum trãiesc ºi eu sã-mi fac
atîta inimã rea pentru un petec de pãmînt ºi o hodoroagã de moarã, –
n-ar mai fi fost! cãci de nu erau ele ºi de nu-mi bagam munca mea de
atîþia ani într-însele, nu ajungem la halul acesta. Trecute-s însã
toate, dacã mã voi jãli ºi plînge, nu mi va folosi nimica, de aceea cu
Dumnezeu ºi înainte la lucru!

Îmbãrbãtat, îndreptîndu-ºi trupul ºi paºii, strînsã bine în mînã
bãþul, tot împlîntîndu-l cu putere în pãmînt ºi mergea parcã nu era
el cel ce sã legãnase înainte, parcã nu era el cel ce scãpase lacrimi de
duioºie din ochi. Sã-i fi ieºit atunci un leu în cale, numai una i-ar fi
dat ºi l-ar fi culcat la pãmînt. Va lucra de aici înainte ºi Dumnezeu îi
va ajuta! Dumnezeu ajutã pe toþi cei ce cu credinþã sã roagã la el ºi
urmeazã calea binelui ºi a dreptãþei.

Astfel se gîndea dînsul ºi, ajuns acasã, îºi mîngîie copiii, merse
de-ºi cãutã uneltele, care, de cînd sta degeaba aºteptînd roada cîm-
pului, sã împrãºtiase în bucãþi prin poduri ºi hîjuri, le drese, le
curãþi ºi chiar a doua zi merse în sat dupã lucru.

El pãþise ca ºi spînul ce trãgea nãdejde de barbã ºi tot sã uitã în
oglindã, sã vadã dacã-i creºte, dar împrejurul lui nu cãuta la nimic.
Dar dã, – fereascã Dumnezeu cînd se dã omul scîrbei ºi cînd numai
dintr-un loc îºi aºteaptã scãparea, nedînd ºi el din mîni, dacã vede cã
se îneacã...

De atunci a fost început a-i merge omului bine. Femeia, vãzînd pe
barbatul sãu în voie bunã, s-a fost ºi ea învioºat. Casa era grijitã,
copiii curaþi, ograda mãturatã, grãdina plivitã, parcã era altã casã,
parcã erau alþi oameni, binecuvîntarea lui Dumnezeu ºi fericirea
întrasã în mijlocul lor. Femeia, care pãnã atunci era ca fiartã în oalã,
fãrã inimã ºi fãrã putere de lucru, acum prinsãse la viaþã º-ar fi
lucrat, º-ar fi lucrat, cã nu s-ar mai fi sãturat, pe cînd copiii voioºi ºi
rumeni se jucau împrejurul ei. Despre moarã ºi cîmp nici nu mai
voiau sã-ºi aducã aminte, mãcar cã toþi oamenii se minunau ce grîu
frumos se fãcuse pe stîrpitura cea de pãmînt ºi ce straºnic venea apa
la moara cea pãrãsitã. Mai vorbeau oamenii cu spaimã de un glas
piþîgãiat ce ieºea din moarã ºi din grîu, cînd s-apropia cineva ºi vrea
sã macine sau sã treacã pe acolo: „Care-i acolo, moara sau grîul e al
meu, n-aveþi ce cãta pe aice!” striga glasul din lãuntru; ºi oamenii
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fugeau de-ºi scoteau ochii, vedeau ei bine cã nu-i lucru curat, numai
nu puteau pricepe ce s-a întîmplat, cãci omul nu se mai vedea pe
acolo ºi nu vrea sã spuie la nimeni nimic.

Astfel sã stãpînise el multã vreme, dar de un timp, aþîþat din cale
afarã de povestirile oamenilor, îºi puse în gînd sã meargã, sã vadã
minunea cu ochii. Grîul era aºa de nalt ºi spicos, cã nu vãzuse de
cînd era aºa mîndreaþã – îi fugea inima cînd se uita la el –, dar ce
folos dacã amu nu mai era a lui. Întinsã mîna sã rupã un spic, sã-l
cate la sãmînþã. Numai ce aude dintre tufari: „Care-i acolo? Grîul e
al meu, haiti, cãrãbãneºte-te de aice, n-ai ce cãuta!”

N-avu ce face, trebui sã plece suparat ºi sã-ºi cate de drum. Dar
din ziua aceea nu mai avu odihnã, parcã-l tot trãgea cineva sã meargã
la grîu. ª-apoi, lucrul dracului: nici nu se scutura, nici nu se pleca,
mãcar cã-i trecuse demult vremea seceratului ºi veneau vînturi ºi
grindinã peste el, parc-anume sta aºa galbãn ºi frumos, cu spicul
îndoit, sã-i facã lui în ciudã. Dar cum mergea, aºa se înturna, cãci
totdeauna dracul îl alunga.

Acuma îi era ºi de moarã ciudã: ar fi trebuit sã lucreze omenesc,
cînd avea el averea lui? Cu aºa o moarã putea sã fie fruntaº. De peste
ºepte sate ar fi venit la el la mãcinat.

Umblînd odatã aºa suparat prin preajma morii, iatã cã sã întãl-
neºte cu o babã.

– Bunã ziua, bade!
– Mulþãmesc D-tale, mãtuºã!
– Da ce mergi aºa de îngîndurat, ar fi sã fii voios, cã, slava Domnului,

norocul þi s-a înturnat, apa la moarã þi-a venit, pînea þi s-a fãcut...
– Ia lasã-mã, mãtuºã, nu mã mai întreba, fiecare îºi ºtie a lui, eu

ale mele ºi D-ta ale D-tale.
– Ba chiar nu te-oi lãsa, ci te-oi întreba, de-i bãnui ori nu, cã-þi

priesc ºi-mi pare rãu de D-ta. Oamenii din sat vorbesc cã ai fãcut
tocmealã cu dracul ºi azi ai ce mînca, dar mîni, poimîni nu te-or
primi nime, or fugi de D-ta ca de ciumã. Mai bine spune-mi mie toatã
pãþenia ºi nici nu ºtii cum te-oi ajuta ºi te-oi scãpa din nevoie.

– Ce-mi poþi D-ta ajuta, mãtuºã, numai unul Dumnezeu îmi poate,
dar nu vrea!

– D-apoi dacã-i aºtepta pe Dumnezeu sã se scoboare din cer anume
pentru D-ta, apoi vei aºtepta mult ºi bine. Dumnezeu are griji mai
mari, iar omului i-a dat minte sã se povãþuiascã, ajutîndu-se la nevoie
cu sfaturi ºi oamenii cei buni. Spune-mi, bade, ºi-i vedea cã nu þi-o
pãrea rãu, babele pot multe ºi de dînsele pãnã ºi dracul sã teme.

– Oare sã se teamã dracul de babe, mãtuºã? Sã fie asta drept?
– Ia-i drept, dragul mãtuºei, aºa merge vorba din bãtrîni ºi cei

bãtrîni, pãnã n-au bãgat de seamã cã-i aºa, n-au vorbit. Ascultã-mã
pe mine, cã ºi eu îs babã ºi ºtiu ce-þi spun.

– De toate babele ºi de toþi copiii, cum merge vorba, nu s-a mai fi
temînd dracul, cã unele-s becisnice ºi pãcãtoase, de te miri cum mai
trãiesc pe lume, – dar sînt altele aºa ca D-ta, cuminþi ºi pãþite, care
din cîte vãd, tot minte învaþã, de acelea poate sã tem; ºi cum te vãd
pe D-ta cãtînd aºa adînc ºi priincios la mine, parcã ai ºti ce am în
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inimã ºi a-i vrea sã-mi fii de ajutor, apoi þi-oi spune ºi Dumnezeu îþi
va rãsplãti mai bine decît mine, dacã vei putea sã-mi dai vreun sfat
bun, sã mã scoþi din beleaua în care mã aflu.

– Spune-mi, dragul mãtuºei, spune-mi ºi eu de bine te-oi învãþa ºi
bine-þi voi prinde; cãci ca mîne am sã mor ºi de voi face bine, bine
m-aºteaptã ºi pe cea lume. Vai de aceia ce fac rãu, saracii, nu mai au
la ce muri! Ei, fãcînd cuiva rãu, gîndesc cã fac numai aceluia, nu ºtiu
cã fac la toþi cei ce aºteaptã binele de la acela ºi la copiii copiilor lor.
Dacã loveºte în mamã ori în tatã, loveºte în toþi urmaºii lor, cine ºtie
pãnã la al cîtelea neam, ºi, pentru un fleac de mînie a unui om, pot
sã fie nenorociþi sute ºi sã nu se mai poatã scula pe picioare. În Sf.
Evanghelie scrie cã toþi sîntem fraþi ºi Dumnezeu tatãl nostru pe toþi
ne iubeºte deopotrivã ºi la toþi ne-a pregãtit mai dinainte fericirea
aici pe pãmînt ºi în cer ºi dacã vine vreunul ºi sminteºte întru ceva
cu vorbe sau fapte rele fericirea gãtitã fiului sãu, – tare pãcãtuieºte,
cãci ce a stricat nu se mai poate îndrepta, ºi el lucreazã împotriva lui
Dumnezeu, de cum a hotãrît el sã fie. De aceea, dacã un fiu rãu aduce
stricãciune fraþilor sãi, Dumnezeu îl dã peirei, izgonindu-l de la sînul
sãu pãrintesc în iad, cu dracii (cãci numai dracii fac rãu la oameni),
cari ºi ei odatã, pentru rãutatea lor, au fost izgoniþi de la faþa sa ºi
aruncaþi în fundul tartarului. Acuma duºmanul cautã sã facã lui
Dumnezeu în ciudã, îndemnînd pe fii sãi iubiþi sã-l mînie ºi sã-i dea
perzãrii, pentru a-ºi umplea iadul ºi a se scula împotrivã lui Dumnezeu,
ca sã rãmîie el stãpînitor lumei. Dumnezeu însã e tare bun ºi, dacã
omul se cãieºte de pacatele sale ºi cautã a-ºi rãscumpara greºala
prin faceri de bine fraþilor sãi, care iarãºi sã revãrsa asupra tuturora,
îl iartã, aflînd iarãºi har înaintea sa.

Pãtruns omul de vorbele babei, îi dastãinui toatã întîmplarea,
fãgãduindu-i cã de îi va ajuta, cît va trãi, nevoie nu va duce, îi va
purta el de grijã, sã aibã de toate cele.

Baba, cum auzi, nu ºtiu ce sã facã de bucurie. – Las’ cã þi-l scot eu
de acolo, de þ-a pãre cã nici n-a fost, zise baba, ºtiu eu cum sã mã port
cu dînsul, cãci dracul, cît e de drac, dar tot e prost; Dumnezeu i-a
luat lumina minþei, cînd l-a aruncat în întuneric – ºi cu oleacã de
ºiretlic, faci ce vrai cu dînsul. Pe un om nu l-aº înºela ºi nu i-aº face
nici un rãu, Doamne fereºte, dar pe drac, zise baba, – dînd cu amenin-
þare din cap –, îl jupuiesc dacã pot! Adu-mi acum o baniþã de pãpuºoi,
sã am eu cu ce merge la moarã, ºi-i vedea ce treabã bunã am sã-þi fac!

Cum aduse omul grãunþele, baba le înºfãcã în spate ºi fuga la
moarã. Simþind dracul cã vine cineva, strigã: „Care-i acolo? Moara-i
a mea, n-ai ce cãuta pe aici!”

Atunci baba cu glas bolnãvicios ºi moale începu a-l îmblînzi:
– Mã rog d-tale, fie-þi milã, nu mã lãsa, cã tare-s sãracã ºi nu vrea

nimeni sã-mi ia sacul în car degeaba pãnã la moara din celãlalt sat
ºi eu sînt slabã... ºi n-am cu ce-i plãti... î... î... î... Mã rog d-tale, fã-þi
milã ºi pomanã, deschide ºi mã lasã sã macin... î... î... î... Auzind
dracul vãiturele babei, deschise puþin uºa sã vadã cine miorlãieºte
acolo. Cum zãri pe babã, vru sã închidã, dar baba îºi ºi bãgase vîrful
degetelor între uºã. Dracul vrea sã închidã, – baba þiuuu!... Þipa de-i
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lua gura: degetele mele. Vaileu, degetele mele, deschide sã le scot!
Dracul deschide puþin aºa. – Ea bagã fuga toatã mîna! Dracul vrea
sã închidã – baba rãcneºte cît poate: vaileu mîna! Lasã sã-mi scot
mîna! Dracul deschide ºi de astã datã, baba pe loc bãgã un picior.
Vaileu, piciorul meu! striga baba din toate puterile. Deschide, sã-mi
scot piciorul cã mooor!

Aºa tare se spãrie dracul, încît deschise uºa mare. – Baba ciuºti
în moarã ºi fuga toarnã în coº. Dracul vrea s-o dea afarã, ea începe a
þipa, º-a se sfãdi, ºi a plînge cã-i e fãina în coº ºi ea numai atîta are,
cã el vra sã i-o ia... Îl blãstãmã cu lacrimi, ºi þipã, ºi strigã, încît
fiindu-i dracului lehamete, o lãsã sã-ºi macine fãina.

În timpul acesta, baba se îmbuneazã, face focul, pune de mãmã-
liguþã ºi începe a vorbi cu dînsul:

„Mãi Nichiduþã, aºa, mãi Nichiduþã, pe dincolo. Mãi Nichiduþã,
cum trãieºti tu aici aºa singur-singurel? Nu-þi e þie urît, sãracu? Ce
bine ar fi sã ai pe cineva sã te caute, sã-þi facã mîncãricã bunã, sã te
spele, sã te leie... Cum eºti tu de neîngrijit, sãracu!” îi tot spune baba
cu glas trãgãnat ºi priincios.

– ªtii ce, Nichiduþã? Eu singurã, tu singur, hai sã trãim amîndoi
la un loc! Aºa te-oi cãuta... Aºa te-oi îngriji, cã þi-a pãrea cã eºti în rai!

Bietul Nichiduþã, înduioºat de vorbele babei, zise: – Bine, hai.
– Apoi dacã-i aºa, zise baba, dacã vine treaba sã-mi fii tu bãrbat

ºi eu þie femeie, atunci trebuie sã te lau, cãci aºa îl lam ºi pe bãrbatul
meu, Dumnezeu sã-l ierte. Iacã pun apã la foc ºi pãnã s-a încãlzi,
vinã ºi þ-oi cãuta în cap, saracu – cã tare eºti neîngrijit, nu º-a mai
fãcut nimeni pomanã cu tine.

S-apucã baba sã-i caute în cap ºi, în timpul acesta, fel de fel de
vorbe bune a-i spune: „Nichiduþã dragul meu, eu te-aº la, numai tare
mã tem cã nu-i sta la lãutoare.” „Voi sta, voi sta”, zicea Nichiduþã
blînd. „Ba nu-i sta, cãci eu ºtiu cã nici bãrbatul meu, Dumnezeu sã-l
ierte, nu sta. Cum prindeam a-l la, de bucurie mare începea a sãri ºi
a juca ºi nu puteam face nimic cu el. Dar tu fã aºa cum te-oi învãþa
eu, cãci aºa fãcea ºi el ºi tare era bine! Ai tu vrun lanþ bun prin
moarã, pe aicea?” „Am”, zise Nichiduþã. „Atunci, dacã ai, iatã apa e
îndatã caldã, ia lanþul ºi te leagã bine cu el de moarã. Dar catã,
leagã-te bine, sã nu te rupi.”

Merse dracul ºi cãtã lanþul ºi se legã bine cît putu. „Ia încearcã,
îi zise baba, ºi vezi nu te-i rupe?” Se zgîþîi de vro douã-trei ori ºi
rupse lanþul.

Sã duse dracul a doua oarã ºi-ºi cãutã, pe unde ºtiu el, lanþuri
mai bune ºi aºa sã cetlui, cã nici Solomon nu l-ar fi cetluit mai bine.
Cearcã dracul ºi de astã-datã ºi sã întinde de sã rupe, dar acum era
bine legat.

Încredinþîndu-se ºi baba de adevãr, luã un sac în mînã, apucã
cãldarea cînd clocotea mai bine ºi... ciorºti pe capul lui Nichiduþã.

Cînd începu Nichiduþã a þipa, gîndeai cã s-au adunat toþi dracii
din iad ºi þipã... S-a smuncit el cu toatã puterea, pãnã ce a rupt
lanþurile ºi tiulea, bãiete, pe uºã... ªi odatã scapat, nu s-a mai vãzut.

Omul, care era pe acolo, cînd l-a vãzut fugînd ºi cînd a vãzut pe
babã în prag, nu ºtia ce sã-i mai facã de bucurie...
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Sãrutatu-i-a picioarele, sãrutatu-i-a mînile, ar fi ridicat-o în slavã,
dacã s-ar fi lãsat.

– D-apoi ºtii, mãtuºã, cã nu te-aº fi þinut de aºa hainã la inimã, sã
opãreºti pe bietul drac aºa de tare, zise omul rîzînd!...

– Hei, dragul mãtuºei, zise baba, de bunã seamã cã i-am fãcut
usturime, dar rãul cu rãu sã scoate. De fãceam aºa cu un om sau cu
un dobitoc, Doamne fereºte! era pacat; dar dracului nu i-a fi nimic, a
schimba altã piele ºi tot drac va rãmînea. Pentru dînsul numai
spaima-i mai mare. Amu du-te acasã ºi-mi cautã un þol mare ºi-l
unge cu pãcurã. Mai cautã ºi vrun poloboc cu pene ºi mi le adã aici,
cã þi-l scot ºi din grîu îndatã.

Într-un suflet cautã omul tot ce-i zise. Aducînd babei þolul uns, ea
se învãli cu totul, apoi, mai punînd ºi o cioatã mare în cap, ca sã parã
mai înaltã, sã tologi prin pene ºi, cînd sã sculã coºcogea nãmilã
neagrã ºi cu pene pestriþe pe ea, parcã era spaima lumei, fugeau ºi
cînii cînd o vedeau.

Aºa gãtitã, se duse tocmai la grîu. Cum auzi dracul cã vine cineva,
pe loc strigã: „Care-i acolo? Grîul e al meu, n-ai ce cãta pe aici!”

– Ba-i º-al meu, cã-þi sînt nevastã ºi te caut pe tine, puiule, þipa
baba cu glas rãguºit! Nu þ-am spus eu c-ai sã fugi? Dar de-amu
lasã, – te-oi þinea eu singurã la lãut, nu mi-i mai fugi. ªi prinse a
alerga dupã drac. El, cum o vãzu ºi auzi cã i-i nevastã, la fugã!...

De atunci nu l-a mai vãzut nimene pe drac pe acele locuri. S-a fost
dus pe pustii, iar omul a rãmas deplin stãpînitor pe moºtenirea de la
pãrinþi, bucurîndu-se cu femeia ºi copiii lui ºi þiind pe babã ca pe un
odor scump la casã, iar aceasta ajutînd ºi mai departe pe oricine la
nevoi. Mihalcea

(Între cei ce s-au luptat cu dracul la moarã este ºi Pepelea, se va
vedea în vol. de poveºti. De aceeaºi naturã e ºi povestea de la cap.
Gemenii, sub titlul Baba ºi carnea de broascã.)

(Despre farmecul din moarã se va vedea tot la poveºti,
Broasca-Cioarã ºi altele.)

(Despre moara dracilor ce macina fier ºi animalele priinciose se
va vedea în povestea Finul lui Dumnezeu.)

§ 2. Dracul la moarã

Dracul la moarã numai atîta are drept cît sã stea sub roatã. Dacã
n-ar fi dracul, roþile nu s-ar învîrti. – Parcã drumul de fier cine-l
poartã, nu el?

Pe dînsul dacã-l superi, îndatã sã stricã ceva la moarã ºi nu poþi
mãcina. Roºa

De nu mãsuri morarului drept, dracul îºi scrie. Bagiurea

Moara la lunã nouã nu e bine sã îmble, ca atunci are „el” putere
ºi nãcãjeºte pe om. Atuncea, la moarã e cu fricã a merge, cãci poate
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sã-l poceascã pe om (sã sufle asupra lui), sã se îmbolnãveascã sau sã
moarã. Mihalcea

Stavila de la moarã dracul a fãcut-o din stejar. Stejarul e al lui.

Odatã, într-o moarã dormeau mai mulþi roºiºani, da unul era
treaz. Pe la miezul nopþei a vãzut cum a venit un bãieþel ºi s-a dus la
toþi de s-a uitat în ochi, apoi a venit ºi la dînsul ºi i-a suflat în liulea
ºi s-a dus.

§ 3. Încercãrele din moarã
A. Povestea cu minciuni ºi morarul cu pãrul roº

Un om a fost trimes pe ficiorul sãu la moarã sã macine, dar i-a
spus ca sã nu sã ducã la moara unde va vedea pe morar cu pãrul ºi
barba roºã, ci sã macine unde va fi morarul cu pãrul alb ºi barba
albã. Bãietul s-a dus, dar negãsind altã moarã, a întrat la morarul
cel cu pãrul roº. „Bine c-ai venit, bãiete, cã de mult te aºteptam. Ia ºi
toarnã în coº!” Bãietul a turnat. „Dar sã ºtii cã la mine aºa-i rîndul:
dacã mi-i spune o poveste în care sã nu fie un adevãr, capeþi fãina, da
de nu, rãmîne a mea!” „Bine, zice bãietul, þ-oi spune, dar mai întãi
spune-mi D-ta, cã eºti mai bãtrîn.”

Morarul a spus cã, pe cînd era el mic, a vãzut niºte pepeni ºi cã
din pepenii ceia s-a fãcut tîrg ºi catane ce sã muºtruluiau.

„Ba la noi, zice bãietul, cînd avea tata albine ºi le da la pãscãtoare,
una a mers º-a pãscut grîul boierului. Un argat a vãzut-o º-a prins-o,
a înhãmat-o la jug º-a arat cu dînsa 2 fãlci. Tata vede cã toate albinele
sã întoarnã numai Nastasia nu-i, sã duce s-o caute º-o gãseºte cu
gîtul rãnit de jug. Tata cere la boieri sã-i plãteascã 300 de lei, cã i-a
stricat la gît albina. Boierul cere de la tata 100 de lei, cã i-a pãscut
grîul, ºi cu mare greu s-au împãcat. Tata a luat pe Nastasia º-a dus-o
la spital. Acolo au pisat nucã ºi i-au pus la gît. Cînd sã uitã, din rana
ceea a fost crescut coºcoge nuc! Cioarele vinea ºi tot apuca nuci, da
noi tot aruncam cu bulgãri în sus, c-amu pe vîrful nucului nostru 3
fãlci de pãmînt s-au fãcut; iar noi l-am arat º-am samanat grîu ºi din
acela am adus de mãcinat amu la moarã!”

„Capãt fãina ori ba?” „O capeþi”, a zis morarul. Bãietul,
bun-bucuros cã a scãpat, º-a luat fãina ºi s-a dus.

Acsinia Roman, Mahala

(Poveºti de minciuni sã vor mai vedea vol. II, la minciuni*.)

B. Fata cea harnicã ºi cea leneºã la moarã

A fost o babã º-un moºneag º-amîndoi aveau cîte o fatã. Fata
moºneagului era harnicã ºi frumoasã, da fata babei leneºã ºi urîtã.

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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S-au luat ele ºi s-au dus amîndouã la ºezãtoare. Fata moºneagului a
tors un ciur plin de fuse; da fata babei numai trei; s-a hîrjonit toatã
sara cu flecãii. Vin ele acasã, cînd, la pîrlaz, fata babei a trecut
înainte, da a moºneagului nu putea de ciurul cu fusele. „Na ,soro,
zice ea, þine-mi ciurul sã sar ºi eu.” Aceea a luat ciurul ºi aleargã
fuga în casã: „Iaca, mamã, ce-am tors eu, – da fata moºneagului
toatã sara s-a hîrjonit numai cu flecãii!” Da cãþaua: „Hau, hau, fata
moºului cea harnicã a tors un ciur plin de fuse, da a babei cea leneºã
s-a hîrjonit numai cu flecãii!” Baba alungã pe cãþea mînioasã ºi spune
moºneagului ca sã-i ducã pe leneºa de fata lui de-acasã, cã n-o mai
poate suferi. Fata º-a luat cîteva caiere în traistã, o gãinã º-un cocoº,
un pieptene ºi a pornit cu tatãl sãu în ºtirea lui Dumnezeu. Au mers
ei pãn’ ce au ajuns la o moarã. „De amu rãmîi aice, draga tatei, cum
þ-a ajuta Dumnezeu, cã eu mã întorc înapoi”, a zis moºneagul. ª-a
lãsat-o acolo.

Amu sã fãcuse sara. Fata a fãcut focul, a pus de mãmãliguþã ºi s-a
pus sã toarcã. Iatã cã întrã ursul în moarã; da tãvãlit, da dupuros ºi
plin de scai! „Fatã frumoasã, zice el, lã-mã ºi mã piaptãnã, cã þ-oi sta
într-o mînã de ajutor.” Ea a luat uncropel ºi l-a fãcut potrivit, l-a
spãlat ºi l-a pieptãnat frumos ºi ursul s-a dus. – Vine lupul, tãvãlit ºi
plin de glod. O roagã sã-l spele, sã-l pieptene ºi pe el. Ea l-a pieptãnat
ºi l-a grijit ºi s-a dus. – Vine vulpea, scarmanatã ºi tîrmozitã! Spunea
cã de-abia a scapat cu suflet, cît pe ce era s-o gãbjascã la niºte gãini.
A luat-o º-a pieptãnat-o ºi pe ea. – Vine iepurele, tot aºa, zicea cã
l-au fost fugãrit niºte puºcaºi prin niºte gloduri. L-a grijit ºi pe el
frumos ºi s-a dus.

Pe la miezul nopþei, întrã un flecãu nant, voinic, bine îmbrãcat ºi
vine la ea. „Fatã frumoasã, hai cu mine la joc.” „M-aº duce, dacã
n-am papuci. Încã-s desculþã!” El merge ºi-i aduce un vrav de papuci.
„Fatã frumoasã, hai cu mine la joc.” „Dacã n-am rochie de matasã.”
S-a dus ºi i-a adus. Iar o cheamã. „Dacã n-am ghiordeie frumoase
(salupuri, caþaveici).” Merge ºi-i aduce. Apoi i-a spus cã n-are ºaluri,
cã n-are ladã, scorþuri, cã n-are cãruþã. Toate i le-a adus. I-a spus cã
n-are cercei, inele. Cînd a venit cu inelele, ºi cucoºul a cîntat, iar
strigoiul a picat cu faþa în jos, jumãtate în casã ºi jumãtate în tindã.

A doua-zi dimineaþã vine ursul, lupul, vulpea ºi iepurele la fatã.
„De amu, fatã frumoasã, încarcã-þi lucrurele în cãruþã ºi noi te-om
duce de-aici pãnã mai încolo, unde-i da de oameni, nu sta!” De la un
loc fiarele au lasat-o, iar ea º-a tocmit un om cu cai, care a dus-o pãn’
acasã. Simte cãþaua: „Zau, zau, vine fata moºneagului cea harnicã ºi
gospodinã ºi cu o mulþime de zestre!” „Taci, batã-te Dumnezeu, zice
baba, na-þi mãmãligã cu unt ºi zi cã fata mea-i harnicã!”

Baba, cum a vãzut-o, numaidecît la moºneag ca sã i-o ducã ºi pe
fata ei acolo unde a dus-o pe a lui. Moºneagul a luat-o º-a dus-o.

A fãcut ºi ea foc ºi s-a apucat de tors. Vine ursul tot aºa tãvãlit.
„Fatã frumoasã, spalã-mã ºi grijeºte-mã, cã þ-oi sta într-o mînã de
ajutor.” „Da, mi-oi tãvãli mînele mamei º-a tatei! Dã-mi pace, nu vezi
cît am de tors!” ªi tot aºa a spus la toþi. – Vine flecãul º-o trage la joc.
O piºcã. Ea rîde ºi sã bucurã. „Fatã frumoasã, hai cu mine la joc!” Ea
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a început a înºira de toate. „M-aº duce, dacã n-am papuci, rochie, ºal
etc, etc.” El deodatã toate i le-a adus. Apoi a apucat-o º-atîta a jucat-o
pãn’ ce a rupt-o bucãþi. Ioan Pisarciuc, Roºa

În o poveste din Mahala, moºneagul a dus fata la o casã pustie ºi
acolo a venit ursul. Dupã ce fata l-a grijit, el i-a spus sã bage mîna în
urechea lui cea dreaptã ºi din ureche a scos cai, cãruþã, straie ºi tot
ce i-a trebuit. Cînd a venit fata babei, n-a vrut sã-l spele, a zis cã sã
teme ºi n-a capatat nimic.

În o altã poveste din Botoºani, moºneagul duce pe fata lui tot la o
moarã pãrãsitã ºi la miezul nopþei vin o mulþime de draci. Ei au
chemat pe fatã la joc ºi ea a început a le spune lucrurele ce-i tre-
buiesc, cîte unul pe rînd ºi cînd n-a mai avut ce sã mai spuie, a cîntat
cucoºul. A doua zi a venit fata babei. Dracii i-au adus toate lucrurele
deodatã, au apucat-o la joc, º-au fãcut-o bucãþi.

În Stãneºti pe Ceremuº, începutul e ca ºi la povestea cu Sf.
Duminicã, grijind cuptorul etc., apoi ajunge la o casã pustie. La
miezul nopþei, vine un cap de cal ºi sã cere sã-l treacã pragul, apoi
sã-i dea de mîncat, sã-i caute în cap ºi pe urmã sã meargã la joc. – De
aici urmeazã dupã cum ºtim. Glicheria Constandiniuc

*

Altã variantã e aceasta:

Mama pãdurei are cãruþã înhamatã cu cerbi. Roþele sînt din un
lemn îndoit rotund ºi, în loc de spiþe, douã lemne puse în cruce, iar în
cãruþã e aºternutã piele de cerb. În povestea cu baba ºi moºneagul,
cînd a alungat baba pe fata moºneagului, ea mergînd noaptea prin
pãdure, drept la curþele mamei pãdurei a ajuns. Mama pãdurei s-a
fãcut lãutari º-o mulþime de draci º-a chemat-o pe fatã la joc. „Hai
fatã ºi-i juca.” „Dacã n-am ciubote.” ªi tot aºa a spus, pãnã a cîntat
cucoºii, º-atunci dracii au perit. Dar aceia nu erau draci, ci numai
aºa sã fãceau din puterea ei. A doua zi, º-a luat fata lucrurele ºi s-a
dus acasã. Apoi a venit ceialaltã ºi a pãþit cum ºtim.

De la d-l Cornel Dumitrescu, Roºa

§ 4. A. De cînd au oamenii saþ
De cînd se dã de pomanã

Dupã ce a fãcut Dumnezeu lumea º-a fãcut de toate celea, a fãcut
ºi moara º-a pus pe morar. Da morarul cela aºa de mult mînca! Fãcea
mãmãliga într-un ceaun mare, mare, ºi n-ar fi dat nimãrui o fãrmã-
turicã, Doamne fereºte! Tot mînca ºi nu sã mai sãtura. Da a venit
acolo la moarã un om, care n-avea noroc ºi zicea cã vrea sã meargã la
Dumnezeu, sã întrebe de ce el, de cînd slujeºte, de nimic n-are parte?
Slujea la un om pe o piatrã ºi piatra cea în toatã noaptea vinea ceva
º-a tot ciuntit-o, cã, pãn’ ce-a înplinit anul, a fost toatã fãrîme! Înc-un
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suman mai avea º-acela s-a culcat lîngã foc º-a ars. „Dacã mergi D-ta
la Dumnezeu, zice un om care avea doi giuncãnaºi tineri, roagã-l pe
Dumnezeu ºi pentru mine, sã-mi deie mai mare avere, ca sã mã pot
hrãni.” Da morarul zice: „Sã întrebi ºi de mine, mã rog, ce sã fac eu
ca sã am saþ, cã o mãmãligã aºa de mare fac ºi alþii sã saturã, da eu
nu mã pot sãtura!”

A mers omul acela la niºte cãlugãri, care-s ei pusnici, numai o
datã în zi la amiazã beau un pahar de vin ºi mãnîncã o bucãþicã de
pîne ºi nu mãnîncã pãn’ a doua zi la amiazã, da pe obraz sînt acoperiþi
cu rasã subþire, sã nu-i vadã omul ºi nici trupul nu-l vede nime, cã
stau în casã ºi omul e afarã la fereastã ºi aºa vorbesc; – Dumnezeu
le spune ce au sã spuie.

Omul acela a spus cã e fãrã noroc. „Apoi dar sã te însori, cã poate
va avea femeia ta noroc, or de n-a avea ea, vei face copii ºi va avea
vro unul din copii ºi de pe norocul aceluia toþi veþi trãi.” -„Da ce v-aº
mai întreba: mai era acolo în moarã un om cu doi giuncani º-a pus ca
sã-l rog pe Dumnezeu sã-i dea mai multã avere.” „Spune-i cã ºi
giuncanii ceia-i voi lua.” -„ªi m-a rugat ºi morarul sã vã întreb, ce sã
facã, cã tot mãnîncã ºi mãnîncã, ºi tot n-are saþ?” „Morarului sã-i
spui cã, de vrea sã aibã saþ, sã nu mãnînce singur, sã deie ºi la alþii
ºi atunci va avea saþ.” A mulþãmit omul ºi s-a dus ºi, înturnînduse pe
la moarã, a spus la toþi ce-a auzit.

Morarul ia ºi face mãmãliga ceea mare ºi împãrþeºte la toþi oame-
nii din moarã cîte o bucãþicã ºi i-a ramas ºi lui o fãlioarã. Ia ºi sã
pune ºi mãnîncã. Vede cã sã saturã, ba încã i-a ramas – pentru cã
Dumnezeu l-a sãturat. „Mulþãmesc lui Dumnezeu, cã am saþ!” a zis
el º-a fãcut cruce la Dumnezeu. ªi de atunci sã dã de pomanã.
Dumnezeu dã omului, ca sã deie ºi altuia, da dacã tot lui îi dã, ºi-i dã,
ºi nu sã mai saturã, nici Dumnezeu nu-i dã saþ.

Omul cel cu giuncanii s-a dus pãn’ la un pãrãu glodos º-au ramas
acolo în pãrãu, nu i-a putut scoate º-a ramas ºi fãrã aceia. Cã omul
la Dumnezeu sã nu cearã avere, cã averea nu sã capãtã aºa, – averea
sã face cu muncã. Maria Ciobanu, Botoºani

*

B. Fata cu coromîsla

Zice cã atunci cînd a fost omul cel ce mînca mult, el era morar º-a
mers la Dumnezeu sã întrebe de ce face mãmãliga cît roata carului,
de o mãnîncã ºi tot nu se saturã. Pe drum, mergînd el aºa la
Dumnezeu, a ajuns la o casã unde erau douã fete bãtrîne, nemãritate.
„Dacã mergi la Dumnezeu, zic ele, mã rog sã întrebi ºi de noi, bãdi-
ºorule, de ce am îmbãtrînit ºi nu ne-am putut mãrita.” „Voi întreba”,
zice omul. – Mai merge, mai merge, dã de un ogor º-un om ara de 3
zile cu plugul cu 6 boi ºi, cît ara, nimica nu sã cunoºtea, era pãmîntul
ca dintãi. „Dacã mergi la Dumnezeu, bãdiºorule, mã rog sã întrebi ºi
de mine, cã iaca eu de cîte zile ar, ºi tot degeaba.” – Mai merge, dã de
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un cîne, cã tot sã tologea ºi nici nu murea, nici nu trãia. „Mã rog sã
întrebi ºi de mine, bade, de ce nu-mi dã Dumnezeu odatã or sã mor,
or sã mã scol.” „Voi întreba.” – Mai merge, ajunge la o baltã mare ºi
frumoasã ºi dã s-o treacã, da balta îi zice: „Mã rog sã întrebi ºi de
mine, de ce n-am eu peºte, cã uite ce apã curatã ºi frumoasã am ºi
peºte n-am de cînd sînt.” „Voi întreba”, zice el.

Ajunge la Dumnezeu, da Dumnezeu nu era acasã, numai mama
lui Dumnezeu. Îi spune el toate la ce a venit. Mama lui Dumnezeu ia
fuga ºi stricã vatra cuptorului ºi-l bagã înãuntru ºi pe deasupra
lipeºte, sã nu-l gãsascã ficioru-sãu cînd va veni, cã de-i mirosea a
carne de om, îndatã avea sã-l mãnînce. Vine Dumnezeu acasã. Mã-sa
i-a dat sã mãnînce, pe urmã l-a chemat sã-l leie: „Ia vin, dragu
mamei, ºi te-oi la.” ªi cum îl la, tot îl întreba. – Da omul din vatrã
auzea. „A fost un om aice º-a întrebat cã de ce el aºa de mult mãnîncã
ºi nu sã mai saturã?” „Îl ºtiu eu, da el de ce, cîþi oameni sînt în
moarã, nu li dã ºi la aceia cîte o bucãþicã, da-ºi întoarce spatele de la
dînºii; cã s-ar sãtura!” „Da a zis cã sînt douã fete bãtrîne: de ce nu
s-au putut mãrita?” „Da ele de ce dau gunoiul din casã în ochii
soarelui, cînd rãsare, îmi umple toatã faþa de colb, de aceea nu s-au
mãritat ºi nu sã vor mãrita nici ele ºi nici cele ce fac ca dînsele!” „Da
este un om cã tot arã ºi tot stã cu lucrul pe loc?” „Da el de ce-i fudul
ºi nu sã închinã lui Dumnezeu. De ce cînd începe lucrul nu zice
macar: «Doamne ajutã!» dacã ar face cruce ºi ar zice aºa, pe loc tot
cîmpul cît l-a arat, s-ar face gata arat înintea lui!” „Da un cîne ce este
în drum de ce tot sã tologeºte ºi nu mai moare?” „Acela nu-i cîne, da-i
norocul unui om, sã ºtie sã-l loveascã îndãrãpt cu mîna, s-ar rãsipi ºi
banii ar fi ai lui!” „Da este o baltã mare ºi frumoasã cu apã limpede
ºi n-are peºte?” „Acea baltã nici n-a avea pãn’ n-a mînca cap de om.”

A doua zi, dupã ce s-a dus Dumnezeu – el adecã tot e o faþã cu
soarele, cã ºi soarele e a lui Dumnezeu, – a pornit ºi omul la drum.
Mai întãi a ajuns la balta ceea, da balta a prins a-l întreba. „Stãi,
mai întãi sã trec º-apoi þ-oi spune.” Dupã ce a trecut º-amu era
departe, a strigat: – „A zis Dumnezeu cã nici nu-i avea pãn’ nu-i
mînca cap de om.” „Ara, ºi cum n-am ºtiut eu mai înainte, cã te
mîncam pe tine!” „Dacã eu n-am fost prost sã-þi spun!” – Sã mai duce
el, ajunge la cîne ºi dã îndãrãpt cu mîna, da banii fac: zuurr! A luat
cît a putut ºi ceialalþi i-a lasat. – Mai merge, ajunge la omul cel care
ara ºi-i spune. Atunci omul a ridicat cuºma, º-a fãcut cruce º-a zis:
„Doamne ajutã!” ªi îndatã tot cîmpul a fost gata arat. – A ajuns ºi la
fetele celea. „Da de noi ai întrebat?” „Am întrebat”, a zis omul. ªi le-a
spus... – El s-a dus acasã º-a fãcut mãmãliga º-a fãcut cum a zis
Dumnezeu, a dat ºi pe la alþi oameni, da el, cu ce a ras de pe caldare,
s-a sãturat.

Da pe fetele celea le-a pus Dumnezeu în ceri – ºi sînt stelele ce se
vãd trei rînd ºi la care le zice „Fata cu coromîsla” 1 – ca sã ºtie ºi

1. „Fata cu coromîsla”, prin satele acestea, sã crede a fi cele 3 stele rînd,
de-a curmeziºul, din constelaþia lui Orion; nu constelaþia „Vulturului”,
dupã cum e cunoscutã în Moldova ºi de unii ºi aice.
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altele cã de aceea nu s-au mãritat, pentru cã au dat soarelui cu colb
în ochi. – Cît vei trãi, dimineaþa cînd rãsare soarele, sã nu arunci
gunoiul înspre soare, nici peste zi; pentru gunoi sã caþi sã ai un loc,
ia încolo dupã casã, spre miezul-nopþii, nu pe unde îmblã soarele, în
calea lui. Dochiþa Hurghiº, Mahala

C. Sf. Varvara e pentru saþ

Un om îºi fãcea mãmãliga dintr-o demerlie de fãinã ºi de abia sã
sãtura cu ea. Dumnezeu a vãzut asta ºi a trimes pe Sf. Varvara sã-i
deie saþ. Ea a mers ºi l-a gãsit fãcînd mãmãligã. „Dã-mi ºi mie o
bucãþicã sã mãnînc”, a zis Sf. Varvara. „Dacã n-am de unde”, zice
omul. „Da acolo în sac ce-i?” „Acolo-i numai o demerlie de fãinã ºi-mi
trebuie mie.” „Dã-mi mãcar un pumniºor!” Dupã ce i-a dat, ea s-a dus
deoparte sã-ºi facã o mãmãliguþã. A rãsturnat-o ºi-l îmbie ºi pe el sã
mãnînce, dar omul nu voia. Cu mare greu s-a pus la masã ºi atunci
s-a trezit sãtul. „Da oare ce sã fie asta, cã m-am sãturat numai cu o
fãrãmãturã? Altãdatã mîncam o mãmãligã de o demerlie ºi tot nu-mi
ajungea!” „Pentru cã n-aveai saþ, zice Sf. Varvara, de aceea m-a
trimis Dumnezeu pe mine, ca sã-þi dau saþ.” Ea a dat saþ la om, cã
pãnã atunci nu avea; ºi de atunci se dã de pomanã.

Ioan Pisarciuc, Roºa

*

D. Morarul

Era un morar ce fãcea pentru sine o turtã cît roata morei ºi singur
o mînca ºi tot nu sã sãtura. Iatã vine Adam cu douã mertice de grîu,
le pune în coº ºi scoate fãinã ºi dã ºi morarului partea lui. Morarul
s-apucã ºi-ºi face turta. „Sã-mi dai ºi mie o bucãþicã, moºule”, zice
Adam. „Da de unde þ-oi da, dacã mie singur nu-mi ajunge!” „Ian lasã
cã-i vedea cã-þi va ajunge”, zice Adam. Apoi cînd a fost turta gata,
Adam a luat ºi a tãiat-o bucãþele ºi a dat la toþi oamenii cîþi erau în
moarã ºi i-a dat ºi morarului tot aºa o bucãþicã. Mãnîncã morarul, sã
saturã ºi-i mai rãmîne. „Cum se face asta, zice el, cã eu înainte
mîncam toatã turta ºi tot nu-mi ajungea?” „Pentru cã mîncai singur,
zice Adam, dar iatã, dacã dai ºi altuia, vezi cã ai saþ?”

Nichifor Filip, Mihalcea

*

Dintre dobitoace, calul e blãstamat cã numai atîta sã aibã saþ cît
va trece cararea. Tot astfel e blastamatã ºi femeia sã n-aibã saþ ca ºi
calul, dar în alt sens.

*
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§ 5. Credinþi

În ziua de Paºti, moara poate sã îmble, dar în ziua de
Blagoviºtenie nu!

Grãunþe de la moarã, e bine sã dai la gãini, cã sã oauã mult.
Cu fãinã furatã de la moarã e bine sã te afumi de guturai.
Cu aþã luatã de la vrun sac de la moarã sã leagã gura lupului.

Faci 9 noduri ºi zici: „Eu nu leg sacul, nu leg þolul, da leg gura la
lup.” ªi aþa ceea omul o poartã ºi nu sã teme. Acei ce îmblã în chirii
toþi au. D-na E. Braha, Mihalcea

Aþã, funie de la moarã sã nu iai, cã-þi vin ºoarecii ºi guzganii la
casã. Horecea

Stropii de la moarã luaþi pãnã în ziuã, sã nu te vadã nimene, sînt
buni de spalat de uri, pentru mãritare ºi pentru orce; mai ales pentru
bube ºi pentru rane. – Dacã-i e fãcut omului ºi sã spalã cu stropi ºi
apa aceea o toarnã înapoi pe lãptoc, atunci moara sã stricã. Morarii
tare sã pãzesc, ºi pe care femei le prind, aºa le bat!

Bagiurea, Moldova

Despre o femeie guriºã sã spune „cã îi îmblã gura ca moara” sau
cã e „moarã stricatã”, tot în una hodorogeºte.

Cu unturã de la roata morei dacã ungi pe cineva, nu-i trebuie mai
mari uri; huieºte toatã lumea asupra lui ca moara.

Ca sã sã facã sfadã, urã ºi huit între doi, sã iai într-o duminicã
dimineaþã, cînd e sãrbãtoare mare, cînd slujeºte preotul în bisericã,
sã rîºneºti grãunþe îndãrãpt de crupe ºi sã zici: „Cum huieºte piatra
asta ºi cum sã sfarmã grãunþele, aºa voi sã vã huiþi ºi sã sã sfarme
traiul între voi.” Crupele celea le presuri pe unde îmblã ei ºi
într-aceea casã nu mai este trai. Copacul în pãdure, de-l vei presura
cu crupe de acelea, sã usucã! Maria Spînu, Mihalcea

(Despre moara ce macinã duminica se va vedea la sãrbãtori.)
Cu spiþa de la roata morei sau de la roata cãruþei, s-o arzi ºi s-o

dai cuiva în mîncare, îl faci pe om, fie cel întãi gospodari, sã nu se
mai uite la casa ºi la gospodãria lui. Cum îmblã roata aºa îi îmblã
minþele în cap ºi nu mai este de nimic. Camina

Moara în visuri:

Moarã, rîºniþã de visezi, e huit, sfadã. Stãneºti

Moarã, rîºniþã de visezi, e vînt. Mihalcea

Moarã, rîºniþã de visezi, isprãveºti un interes. Broscãuþi

Ca proverb sã zice:

„Mi-a veni el apa la moarã!” Adicã: „Mi-a veni un timp priincios
intereselor.” – Sau:

„Mi-a veni el apã ºi pe moara mea!” Adicã: „Vor veni vremele, cã
mi se va împlini ºi scopul meu.”
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Sau cînd o partidã stã la putere, ceialalþi zic: „Acuma sã macinã
numai fãina lor.” Adicã: „Îºi fac numai înteresul lor.”

Cimilitura morei:

Am o mîþã
Cotofîþã,
Pe la nãri
Cu lumãnãri,
Pe la pîntece
Cu descîntece. Ropcea

§ 6. Moara ºi dragostea

O femeie mergea totdeauna la apã la preotul, dar ficiorul preo-
tului, de cîte ori o vedea, totdeauna fãcea:

I ha ha!
Într-o zi, femeia s-apucã ºi-i spune barbatu-sãu. Da el îi zice: Tu,

cînd a mai face el aºa, sã-i rãspunzi:
„Sã vii cînd a însera!”
Femeia a fãcut cum i-a spus. Barbatul ei s-a fãcut cã sã duce la

moarã ºi pe însarate vine ºi ficiorul preotului. Femeia a pus bucate
pe masã, el a început a o sãruta, a ºugui. Iaca s-aude barbatul cu
carul de la moarã. Unde sã-l ascundã? – Ea avuse vorbã ca sã-l
ascundã sub pat – ºi aºa a fãcut. „Deschide femeie mai degrabã, ce
mã þii afarã în frig, ce ºuguieºti, or ai pe cineva în casã?” Intrã omul
mînios suduind, catã ºi gãseºte pe domniºor sub pat. – El a început
a sã ruga: „Mã rog, þ-oi plãti cît îi vra, numai cît nu face rîs de mine!”
„Vinã-ncoace”, zice omul. ªi-l duce în tindã la un lãdoi. „Vîrî-te aice!”
Se vîrã. Tremura ca varga ºi se ruga. Omul sã duce ºi mãnîncã ºi
vine înapoi. „Amu ieºi de acolo. ª-amu, vezi sacul ista de grãunþe? Ai
sã mi-l rîºneºti ºi pînã mîni dimineaþã sã mi-l dai gata!” Omul sã
duce ºi sã culcã cu femeia. Cînd sã zãrea de ziua întrã ficiorul în
casã. „Am rîºnit. Ce mai vrai alta de la mine? Vrai bani, vrai vite, îþi
dau numai lasã-mã sã mã duc!” „Nu vrau nimic, de-amu poþi sã te
duci.”

La cîtva timp o întreabã omul pe femeie: „Da amu nu-þi mai zice
nimicã ficiorul preotului?” „Nu.” „Ian zi-i tu cînd l-îi vedea: I ha ha!
ºi vezi ce þ-a rãspunde.” Femeia îl vede primblîndu-se pin cerdac, îºi
face treabã la apã ºi-i zice:

I ha ha!
Da ficiorul preotului îi rãspunde mînios:

Aha, legea ta,
Þi s-a mîntuit fãina!
ªi s-a tot dus. Todosia Opaiþ, Iordaneºti

*
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Cîntece despre moarã

Barbatul la moarã

Vai de mine, ce m-oi face
Cã nevasta-n casã-mi zace.
Iau sacul ºi merg la moarã,
Vin de la moarã-napoi,
Da din cas-au ieºit doi.
Un al treilea a ramas
C-a fost mai gros la obraz.
Da eu am luat biciul din cui
ªi i-am dat ºi ei ºi lui.

Iordãneºti.

Tot aista eram eu!

Frunzã verde de dudãu,
Tot aista eram eu.
ªepte mori sînt pe-un pãrãu

etc.
Toate macinã la grîu.
La muriºca cea din jos
Tot aista eu am fost.
Macinã grîu ºi ovãz etc.
Stai leliþã nu turna,
Tot aista am fost, da.
Pãnã nu te-oi sãruta etc.
ªi-ncã þ-oi mai da ceva
ªi vamã nu þ-oi lua.

Brãeºti. Botoºani
(Altã datã sã zice: „Stai bãdiþã

nu turna” etc.)

Copilã bãlãoarã

La muriºca cea de vînt,
Fetele guriþã vînd,
Bãitanii nu-ºi dau rînd.

Cum este una bãlaie,
Faþa-i coala de hîrtie
Treb-un gramatic s-o scrie
Cu cernealã viºinie
ªi cu condeieº de panã,
Gura ei strugur de poamã.

Botoºani

Mãrioara

Mãriuþã, Mãrioarã,
Trag voinicii ca la moarã.
Sau:
La copila bãlãoarã,
Trag voinicii ca la moarã.
Care-i tînãr ºi frumos,
Cum ajunge, toarnã-n coº.
Care-i bãtrîn ºi urît
Toatã noaptea aºteaptã rînd
ªi la moarã tot flãmînd.

Mahala. Iordãneºti

Mama

Cîte mori sînt pe Prut,
Toate maice mi-au avut,
Numai moara cea de vînt
Macinã grîu ºi sacarã,
Mi-aduce dor de surioarã.
– Vino, soro, sã mã ierþi.
– Ba eu, soro, nu m-oi duce,
Da-n grãdinã voi întra
ªi cu tine m-oi ierta.

Mahala

(A se vedea moara în colinzi.)
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Cap. XV

Lucrarea pînei

§ 1. Uneltele trebuitoare
A. Cociorva. Lopata. Covata

De ce se zice la cununie: „Femeia sã se teamã de barbat ºi barbatul
de cociorvã”?

Cociorva e datã de Dumnezeu femeiei atunci cînd l-a alungat
Dumnezeu pe Adam din rai. Lui Adam i-a dat hîrleþul, ca sã lucreze
pãmîntul, iarã femeiei i-a dat furca ºi cociorva, ca sã se îmbrace ºi sã
hrãneascã casa. Mihalcea

Cînd e ploaie mare cu piatrã, femeia sã arunce afarã, în cruce,
cociorva ºi lopata ºi piatra stã îndatã. General

Cu cociorva în mîni de ieºi noaptea, nu te temi de nimicã, de
cociorvã toate rãutãþile fug, cã ea îmblã prin foc ºi nici dracul, nici
altã rãutate nu se poate apropia, cãci de foc sã tem. Cociorva dacã o
pui lîngã copil mic, poþi sã-l laºi ºi singur în casã fãrã grijã, cã nu sã
va apropia nimicã de el.

De Crãciun, dacã ai împrumutat ceva, sã aduci lucrul acasã, sã
ºtie cã are stãpîn. ªi mai ales lopata, cociorva, sîta, halaturile de
þesut, cã atunci este spori la casã, sã nu facã sãrbãtorile pe la strãini.

Botoºani

De Paºti, cînd ai mîntuit de pus în cuptor, de ai ploºniþe sau ºvabi
în casã, sã întorci lopata în jos ºi, deschizînd uºa, sã te faci a mãtura
cu lopata zicînd cã nu mãturi gunoiul, dar ploºniþele ºi le dai afarã –
ºi atunci sã duc.

De Paºti, covata ºi lopata, cînd ai mîntuit de fãcut pasca, sã nu le
speli, ci numai sã le uzi cu apã, cãci de le speli, bate piatrã, iar de nu
le uzi, te usuci. Camina

Cu cociorva sã nu pãleºti pe nime, cãci acela se usucã. Mihalcea

Cînd se despart doi ce sã iubesc ºi nu sã pot uita, pentru ca sã nu
sã îmbolnãveascã, sã nu capete oftigã, sã rade de pe cociorvã ºi de pe
lopatã ºi li se dã în rachiu. Maria Chiseliþã, Mihalcea

De pe covatã, de pe cociorvã, de pe coliºeri, sã rade pînea ºi sã dã
la vitã, cînd are viþel întãi, ca sã-i vie mana.

În ziua de spolocane în postul mare, sã spalã lopata ºi cociorva, ca
sã treacã degrabã postul. Corceºti

Apã de pe lopatã ºi de pe cociorvã sã dã la femeie ºi la vitã, cînd
nu poate naºte copilul sau locul, sã nascã aºa degrabã, cum sã aruncã
pînea de pe lopatã.
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Femeia îngreunatã sã nu batã cu cociorva, cã nu poate naºte
copilul. Mihalcea.

În Botoºani, sã spune ca sã nu calce peste cociorvã ºi lopatã.
Ca sã facã femeia fete, sã treacã peste lopatã. Broscãuþi

Ca sã facã femeia fete, sã ºadã pe covatã. Botoºani

Sã nu treci peste lopatã, cînd sã pune pînea în cuptor, cãci nu
creºte pînea. D-l David, com. Buhalniþa, jud. Neamþ

Cu coada cociorvei, în cuptor sã nu dai, cã-þi întorci de la casã
norocul. Ropcea

Cu cociorva e pacat sã baþi pe cineva, pentru cã cociorva îmblã
prin foc ºi atunci oamenii sînt asupra celuia ca focul de rãi.

Mihalcea

Cu cociorva sã nu loveºti pe om, cã ucigã-l crucea atunci pune
mîna pe dînsa ºi mai mult nu sã teme. Elena Braha, Mihalcea

Lopata totdeauna sã steie în sus ºi cociorva în jos.

Cimilitura cociorvei

Am o vacã neagrã: ea cînd întrã în pãdure nu face urmã, da cînd
iesã face urmã. Bagiurea, Moldova

*

B. Melesteul

Sã nu mãnînci mãmãligã de pe melesteu, cã n-ai saþ.
D-l David, com. Buhalniþa, jud. Neamþ

Sã nu dai cu melesteul în foc, cã de aceea mãnîncã soarele
vîrcolacii. Bagiurea, Moldova.

Dacã pui melesteul în foc, vita capãtã sînge.
Melesteul, lingura, nu se dã pe foc, cã-i sãrãcie.
Melesteul, cînd nu-þi trebuie, nu se aruncã sã-l calce oamenii în

picioare, dar sã dã pe o apã curgãtoare. Mihalcea

Cu melesteul pãrãsit ºi mãtura pãrãsitã se afumã de boala cea
rea.

Sã nu baþi pe nimene cu melesteul, cã acela pe care l-ai bãtut
slãbeºte, se usucã. Mihalcea

Cu melesteul pe cine baþi, acela sã duce de la casã.
Cu melesteul sã nu baþi pe nimene, cã acela-i fricos. Mihalcea

Cu melesteul sã nu baþi, cã acela sã teme sã iasã noaptea afarã.
ªcheia

Melesteul sã nu-l rozi, cãci eºti fricos. Mihalcea



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 185

(Pentru ca sã nu te temi, sã mãnînci coajã de pe ceaun.)
D-na Ana Onicescu, Botoºani

(De spãriat, sã mãnîncã cir de mãmãligã, pãnã a nu apuca a
dormi.) D-na Maria Stavrat, Botoºani

*

C. Pirosteiele

Despre pirosteie se zice în glumã, cînd sã cununã cineva, „cã i-a
pus pirosteiele în cap.”

Pirosteiele nu sã lasã sã steie în foc degeaba, unde este fatã mare,
cã-i arde acelei fete cununia ºi nu sã mãritã.

„Luaþi pirosteiele, sã se mãrite fetele!” – sã zice ºi apoi nu-i
primejdie. Botoºani. Roºa

Sã nu laºi pirosteiele în foc, cã soacra stã cu gura cascatã cînd
moare. Bagiurea, Moldova

Sau cã arzi dosul soacrei. Botoºani

Sã nu laºi pirosteiele în foc, cã barbatul stã mult unde sã duce.
Botoºani

*

D. Lingura

„Sã aibã ea hodina fusului ºi eu a lingurei”, zice aceea ce doreºte
rãu unei alteia. Roºa

Lingura sã nu steie în oalã peste noapte, cãci nu poþi dormi.
Numai ce auzi dimineaþa: „Ara, ai lãsat lingura în oalã, mã miram
eu de ce nu am putut dormi astã noapte!” Ba de multe ori sã scoalã
oamenii noaptea ºi cautã prin oale, de n-a ramas vro lingurã.

General

Lingura sã n-o laºi cu gura înspre casã, cînd o laºi din mînã, ci s-o
pui cu gura în jos. ªi cînd speli lingurele, sã nu faci huit cu ele, cãci
ai în casã huit.

Lingura zice cã aºa-i fãcutã, sã huiascã asupra omului.
Linguri de visezi sînt limbi, te vorbesc oamenii. Mihalcea

Dacã cîntã cucoºul sara, sã huieºti cu lingurile în oale sau în altã
ceva, or chiar numai aºa cu ele. (S-a vãzut la oale).

Cînd ieºi din casã ºi laºi copilul singur, pui lîngã el o lingurã sau
un cuþit ºi nu se poate apropia necuratul, pentru cã lingura e curatã;
doarã cu dînsa mãnînci! General
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Cînd ai copil mic, ca sã nu-þi iaie somnul de la copil, pui, cum
asfinþeºte soarele, o lingurã în fereastã ºi macar cît sã descînte o
alta, cã nu i-l poate lua. Botoºani

Femeia ce descîntã pe copilul ei pune lingurã în brîu, cãci altfeli
nu-i de samã descîntecul. Botoºani

În Roºa, femeia ce descîntã cuiva mai bãtrîn decît ea, îºi pune o
lingurã în brîu, sã nu cadã boala aceluia ce-l descîntã pe ea sau pe
copilul ei.

De babiþe – o boalã la copii –, se descîntã cu 7 linguri, 7 fuse, cuþit
etc. Toarnã din lingurã în lingurã ºi dã copilului sã beie ºi sã îndreaptã.

Pentru legat giunghiurile, se suceºte ºfarã pe lingurã.
În ziua de Ajun seara, ca sã-þi meargã tot anul bine ºi sã izbîndeºti

vrun gînd, sã nu laºi lingura din mînã; ºi-þi merge ca din lingurã.
Cuciur-Mic

De Ajun, sã puie fata toate lingurele cu care s-a mîncat, aºa
nespalate sub cap ºi viseazã ursitoriul. Sau sã iasã afarã cu lingurele
ce s-a mîncat grîul ºi sã sune într-o strachinã ºi, de unde vor bate
cînii, de acolo o vor lua. Dacã dinspre þintirim, va muri. Tot aºa se
face ºi de Anul Nou.

În Broscãuþi, pun 9 linguri, 9 fuse ºi un cuþit într-o cofã deºartã ºi
bate în fiecare corn de casã, dar trebuie sã posteascã în acea zi.

Lingurile sã razãmã spre Anul Nou, pentru fiecare om din casã,
de pãrete sau de fereastã. Pentru tatã ºi mamã pun polonicele ºi a
cãrui lingurã cade, acela moare peste an. Mihalcea

Cînd are cineva un narav, se zice: „Atunci îºi va lãsa el nãravul,
cînd va lãsa lingura de la gurã”, adicã cînd va muri.

Fata sã nu mãnînce sare din lingurã, cã-i va fi barbatul beþiv.
Camina

Sã nu mãnînci cu polonicul, cã te bate soacra cu melesteul.
Iordãneºti

Sã nu lingi lingura, cã-þi e barbatul pleºuv. Mihalcea

Lingura nu sã dã pe foc, e pacat, sã aruncã în gunoi. Mihalcea

Lingura, melesteul, mãtura nu sã dau pe foc, cã-i sãrãcie.
Botoºani

Lingurã sã nu furi, nici sã iai, dacã gãseºti, cã iai sãrãcia acelui a
cãrui e. Siret

Lingura sã n-o pui în foc, cãci capeþi beºici pe limbã. Stãneºti

*
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E. Sîta

Sîta cînd o cumperi, nu cerni deodatã cu ea, dar o sui în pod sã
steie o zi, apoi o speli cu busuioc ºi zici: „Cum izvoreºte apa, aºa sã
izvorascã pînea în casa mea ºi totdeauna sã fiu cinstitã, curatã ºi
luminatã.” ªi dupã ce s-a uscat, o aduce în casã ºi o pune în cui; iar
cînd sã învecheºte, sã pune sã stea în pod; o întrebuinþezi turnînd în
ea ceva: fasole etc. Stãneºti

De Crãciun, cînd scoþi plãcintele, umpli sîta de plãcinte ºi le
acoperi zicînd cã „aºa cum e atunci, plinã de toate, sã fie tot anul”.
Dupã ce s-au luat plãcintele, pui de toate mîncãrile în sîtã ºi laºi
peste noapte ºi a doua zi sã dã la gãini.

Sîta nu-i bine sã o împrumuþi prin sat,cã-þi ia toatã mana.
Maria Gabora, Stãneºti

Sîta dacã o împrumuþi la cineva noaptea, sau chiar la gospodãria
ta, sã n-o duci afarã descoperitã, cãci nu-i bine, s-o ascunzi sub un
strai. Unii spun cã se duce tot binele de la casã, iar alþii cã nu ºtiu
pentru ce. General

Sîta nu se dã sara din casã unde este copil mic, cã-i ia somnul
copilului. Siret

Cu sîta se poate face de dragoste, uitîndu-te prin sîtã spre rãsãrit
la soare, – (Se va vedea descîntecul vol. II.)

(În poveºti, sã spune despre urieºi ce au un ochi în frunte cît sîta.)

Ca sã uiþi mortul, sã te uiþi prin sîta la lunã. ªcheia

Ca sã uiþi mortul, sã te uiþi prin sîta la þintirim. Botoºani

Sîta sã n-o pui în cap, cã faci bube. General

Sîta sã n-o pui în cap, cã-þi cade pãrul ºi e pînea subþire ca pãrul.
Stãneºti pe Molniþã

Pentru bube e bine sã porþi o bucatã de ciur. ªcheia

Din sîtã sau ciur de se dã mîncare la gãini, fac cobe. La mascuri
asemenea nu se dã, cãci fac linþi. General

Prin sîtã sã nu te uiþi, cã orbeºti. Botoºani

Sîta sã n-o cîrpeºti, cã nu vezi bine. Mahala

Sã nu te uiþi prin sîtã, cã la bãtrîneþe vezi ca prin sîtã.
Cînd plouã mãrunt, se zice cã cerne ca prin sîtã.

În Siret, la petreceri, la priveghiuri, se face urmãtoarea glumã:
Unul zice: „Þ-oi da un leu, sã-mi aduci sîta în gurã.” Fiecare gîndeºte
cã nu e mare lucru ºi vine de afarã cu sîta în gurã. Celãlalt se aþine
la uºã c-o oalã de apã ºi-i toarnã între ochi ºi el scapã sîta.

D-ra Panoria Zus, Siret
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Sîta nu se lasã cu gura înspre casã, cã te vorbesc oamenii, sã o pui
cu gura înspre pãrete sau cu gura în jos pe masã.

Pe dosul sîtei cu mînile îndãrãpt, sã cerne cenuºã pentru boala
copiilor „babiþe”.

Sã cerni fãinã pe dosul sîtei joi, marþi ºi sîmbãtã pãnã a nu rãsãri
soarele ºi cînd þ-a veni un duºman, sã faci mãmãliguþã,cãci cum va
lua o datã în gurã,va tuºi ºi atunci vei ºti bine cã-þi e duºman.

D-na Elena Braha, Mihalcea

Cînd se furã ceva, înfigi foarfecele în sîtã ºi doi þin foarfecele de
sub urechi, iar altul zice: „Sîtã, sîtã, de a luat cutare, sã te învîrteºti”
ºi spui mai multe nume ºi la cine sîta se învîrteºte, acela a luat.

Botoºani

Dacã þi se prãpãdeºte ceva de la casã ºi vrai sã ºtii cine þ-a furat,
iai ºi cerni cenuºã pe dosul sîtei cu mînile îndãrãpt pe vatrã, seara ºi
faci cu degetul semnul casei tale ºi a caselor din jur. Iar împrejur faci
un cerc ca îngrãditurã ºi a doua zi vezi drumuºor, cum a îmblat o
muscã – de la casa ta pãnã la a celuia ce þi-a furat.

Dochiþa Marianciuc, Mihalcea

Sã iai sîta ºi sã învîrteºti cu gavanul lingurei înlãuntru ºi descînþi
cã cutare – pe care ai ciudã – sã sãrãceascã, sã se îmbolnãveascã.
Razi cu lingura fãinã de pe fundul sîtei din afarã ºi torni înlãuntru.
Dupã aceea o pui în cui ºi stã o sãptãmînã. Apoi iai ºi torni fãinã în
borticicã ºi laºi sã steie pãnã noaptea. Noaptea te uiþi prin borticicã
ºi vezi pe acela cãruia îi doreºti rãu. Siret

Proverburi

„Îmblã ca sîta la cumãtra” sã zice despre cineva ce îmblã încoace
ºi-ncolo.

„Sîta, cît e nouã ºede în cui, dupã ce sã învecheºte, sã aruncã ºi pe
sub pat.” Proverb pentru omul proaspãt venit, care mai întãi sã bagã
în samã, dar mai apoi, ca ºi sîta, e nepreþuit.

„Din coadã de cîne, sîtã deasã de matasã ai mai vãzut?”
De la un om ce e de soi rãu, te poþi aºtepta la ceva bun? Netreb-

nicul e tot netrebnic!

Cînd o fatã þ-a fãcut o îndãtorire ºi vrai sã glumeºti, îi zici: „Sã mã
pofteºti la nuntã, cã-þi voi cara apã cu ciurul.” Adicã: la rîndul tãu,
de asemenea, o vei îndãtora.

Cîntec

– Olio, lio, lele Catrinã,
Eu º-asar-am fost la tine
C-o papuºã de smochine
ªi tu n-ai ieºit la mine.
Nu-º n-ai vrut, or n-ai ºtiut,
Or pe alþii i-ai avut!
Nici n-am vrut, nici n-am ºtiut,
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Nici pe alþii n-am avut,
Dar m-a pus mama la cernut
ª-am bagat mînile în pîne
N-am putut ieºi la tine. Iordãneºti

Cimiliturã

Cinel, cinel:
Sus bat tobele,
Jos curg negurele. (Cernutul)

§ 2. Coptul pînei

Pînea cînd o plãmãdeºti, mai întãi pregãteºte totul: covatã, polo-
nic, ca sã fie curate, ºi cînd începi a cerne fãina, faci cruce ºi zici:
„Doamne ajutã”. În plãmãdealã, dupã ce s-a rãcit, se pune aluat
dospit, oprit de la altã pîne – despre care s-a vãzut la Ajun – sau
drojde. Apoi sã bate bine cu polonicul sã n-aibã boþuri ºi, cînd e gata,
sã presurã pe deasupra cu fãinã, se face cruce apãsînd cu lungul
mînei în aluat ºi sã moþãie din gurã ca sã creascã, se acopere ºi se
pune la loc cald.

Dupã ce a dospit aluatul, se frãmîntã ºi sã pune iar la dospit.
Dacã sã fac beºici, sã nu te miri, tot astfel ºi cînd pui în cuptor ºi vezi
cã creºte, cãci sã dioache ºi dã înapoi.

Cînd începi a tãia din aluat ºi porneºti a face pîne, de adaus se
poate adãugi, dacã e pînea prea micã, dar de luat, ca sã fie mai puþin,
nu se poate, cã e pãcat; aºa sã rãmîie.

Din rãsãturile de pe covatã fac fetele o turtiþã º-o mãnîncã, ca sã
fie dragalaºe la flecãi ºi sã se mãrite degrabã. General

Cînd pui pînea în cuptor, se face cruce deasupra gurei cuptorului
cu lopata.

Cînd ai pus numai o pîne în cuptor sau douã ºi a întrat cineva, se
zice cã acela e gol, are numai una sau douã cãmeºi. Mihalcea

Pînea în cuptor nu se numãrã, cã nu ai pîne; – alþii spun cã dacã
numeri, mori. Mihalcea

Pînea, dacã e în cuptor, nu se numãrã, cãci crapã.
D-l David, com. Buhalniþa, jud. Neamþ

Pînea cînd e arsã, în Mihalcea sã zice cã cel ce a fãcut-o moare.

Pînea cînd o scoþi, mai mult sã n-o pui înapoi. (S-a vãzut.)

Sã nu întorci pînea înapoi, cã se întorc peþitorii ºi nu pot face
vorbã; tot aºa ºi mãmãliga, dacã o mai întorni, dupã ce ai rãsturnat-o;
iar omul însurat dacã o întoarnã, sã trudeºte mult la moarte ºi nu
poate muri. Roºa
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Laptele cînd a dat în foc ºi l-ai luat deoparte, sã nu-l mai pui pe
vatrã, ca ºi mãmãliga greºitã, pe care sã n-o mai mesteci, cãci se
întoarce vaca la alungat. Mihalcea

Mîncarea întoarsã din cîmp, cînd duci vara la lucrãtori, dacã
rãmîne º-o aduci acasã, fata sã n-o mãnînce, cã se întoarnã de la
barbat dupã ce sã mãritã, sã desparte. În cîmp poate mînca.

De la d-ra Aglaia Brahna, Mihalcea

Cînd sînt douã fete în casã ºi mesteci mãmãliga, sã se puie una de
o parte ºi alta de cealaltã parte de mãmãligã ºi, din care parte vor
sãri mai sus stropii, aceea se va mãrita mai curînd. Camina

Cînd scoþi pînea din cuptor, dacã o uzi cu apã, ai moarte uºoarã,
pentru cã ai rãcorit-o. Mihalcea

Cînd, dupã ce ai scos pînea, mai bojbãeºti în deºert cu cociorva,
mai tragi gîndind cã sã mai aflã vro pîne, atuncea tragi moartea.

Mihalcea

Mãmãliga cînd o mesteci, sã n-o pãtuleºti de tot, s-o laºi strãfoºatã
în mijloc, cãci de aceea sînt oamenii pleºuvi. Dacã pãtuleºte femeia
îngreunatã mãmãliga, îi va fi copilul pleºuv. Zvoriºtea, Moldova

Dacã are femeia copil cu capul ascuþit, cînd scoate pînea din
cuptor, sã iaie douã pîni îngemãnate ºi sã le rupã pe capul copilului.
Aceasta sã facã pãnã se va îndrepta.

(Femeia, cît e îngreunatã, sã nu ºadã pe sacul cu fãinã, cã e
copilul cu sãu pe trup.)

Ambele de la d-l David, com. Buhalniþa, jud. Neamþ

Cînd curge fãina pe vatrã, Maica Domnului stã în genunchi pãnã
ce o mãturi, sã nu ardã în foc trupul fiului ei. Botoºani

Cine aruncã ciocãlãi cu grãunþe în foc, trupul aceluia pe ceea
lume e cu arsuri, aºa ca „cucoºii”, ca grãunþul ars pe ciocãlãu.

De la d-ra Aglaia Brahna, Mihalcea

(Cucoºii sã fac astfel: sã pun grãunþe în sîtã ºi se învîrtesc dea-
supra focului pãn’ ce pocnesc, atunci din fiecare grãunte sã face ca o
floare albã ºi sînt buni de mîncat.)

Cînd tragi oala de la foc ºi, dupã ce ai luat-o, tot clocoteºte, ai sã
trãieºti mult. Botoºani

Pînea ce o uiþi în cuptor sã n-o mãnînci, sau mîncarea uitatã în
vatrã, cãci uitã oamenii de tine. Astfel de pîne se strînge pentru
farmece, se dã la fete, ca sã le uite lumea ºi sã nu se mãrite; sã dã la
vite, cînd prea mult se alungã; sã dã în bãuturã la beþivi, ca sã uite
de rachiu. General

În Mihalcea, sã spune cã cine uitã pînea în cuptor moare.

Femeia îngreunatã sã nu mãnînce de dupã foc, cãci i-i copilul
tãlhar. Fãrã sã vrea, furã ce vede cu ochii.
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Îndatã cum scoþi pînea, sã arunci lemne în cuptor, ca sã ai pe ceea
lume scarã de suit la ceri. Stãneºti pe Molniþã

În Mihalcea, pun lemnele, ca sã aibã punte peste o apã mare pe
ceea lume; unii spun cã peste iad, cãci fiecare suflet trebuie sã
meargã ºi sã vadã cum e în rai ºi cum e ºi în iad.

În Siret, spun cã pentru roada cîmpului.

În Botoºani, pentru ca sã nu rãmîie cuptorul gol, sã-i laºi ceva.

În Halaceni, ca sã nu ºezi pe ceea lume cu gura cascatã.

Pînea tare blastamã pe aceea ce nu ºtie s-o lucreze, poate e
nefrãmîntatã, arsã sau crudã. Ea atunci zice: „Din toate relele am
scapat, dar de mîna cea rea n-am scapat.” A scapat de grindinã, de
secetã, în scurt de toate prin cîte trece pînea pãnã ce e gata.

General

Cînd lucrezi ceva ºi vine altul de te întreabã ce faci ºi nu vroieºti
sã-i spui ce anume, zici: „Boþ m-a fãcut mama, boþ fac ºi eu.”

Povestea acestui proverb în Bucovina e urmãtoare*:

„A fost odatã o fatã tare proastã ºi s-a mãritat. S-apucã într-o zi
sã facã pîne. A plãmãdit cum a plãmãdit în ºtirea lui Dumnezeu, a
frãmîntat, dar cînd la fãcut pînea, nu poate. Fuga la bãrbatul sãu
afarã: „Barbate, barbate, eu nu mai fac pîne, fac colaci”. „Fã, fe-
meie!” – Vine în casã, sã apucã de colaci. Nici atîta nu poate. Fuga
înapoi la bãrbat afarã: „Barbate, barbate, eu nu mai fac colaci, fac
tot pîne”. „Fã, femeie.” – S-apucã de pîne, iar nu poate. Merge iar la
el: „Barbate, barbate, eu nu mai fac colaci, nici pîne, dar am sã fac
boþ: boþ m-a fãcut mama, boþ fac ºi eu.” „Fã, femeie.” El gîndea cã
cine ºtie ce plãcinte bune sînt acelea. – Ea vine în casã ºi face tot
aluatul boþ în covatã ºi-l dã în cuptor cu covatã cu tot. Cînd a venit
barbatul sãu sã mãnînce, mãnîncã dacã ai ce! Ce o fi zis mai pe urmã
nu ºtim, cãci aici se sfîrºeºte povestea; – dar noi avem o zicere ce
pare cã se leagã cu aceasta:

Fata mamei cea bãlaie
Bine face la malaie,
Cã le pune cu covata
ªi le scoate cu lopata!

Se vede cã numai cu atîta a putut sã se rãzbune barbatul pe
soacrã, cîntîndu-i cîntecul, cãci femeia îi era dragã.”

O nevastã nu ºtia bine face malaiul ºi a crapat la copt. Intrã
barbatul în casã ºi sare la mama lui cu gura, de ce a fãcut malaiul
crapat. – „Dacã nu l-am fãcut eu, nevasta ta l-a fãcut.” – „Nu stricã
nimicã mamã, lasã cã-i bun ºi aºa!” Stãneºti pe Ceremuº

* Extras din publicaþia datã de autoarea în revista Rondunica din Iaºi
1893, pag. 195, sub titlul: De ale noastre.
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Despre o femeie ce a trãit cu mulþi bãrbaþi ºi vice-versa, se zice
cã: „A mîncat pîne din mai multe cuptoare!” Tot astfel se zice ºi
despre cineva ce a îmblat mult. Mihalcea.

Un tînãr se ruga la tatãl sãu sã-l lese s-o ia pe aceea care îi place.
„Ia-o, a zis el, cãci ºi eu cea ce nu-mi place nu mãnînc.”

Motoc, Mihalcea

Fata cãreia îi place sã mãnînce pîne vîrtoasã ºi coajã de pe ceaun,
cînd se mãritã, are bãrbat sãnãtos ºi voinic, iar care mãnîncã numai
pîne proaspãtã ºi moale are bãrbat slab. Siret

În Camina, miresele ce nu se ºtiu de treabã roagã pe druºtele ce
au cusut cununa sã înfigã acele cu care au cusut, cu urechea în jos ºi
vîrful în sus, în colacii de cununie dedesupt, pentru ca sã n-aibã
mirele nici o putere.

La cumãtrie, se cîntã copilului de curînd nãscut:

Hop, hop, hop, malai de bob!
Cã n-am lemne sã te coc,
Nici brînzã sã te-mbrînzesc,
Nici unt sã te netezesc. Voloca

În Botoºani, cînd se naºte copilul, îl bat cu o bucatã de pîne peste
gurã, sã fie bun.

Proverburi

„Azima coaptã, buni oaspeþi aºteaptã”, se zice despre o fatã stã-
tutã, care capãtã un noroc bun.

Cînd fata se mãritã ºi nu se mai gîndeºte la pãrinþi, se zice: „Þi-i
degeaba, odatã ce s-a tãiat fãlia de la pîne sau de mãmãligã, mai poþi
s-o lipeºti la loc, sã fie cum a fost?”

Despre un om bun se spune cã e „ca pînea”.

Un om de origine proastã se zice cã e „malai crapat”.

„A prins mãmãliga coajã” se zice despre un obraznic fudul, care
din nime a ajuns la ceva.

„Ia, o mãmãligã crudã” se zice despre un om ce n-are vrednicie, de
un pãcãtos.

Cînd nu mai poþi sã mergi cu un lucru sau cu un interes mai
departe, se zice cã „ai pus-o de mãmãligã”.

Neamul

Iarbã verde pen pomete,
Eu, bade, urma þ-oi perde.
Iarbã verde pen pomãt,
Bade, urma sã nu-þi vãd.
Du-te, bade, nu pîndi,
Cã cu mine nu-i grãi.
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Du-te, bade, ºi nu sta,
Cã eu nu-s de dumeta,
C-a mea viþã nu-i de-a ta.
C-a mea viþã-i grîu de varã,
D-a ta, badeo, de sacarã
ª-a mea viþã-i grîu ales,
D-a ta, badeo, de ovãz. Mahala

Cînd scoþi pînea întãi, sã dai cuiva sã guste ºi apoi sã mãnînci ºi
mai ales dacã este cineva în casã, e pacat dacã nu-i dai sã guste o
bucãþicã. Siret

În Corceºti, dacã nu se aflã cineva strãin, mai întãi trebuie sã
guste gospodina ºi apoi sã dea la copii.

În Mihalcea, pãnã ce nu gustã gospodina din orºice are, nu dã la
strãin.

Pînea cînd se începe, sã face cruce cu cuþitul dedesubt.

Pînea sã nu steie cu faþa în jos, cã e mare pacat; casa sã vezi cã
arde, sã nu ieºi pãnã nu vei întoarce pînea ca sã steie aºa cum
trebuie.

Pînea sã n-o calci în picioare, cã e pacat. Fãrmãturele nu se
scuturã pe unde îmblã oamenii, dar în lãturi undeva. O bucãþicã de
pîne dacã cade, omul o rãdicã ºi o sãrutã º-o pune înapoi pe masã,
cãci, dacã faci batjocurã de pîne, te bate ºi ea, cã n-o ai. În drum dacã
gãseºti o bucãþicã de pîne, sã o rãdici ºi sã o pui undeva sus, deoparte
s-o mãnînce vro pasãre.

Marginea pînei sã cuvine s-o mãnînce gospodina de casã, pentru
cinste ºi dragoste. General

Femeia ce mãnîncã marginea e iubitã de bãrbaþi. Mihalcea

În Mihalcea, mãnîncã fetele marginea, sã se batã flecãii dupã
dînsele, cum sã bat ele, dupã margine. Tot pentru aceasta se mãnîncã
ºi rãsãturele de pe caldare, cînd rad mãmãliga, dupã ce sã rãstoarnã.

*

Pãmîntul, sãmãnãtura, pînea în visuri

Iarbã verde de visezi e sanatate, viaþã lungã. General

Sacarã verde de visezi e sanatate, viaþã lungã. General

Brazde cu iarbã, e veacul omului. Botoºani

În cîmp verde de te visezi, viaþã bunã. Mihalcea

Boi pãscînd, viaþã bunã.

Pãpuºoi verzi, sacarã, grîu, iarbã, ovãz, voie bunã.
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Hriºcã pãn’ la brîu, petrecere îndelungã ºi bunã. Stãneºti

Fîn, de eºti de-a însuratului, te însori, de eºti fatã, te cearcã
ursitoarele. Iliºeºti

Sacarã e viaþã. Barbatul, de visazã sacarã coaptã ºi alta încã ne
coaptã, va avea viaþã cu douã femei. Mihalcea

Pînea treieratã, în girezi, e viaþã lungã. Stãneºti

Pîne de visezi cã mãnînci e sanatate.

Pîne de sacarã, e viaþã bunã cu de toate. Molodia

Pîne de grîu e bucurie. – Colaci, asemenea.

Pascã e bucurie mare. Stãneºti

Pîne de pãpuºoi, cuptorul plin sau pe masã, e cinstea omului.
Broscãuþi

Pîne de grîu, colaci, mare cinste. ªcheia

Grîu de visezi e faþã frumoasã, e om frumos.

Colaci sînt feþe de oameni. Botoºani

Mîncînd de te visezi, vin oaspeþi.

Mîncînd pîne de sacarã sau de pãpuºoi de visezi sînt vorbe bune.
Broscãuþi

Pîne de orz e supãrare. Stãneºti

Colaci de visezi sînt vorbe tainice. Broscãuþ

Plãcinte sînt minciuni, huit. Mihalcea

Pîne de grîu tãind, colaci, sînt vorbe proaste. Mihalcea

Colaci sînt huit, bataie. Idem

Mîncînd de te visezi, te mãnînci în casã. Idem

Cosînd, secerînd de visezi, sfadã, vorbe.

Fîn, paie, snopi de visezi este huit.

Iarbã cositã, suparare mare. Stãneºti

Orz bun de cosit, suparare mare. Mihalcea

La iarbã verde de te visezi e jele, scîrbã. ªcheia

Fîn de visezi, în ªcheia spun cã e bucurie, – iar în Botoºani, e
scîrbã, e moarte.

Grîu verde, pãpuºoi verzi sînt jele, lacrimi. – De altfel, tot ce e
boabe, precum: grãunþe, mazere etc., sînt lacrimi. Mihalcea

Sacarã cãzutã în cîmp, va fi zloatã ºi, din cauza aceasta, foamete.
Mihalcea
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Arînd cîmpul de te visezi e sãrãcie.

Arînd, sãpînd, fãcînd ºanþ, e supãrare sau moarte pe locul acela.
General

Gropi în pãmînt de visezi sînt vorbe, te vorbesc oamenii.

De visezi cã dai de pomanã, dai binele de la casã.

Calic de visezi cã vine e sãrãcie.

Cap. XVI

Hrana

§ 1. Pentru ce mîncãm?

De n-aºi bea ºi n-aºi mînca,
Ca frunziþa m-aºi usca. Botoºani

Cineva se plîngea cã nu e în deplinã sanatate în urmãtorul mod:
Nu-º ce am, cã nu mi-i bine:
Cum mã scol, cum mi-i foame,
Cum mãnînc, cum mi-i somn,
Cum mã culc, îndat-adorm!

„Lungeascã-þi Dumnezeu boala, i s-a rãspuns; cît vei trãi altã
boalã sã nu mai ai.” – Dacã doarme bine ºi mãnîncã bine, iatã cã
omul e sãnãtos!

E bolnav de moarte
ªi ar mînca de toate! Botoºani

Pe om mîncarea îl þine; mîncarea e mai înainte decît orce, chiar ºi
decît îmbrãcãmintea, cãci la o foame dezbraci de pe trup ºi vinzi, ca
sã mãnînci. Aºa sîntem blastamaþi de Dumnezeu ca sã mîncãm, de
cînd a greºit strãmoaºa noastrã Eva. Numai acei oameni cari vor fi
dupã noi, dupã ce se va sfîrºi lumea, nu vor lucra, nici vor mînca ca
noi, ci se vor hrãni din duhul sfînt.

Fumatul ºi mîncarea

Era un om care fuma tare. El s-a sfãtuit cu femeia sã lepede
luleaua. Din aceea a cunoscut cã se îmbogãþeºte ºi a zis: „Mãi femeie,
eu am sã lepãd ºi mîncarea! M-oi vîrî într-un zãmnic ºi cînd voi
flãmînzi ºi voi striga cã am flãmînzit, tu sã strigi atunci: – Rabdã,
rabdã, cã þi-a trece foamea, cum þ-a trecut ºi luleaua!” Femeia l-a
ascultat ºi a fãcut aºa. De la o vreme, omul a stãtut de strigat; cînd
a mers sã-l caute, l-a gãsit mort. Nicolai Nandriº, Mahala
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Dumnezeu ºi Maica Domnului, cînd au fãcut pe Adam ºi pe Eva,
au fãcut ºi alte pãpuºi de lut – pe iºtealalþi oameni – ºi le-a pregãtit
masã. Apoi a suflat de s-au trezit ºi îndatã i-a ºi pus la masã ºi
atunci li-a dat Dumnezeu sãminþuri ºi i-a învãþat cum sã-ºi lucreze
pãmîntul ºi sã se hrãneascã. Maria Ciobanu, Botoºani

(Se va vedea partea V, la Foc, cum focul o învaþã pe femeie sã facã
bucate.)

„Însurãtoarea de tînãr ºi mîncarea de dimineaþã” e sfat bãtrînesc
la români.

Atîta e a omului: „Cît va bea ºi va mînca o bucãþicã bunã, cã dacã
moare, toate rãmîn.”

Omul, dacã mãnîncã ceea ce-i ticneºte, se face gras ºi frumos,
rumen, are putere, dar dacã e stricat în coº ºi nu poate mînca, se
usucã, slãbeºte în trup, slãbeºte de la inimã, se-ngãlbeneºte ºi moare.

„E ca bãtut în palme” se zice despre cineva ce n-are forme, pîntece,
despre o vitã ce sã vede cã e flãmîndã.

„E ca scîndura” se zice despre cineva slab, uscat.

Cînd vorbeºti cã cineva e uscat, în Mihalcea sã zice: „Usca-s-ar
lemnele în pãdure”, de fricã ca sã nu se prindã uscãciunea ºi de cel ce
vorbeºte. (Se va vedea la Socote.)

„E numai pielea ºi ciolanele” sã zice despre cineva slab.

„Parcã mãnîncã ploºniþe” sã zice despre cineva slab.

„Parcã i-au luat pînza de pe obraz”, e galbãn ca un mort.

Despre un om tare, voinic, se zice cã: „rãstoarnã munþii”, „cã
tremurã pãmîntul în urma lui”, cã e „cît un tun”, e „Spatãlat”, „sã nu
fie de deochi, cum n-aude nimic, aºa sã nu-i fie nimic.”

Cînd e cineva flãmînd, zice: „sînt rupt în coº de foame”, „parcã
mi-au mas ºoarecii în pîntece”, „mi-a venit soarele drept inimã”, e
vremea de mîncat.

„Foamea e bun bucãtari” se zice cînd cel ce a fost flãmînd laudã
bucatele ce a mîncat.

§ 2. Bucatele la români

La þaran, hrana cea mai de cãpitenie e „pãpuºoiul”, din acesta
face malaiul sau pînea de pãpuºoi coaptã în cuptor ºi mãmãliga pe
care o fierbe în toate zilele, despre care zice rusul:

Faci mãmãliga, mãi Ivane,
Fie crudã, numai mare!

Din mãmãligã se face „urs”, un boþ rotund de mãmãligã în mijlocul
cãruia pui brînzã de oi ºi-l pui pe jaratec sã se prãjascã. Tot din fãina
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de pãpuºoi se face se face la stînã „balmuºul”, o mãmãligã rarã,
fiartã pe jintiþã, în care, cînd se mestecã, pun unt. Balmoº se poate
face ºi acasã pe smîntînã, – se mãnîncã ca un fel de bucate cu lingura.
Mãmãliga se mãnîncã cu orce mîncare, numai cît cu mîncare de fãinã
se înþelege cã nu. Alãturea cu mãmãliga, tîrgovãþul mãnîncã pîne de
grîu, – pînea de sacarã e la români puþin cunoscutã. Doarã cînd nu
erau pãpuºoi pe la þarã, se fãcea pîne de sacarã, altãdatã ºi de orz,
dacã nici sacara nu era.

În pîne, ca sã creascã, se punea de demult „þaicã”, care se lua de
la berãrie – un fel de plãmãdealã ca spuma de la bere, care însã era
scumpã: 3 lei vechi litra. Cine obicinuia a face totdeauna pîne în
casã, îºi fãcea drojde de casã numite „votcale.” Acestea se fãceau ºi
sã fac în modul urmãtor: sã lasã de la pînea fãcutã cu drojde o bucatã
de aluat, pe care o pune sã dospeascã 3 zile pe cuptor. A treia zi
dimineaþã se toarnã o litrã de vin în aluat ºi-l lasã o jumatate de zi
sã se moaie. Cînd se pune vinul, dacã vrai, pui ºi-o ceaºcã de miere.
Deoparte se pregãteºte într-o covatã tãrîþe de grîu cu de pãpuºoi, iar
la foc sã pune sã fiarbã o oalã cu hãmei – vro cîþiva pumni – º-o sîtã
plinã de coji de ceapã cu creastã cu tot ºi o mînã – nu plinã – de perje
afumate. Cu fiertura aceasta se opãresc tãrîþele ºi, cînd sînt reci, se
amestecã ºi aluatul. Apoi se apucã la frãmîntat ºi se lasã sã dospeascã
iar trei zile pe cuptor. A treia zi se cerne pe masã fãinã de pãpuºoi
sau presori tãrîþe ºi, luînd cu mîna aluat, faci din el turtiþe mici ºi le
baþi în fãinã, ca sã nu se prindã de masã, apoi le aºezi rînd pe
scînduri ºi le pui sã se usuce pe horn. Afarã, la vînt, nu se pot da.
Într-o sãptãmînã sînt gata, le pui în saculteþe ºi le pãstrezi la loc
uscat – dupã o sobã. Cînd vrai sã faci pîne, pui la muiat cu apã abia
caldã decusearã 3 sau 4 turtiþe ºi ai pînea cea mai gustoasã ce poate fi.

De la mama autoarei, Botoºani

Pentru malai, femeile la þarã fac cu o zi mai-nainte oleacã de
aluat în o strachinã, din fãinã ºi apã caldã. Pe acesta îl pun la cãldurã
ºi pãnã a doua zi e acru. În Mihalcea ºi alte sate, femeile lasã aluat
din pîne ºi cu acesta fac data viitoare pînea; prea mult însã nu e bine
sã steie, cã nu are putere. În Mihalcea, în malai pun ºi fãinã de
sacarã.

Din bucãþi de pîne de oriºice fãinã, numai coaptã sã fie, mai ales
la nunþi, cînd rãmîne pîne multã, se face „brahã” care sã bea. În
satele din jurul Cernãuþului, se fãcea înainte vreme la fiecare casã.
Iar în oraºele din Moldova, se aflau o mulþime de „brãhãri” de la care
îºi trag multe familii numele „Braha”

Aice trebuie sã arãt contrastul între bãutura aceasta sãnãtoasã
ºi bãuturele ce încep a se întrebuinþa în timpul din urmã. E vorba cã
jurã oamenii sã nu bea rachiu, dar la nunþi, hramuri etc., tot le
trebuie o bãuturã. Pentru acest scop, iau esenþã de oþet, pe care o
amestecã cu cîteva cofe de apã, apoi fierb ciucoare, ce se dã la cafea,
chiperi, inibahar, cuiºoare ºi, amestecînd toate la un loc sã fiarbã, au
bãuturã la masã. Horecea, Ceahor etc.
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O altã mîncare – bãuturã la români e „covaºa.” Se cerne de cu
searã prin sîtã deasã, de toate fãinele în covatã: de pãpuºoi, de
sacarã, de grîu, de hriºcã etc., se moaie cu apã caldã ºi sã lasã pãnã
a doua zi sã dospeascã; a doua zi se pune în budãi ºi se umple.
Covaºa ca sã o facã bunã, trebuie sã fie cineva meºter sã o potriveascã
din fãinã ºi din umplut. Pentru a o umple, trebuie sã torni mai întãi
o tingire de apã caldã numai „înfieratã”, apoi alta „cu mãrgele” (cînd
face apa mãrgele) ºi alta fiartã. Putina se pune pe cuptor ºi pãnã
sara e gata, cã altfel se face cum e borºul, iar sara se fierbe într-o
caldare mare, ca sã rãmîie dulce. Apoi se pune iar în putinã la rãcealã
ºi, cînd trebuie, o încãlzeºte º-o mãnîncã cu pîne sau cu malai, ca
laptele, cu lingura. Mai ales se face covaºa în post. Darã dacã vrai sã
faci cuiva o ºotie, pui o mînã de sare în covaºã cînd dospeºte ºi curge
toatã pe cuptor, fuge ca laptele.

Aluaturele cele mai plãcute la popor sînt plãcintele ºi colþunaºii,
dar mai ales plãcintele. Acestea se fac de mai multe feluri: „scutu-
rate”, „cu poalele în brîu” etc., iar dupã ce sã coc, sã toarnã smîntînã
fiartã pe deasupra, ca sã fie moi, lãsîndu-se sã stea cîtva timp lîngã
foc astfel înãduºite º-apoi tot sã mãnînci!

Da ce-i acea?

Plãcinþicã rumenitã
Cu smîntînã smîntãnitã,
Pen parã purtatã
Pe dupã spate datã. (Plãcinta datã ibovnicului)

Vãrzãrile sînt plãcinte de post, umplute în loc de brînzã cu cu-
rechi, mac, ceapã etc.

„De plãcintã,
Gura-þi cîntã.
De varzare,
ªi mai tare.”

Alivencele se fac vara, cînd e frunza de curechi mare. Întocmai
cum trebui sã ai cîrnaþi de Crãciun ºi pascã de Paºti, tot astfel ºi de
Sf. Petru trebuie sã ai alivenci. Se fac din fãinã de pãpuºoi cernutã
prin sîtã deasã, amestecînd ºi puþinã fãinã de grîu. Fãina de pãpuºoi
se opãreºte cu lapte, apoi se pune smîntînã, unt, o oalã de chiºleag
scopt sau brînzã, se pune mãrunt tocat: marari, harpacicã ºi ºtir roº
ºi se amestecã înlãuntru sã dea gust; se toarnã cu lingura pe frunze
ºi se coc în cuptor. Cînd sînt gata se aºazã cu smîntînã fiartã ºi, dupã
ce a întrat bine smîntîna, se dau la masã: „Alivenci, plãcinte moi.”

„E lesne a zice plãcinte!” spune proverbul, dar cîte-þi trebui ca sã
le faci! – ªi vorba þaranului: „Cînd e brînzã, nu-i bãrbînþã.” De aceea
aluaturele se fac numai la zile mari, la sãrbãtori.

La starea mai de sus, se face cu predilecþiune „învîrtita” sau
„strudelul”, se umple cu brînzã, mere, migdale, nuci sau cu dulceþ de
viºinã. Mai de demult, se fãcea un fel de învîrtitã cu mult unt ºi cu
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brînzã de oi, care dupã ce se învãlea, sã strîngea cu mînele, sã gîtuia,
sã sucea ºi apoi îi da forma de învîrtitã. Iar cînd era gata, se desfã-
ceau ca firele din ea.

Alt soi de strudel era în vechime ºi „paclavaua.” Se fãcea din fãinã
de crohmal, pisatã în piuliþã de marmurã ºi cernutã prin batist, era
albã ca neaua. Sã întindea cu sucitorul foi foarte subþiri, rotunde ca
tipsia pe care sã coceau; aºezîndu-se o foaie pe care o stropea cu unt
ºi presura cu migdale pisate ºi zahar, apoi deasupra altã foaie ºi, tot
astfel, pãnã se împlineau 300. Dupã ce se cocea, se scotea din cuptor
ºi se stropea cu zahar legat cu apã de flori, apoi iar se da la cuptor ºi
cînd era destul de rumenã, se scotea ºi se tãia în bucãþele (romburi)
numite „paclavale” ºi astfel se conserva în cutii pentru mai mult timp.

„Plãcinta cu carne sau cu brînzã” se face cam tot în acest mod, dar
cu mai puþine foi. Sã întind pe tingire foaiele ca de strudel, una peste
alta, stropindu-se cu unt ºi presurîndu-se între ele cu brînzã sau
carnea tocatã ºi prãjitã, preparatã cu ceapã prãjitã, sare ºi piper.

„Cataiful” se face din tocmagi puºi la tigaie cu unt, sã se prãjeascã,
ºi apoi se stropesc cu zahar legat ºi apã de flori ºi, lãsînd sã se coacã,
se rãstoarnã ca o budincã.

„La plãcinta de tocmagi”, se aºazã o foaie subþire de aluat în
tigaie ºi în aceasta sã toarnã tocmagii fierþi în lapte ºi amestecaþi
apoi cu ouã, zahar, coajã de alãmîie, scorþiºoarã, acoperindu-se apoi
cu aceeaºi turtã deasupra. Tot astfel se face ºi plãcinta cu orez
numitã „pohace” ºi care era pe plac demult.

Aº mînca pohace,
N-are cine-mi face,
Zãhãruca ºtie
ªi nu vra sã vie!

Astfel sã plîngea un bãtrîn.

„Scoverzele” ce sã fãceau de demult sînt „clãtitele” de astãzi, iar
cu termenul bucovinean (polon) „nalisnichele”.

Un alt aluat ce sã fãcea în vechime la curþele boiereºti era „burun-
giucul”, care se lucra foarte greu ºi care, cînd era gata, sã pãrea cã e
o pînzã de burungiuc.

Cu deosebitã preferinþã, s-au mîncat totdeauna „prãjiturele”.
Aluatul fãcut cu oauã, rom ºi zahar, întins apoi pe masã ºi tãiat cu o
rotiþã zimþuitã, dîndu-i-se diferite forme ºi fiert apoi în unturã.

„Gugoaºe” fac tîrgoveþii de vîndut. Aluat moale, de post, fiert în oloi.

„Lucumuri” se numeau un fel de dulciuri fãcute din 2 pãrþi unt ºi
o parte miere ºi fãinã cît prindea. Din acest aluat, sã forma turtiþe
mici, fãcîndu-se deasupra flori cu degetarul.

„Alvaua de casã” sã fãcea ca sosul de fãinã, turnîndu-se apoi lapte
cu zahar ºi lãsînd sã fiarbã pãn’ ce era des.
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„Bulgurul” era o mîncare greceascã, din crupe de grîu fãcute la
moarã ºi fierte cu lapte. – În Botoºani sã spunea:

Bulgur, bulgurache,
De care mãnîncã ºi d-rul Hristache
ªi Sturza Sandulache!

„Pilavul de orez” – orezul fiert cu apã, la care apoi sã da unt,
zahar ºi dulceþ de viºine pe deasupra, era o mîncare aleasã, sã fãcea
mai ales la praznice dupã morþi.

De altfel, poporul mãnîncã cu plãcere: lapte cu tocmagi, cu orez,
cu frecãþei, cu pasat, cu bostan alb (fiert), mai fac þaranii niºte crupe
din orz ca harpacaºul, pe care-l mãnîncã cu lapte sau de post, – astfel
fac în Horecea, Mahala etc.

Þaranul, la frupt, mãnîncã brînzã de oi, brînzã de vacã cu smîn-
tînã, lapte acru, lapte dulce, brînzã cu unt ºi cu mãmãliguþã, scrob
etc. Dar mîncarea cea mai de cãpitenie la dînsul, atît la frupt, cît ºi
la post, este „udãtura” – borºul –, care fiind fãcut din sucul tãrîþelor
de fãinã, samãnã a fi destul de nutritor, mai nutritor decît supa ce o
mãnîncã alte popoare, numai din legume fierte cu apã. Borºul sã face
cu fasole, cartofe, sfecle etc., cînd e la frupt, se mai direge cu ou ºi cu
smîntînã, iar dacã faci borºul numai din verdeþuri, cum e primãvara,
cã sã mîntuie de toate, atunci se numeºte „borº holtei” (Mitoc). Borºul
poate sã fie ºi „de topor”, (sã zice în glumã), pui toporul în borº sã
fiarbã, dar dacã are într-însul ce-i trebuie e tot bun. Borºul, dacã e cu
carne, sã numeºte „zamã.” „Potroc” se numeºte zama de pasere,
fãcutã cu moare în loc de borº.

„Zamã” se mai numeºte ºi paserea fiartã în zama ei fãrã borº, mai
ales puiul sã face la þarã astfel, adãugîndu-se smîntînã multã.
(Aceasta nu e „pui cu smîntînã”, care mai întãi sã prãjeºte, precum ºi
verdeaþa, ºi apoi se fierbe numai în smîntînã pãnã ce scade.)

La românii din România, se mãnîncã mai mult bucate de carne de
vitã, care, dupã felul cum sînt fãcute cu legume, sînt foarte sãnãtoase
ºi nutritoare. La bucatele acestea, mai întãi carnea sã fierbe, cu de
toate verdeþurile ca de supã, apoi sã pune bucãþele la prãjit cu unt,
iar de altã parte sã prãjeºte leguma cu care ai s-o faci. De ex., dacã
faci cu curechi, se prãjeºte curechiul hãcuit; sau de o faci cu cartofe,
cartofele tãiate; sau de faci cu morcovi, morcovii tãiaþi felii; în fine,
cu ce legumã sã face. De faci cu pãstãi tinere de mazere, fasole sau
bob, acestea mai întãi le opãreºti ºi apoi le pui la prãjit. De faci
mîncare cu ceapã numitã „ihnia”, pui ceapã foarte multã la prãjit – ºi
dupã ce, atît carnea, cît ºi zarzavatul e prãjit, sã pune la tigaie cu
carnea la un loc, amestecînd ºi zama în care a fiert carnea, ºi sã lasã
sã fiarbã pãnã scade toatã zama, rãmîind numai ca un sos. La
mîncare de morcovi, sã adauge ºi zahar rumenit, tot astfel ºi la
stufat cu usturoi – acesta sã face ca ºi ihneaua –, sã adaug ºi cîteva
fire de usturoi, sos de zahar rumãn ºi puþin oþet. La carne cu curechi,
sã adauge sos de patlagele roºi, sã pune piperi întreg, inibahar ºi
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frunze de dafin. Tot astfel sã face ºi raþa cu curechi, la care sã zice în
glumã cã trebui 5 ocã de vin vechi.

La „ostropãþul de raþã”, se dã numai un sos rumen de fãinã, oþet
ºi aceleaºi mirodenii ºi sã lasã sã scadã. Ostropãþul e o mîncare de
vînat, dar sã face ºi din pichere, avînd ºi aceasta gustul de sãlbã-
tãciune. O altã mîncare de vînat este „iepurele cu mãsline”, care de
asemenea sã poate înlocui prin raþã sau pichere. La aceastã mîncare
atît carnea, cît ºi ceapa sã prãjesc cu untdelemn, apoi sã aºazã la
fiert cu masline, fãlii de alãmîie ºi aceleaºi mirodenii, iar în zamã sã
pune ºi vin; ºi fierbe pãnã scade, servindu-se rãce la masã.

O mîncare de asemenea foarte delicatã e ºi limba de vacã cu
stafide ºi migdale, cu sos de zahar rumãn, fãcutã dupã acelaºi calup
românesc. Nu mai puþin picantã e ºi mîncarea de pasãre cu tarhon.
La aceasta sã face un sos rumãn de fãinã, în care sã pun cîteva
crenguþe de tarhon de „sã omoarã”, apoi sã dã zahar rumãn ºi fãlii de
alãmîie. Carnea de pasãre sã face ºi cu nohot, cu strafide, apoi sã
mai face cu „capere” dar la aceasta, carnea nu sã rumeneºte (caperele
sã pun dupã ce li s-a scos sarea), de asemenea, nu sã rumeneºte nici
la „ciulama”, care sã face mai ales de pui, cu sos alb de fãinã; ºi nici
la pilav de orez cu pasere. La popor, pilavul sã numeºte „plachie”,
care sã face ºi cu crupe sau pasat, cu sau fãrã carne, dînd numai
grãsime – sau cu carne de porc; din aceeaºi carne, sã face mîncare cu
de toate legumele: cu curechi, cu cartofe etc., amestecînd laolaltã
carnea crudã cu leguma, cu destulã ceapã ºi cîte un chipãruº roº sau
cimbru la fiert, pentru gust. Carnea de porc e bunã ºi cu perje uscate,
carnea prãjitã. În Bucovina, sã fac sarmalele din carne de porc, fiind
grasã. De altfel, carne de porc la clasa cea bunã nu sã mãnîncã;
numai pãrþile cele afumate, cum e ºunca, slãnina, muºchi, limba etc.
Costiþele afumate sã mãnîncã prãjite. Slãnina afumatã sã face cu
curechi murat apoi cîrnaþii numiþi trandafiri ºi doba, de asemenea,
sã mãnîncã.

Cu deosebitã plãcere însã mãnîncã românii, primãvara, carnea
de miel pãnã la Duminica Mare, mai apoi, mieii îmbãtrînind, carnea
nu mai e bunã. Din carnea de miel sã face borº, din cap „rãsol”: capul
fiert în apã cu verdeþuri ºi, dupã ce sã scoate, sã garniseºte frumos ºi
sã serveºte înaintea mesei, rãce; sã face fripturã de miel frigînd
armul întreg în frigare; friptura sã mãnîncã cu ceapã tînãrã sau
usturoi or alte sãlãþi. Din carnea de miel, fiind fragetã, sã face
„mîncare cu spanac”, cu „alunele” un fel de cartofele, ce se gãsesc
primavara în pãmînt, cu tarhon, ciulama etc. Din carnea tocatã sã
fac „zbîrciogi umpluþi” ºi fierþi în smîntînã, „sarmale”, iar din plã-
mãile fierte ºi tocate, dîndu-se ceapã prãjitã, pintrijel verde mãrunt,
ou, piperi ºi apoi învãlindu-se în „prapur” ca o plãcintã, ce apoi sã
prãjeºte, sã face „plãcinta de cighir.” Se mai fac „cotlete” sau „piftele”,
în care sã înfige cîte o costiþã de miel. La acestea se serveºte pirea de
cartofe sau de spanac. Cartofele sã fierb ºi sã rad pe rãzãtoare, apoi
sã dã lapte ºi zahar. Tot astfel sã face ºi spanacul cu lapte, unt ºi
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zahãr. La spanacul acesta, cînd nu e carne, sã pot face „friganele”:
franzolã taiatã fãlii, muiatã în lapte ºi bãtutã în ou ºi apoi prãjitã.

Alt soi de bucate foarte iubit la români sînt legumele umplute cu
carne tocatã, amestecatã cu ceapã, orez, sare ºi piperi. Astfel sã
umplu: ceapa, prajii, pepenii, bostãneii, chipãruºii etc., prãjindu-se
îndatã dupã ce s-au umplut în unt ºi apoi dîndu-se zamã, sau apã,
sau smîntînã, sã fiarbã.

Tot astfel sã fac ºi „sarmalele”, mîncarea naþionalã a românilor,
învãlindu-se carnea în frunze de curechi sau, vara, în frunze tinere
de vie, de podbal, de sfeclã, de stevie etc. Pentru iarnã, la sarmale sã
mureazã curechiul cãpãþini, dacã nu sã poate conserva verde. Alþii
conservã frunzã de vie în sare. În sarmale, la fiert, sã pune apã ºi
puþin borº, dacã frunza e dulce, tocmai la urmã sã pune ºi smîntînã.
Sarmalele ºi curechiul, cu cît mai mult fierb, cu atît sînt mai bune.
Sarmalele sã fac ºi din piept de gîscã sau de raþã, cînd e grasã.

O altã mîncare ce sã face din carne tocatã este „musacaua”, dar
fãrã orez. Musaca sã face din patlagele vinete, din bostãnei etc.
Patlagelele sau bostãneii, dupã ce s-au tãiat felii, sã bat în fãinã ºi
sã prãjesc în unt. Carnea tocatã, de asemenea, sã prãjeºte ºi, puin-
du-se un rînd de patlagele ºi un rînd de carne, ceapã prãjitã, sã
toarnã zamã de carne sau numai apã ºi sã lasã sã scadã. Patlagelele
sã fac ºi împanate cu usturoi, fãrã carne. Din carne tocatã, cu ou,
ceapã, pîne muiatã, sã fac ºi „piftelele cu sos”, acestea se formeazã
rotunde, mici, sã bat în fãinã ºi sã prãjesc. Apoi, adãugînd un sos
rumen de fãinã ºi dîndu-se zamã de carne, frunzã de dafin, piperi
întreg ºi oþet, fierb pãnã scad. Din aceeaºi carne sã fac „pîrjoalele
sau ºniþle”, dar bãtute în posmag. Acestea sã servesc la urma mesei.

„Ghiveciul” e un fel de mîncare din tot felul de carne: de vitã, de
pasãre etc., ºi tot felul de legume. La fiert sã dã ºi vin. „Vinograda”
sã face din pui fript la frigare, apoi carnea sã scarmãnã ºi, aºezînd pe
farfurie o dungã de carne, alta de albuº fiert tocat mãrunt, alta iar de
carne, a treia de altãceva, precum: masline, gãlbãnuº, sfecle mã-
runte, capere etc., are un aspect foarte plãcut. Deasupra sã toarnã
oþet ºi untdelemn ºi sã serveºte înaintea mesei. Afarã de acestea, sã
fac mai multe alte feluri de bucate, despre care, neputînd da relaþii,
nu le scriu.

„Fripturele” sã fac la frigare, de regulã, fiind cele mai gustoase,
friptura de muºchi, de pui etc., sau pe gratar, afarã de fripturele de
paseri umplute, cum e: curcan umplut etc., acestea sã fac în cuptor.
Umplutura sã face dulce, din miez de pîne rumenitã, ceapã prãjitã,
ouã, strafide, zahar. Tot astfel, ºi purcelul umplut.

Ca salatã la fripturi, de cu primãvarã e „pãpãdia”, „grîuºorul”,
„fetica”, „haþmaþuchii”, „frunza de bob”, apoi vin „marolele”, „salata
de pepeni verzi”, iarna se face salatã de þelinã, de curechi roº, cas-
traveþi muraþi, usturoi murat, chipãruºi muraþi umpluþi cu curechi
roº etc.
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Salata de patlagele, de chipãruºi, de þîri etc., nu sã mãnîncã la
fripturã, ci ca mezeluri înaintea mesei, nu desert. Pentru acest scop
sã fac mai multe feluri de conserve, sãlãþi, marinat etc.

Bucatele de peºte la români sã fac de post, prepãrîndu-se cu
untdelemn. Sã face borº, rãsol: cu untdelemn ºi alãmîie, dupã ce s-a
fiert în apã, prãjit – ºi ca „mîncare de strafide” prãjindu-se mai întãi
peºtele.

Despre bucatele de post voi vorbi în treacãt, acestea fãcînd o
parte principalã din hrana vechilor români.

La post, dimineaþa sã bea „cafea cu tahîn.” Tahînul se cumpãrã în
borcane pe la bãcãlii ºi, subþiindu-se cu apã caldã, serveºte ca lapte
la cafea. Alt lapte pentru cafeaua de post e laptele de migdale, iar
alþii fac cafea cu lapte din sãmînþã de cînepã, numit de cãtrã popor
„lapte de buhai.” (Cu acesta, la þarã, direg borºul, îl fierb cu crupe, cu
frecãþei etc.)

Din sãmînþa de cînepã, de soarea-soarelui, sîmburi de bostan, sã
face oloiul. Sîmburii, dupã ce sînt bine uscaþi în cuptor ºi pãlãiþi
(vînturaþi), sã bat în piuã, sã cern de cîteva ori fãcîndu-se fãinã, pe
care, ducîndu-o la „oloiniþã”, o stoarce ºi scoate oloiul. Mai de demult,
în Moldova, la bucate se întrebuinþa ºi „untuldelemn de nucã”, pe
care îl fãcea cine avea mulþi nuci, cum era pe la monãstiri.

Bucatele de post sã fac din icre, moron, cracatiþã, nerve, hribi,
scoice, culbeci ºi din toate legumele cunoscute. Sînt cele mai bune,
dar ºi foarte scumpe. Din materialul acesta, bunicele ºi mamele
noastre ºtiau sã facã sute de feluri de bucate. Bucatele de post nefiind
sãþioase ca cele de carne, la masã nu te mulþãmeºti cu douã, trei
feluri, ci trebuiesc mai multe. Astfel, din hribi sã fac: borº, ihnea,
sarmale, pilav, piftele ºi hribi prãjiþi. Din moron: rãsol cu untdelemn,
alãmîie ºi hrean sau cu oþet ºi usturoi, sarmale, pilav. Din raci: supã
de raci, raci umpluþi, raci rãsol, scordãrea ºi aºa mai departe; ºi tot
astfel ºi din legume, cum spune proverbul cînd sînt mai multe feluri
de bucate din acelaºi soi pe masã:

ªepte feluri de bucate,
Tot fasole mestecate!

Aluaturile ce sã fac de post sînt: strudel, plãcinte, colþunaºi ºi
altele.

Ca desert, la bucatele aceste se mînca alva, smochine, curmale.
Poame fierte sã mãnîncã de cãtrã popor la post cu deosebire; perje
fierte sau mere cu pere tãiate de cu varã felii ºi uscate în cuptor. În
Bucovina, fac din aceastea o bãuturã foarte rãcoritoare. Dupã ce sînt
fierte, sã toarnã într-o putinicã ºi, mai adaugînd apã caldã, sã face
un must foarte bun. Alþii fac de cu varã must de mere în poloboace.

Ca conserve pentru desert, sã fac toamna: „perje umplute cu
nucã”, uscate în cuptor ºi bãtute în gavanoase cu zahar; „chitonoagã
de gutãi”, un fel de povidlã fiartã des cu zahar ºi tãiatã bucãþi; „lisã
de pere”, pere zãhãrite, fierte în zahar ºi conservate în chiupuri;
„dulceþ de meriºoare”. De demult, sã fãceau „rãcele de bostan”, din
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bostani turceºti tãiaþi felioare subþirele, în pãtrate, acestea mai întãi
se puneau în var ca sã se întãreascã, apoi sã fierbeau cu miere ºi se
conserveau în gavanoase.

De altfel, arta româncelor în ale dulceþilor, ºerbetelor, e cunos-
cutã – ºi se pare cã obiceiul de a face dulceþuri dateazã de demult,
cãci în Bucovina de sus, unde astãzi dulceþurile nu sã ºtiu bine face,
totuºi au ramas cîte o tufã, douã de trandafiri de dulceþ, din vremile
de demult pe la casele româneºti. În Mihalcea, se aflã trandafiri la
tot rãzeºul, deºi puþini din ei îi mai întrebuinþeazã.

Dulceþurile nu sînt pentru mîncare; cu dulceþ ºi cu un pahar de
apã se cinsteºte musafirul ce-þi vine în casã, ca semn de bunã venitã,
ºi cu o cafea neagrã. Vara ºi la petreceri, se dã de mai multe ori
dulceþ ºi apã, pentru rãcorire. Cafeaua sã bea dupã masã.

*

De cîte ori pe zi se mãnîncã la români?

La români, de regulã, se mãnîncã de trei ori pe zi, iar vara,
lucrãtorii la cîmp mãnîncã de 4 ori. Mãnîncã dimineaþa, cînd e soa-
rele a-prînz, cam pe la 9 ceasuri; apoi mãnîncã cînd e soarele drept
amiazã-zi; apoi mãnîncã puþin „de-achindii”, cam pe la 5 ceasuri,
cînd dã soarele în de-searã; ºi mãnîncã, dupã ce vin seara acasã,
„cina”, dupã care îndatã sã ºi culcã.

La burghezie, sã mînca de demult tot de trei ori pe zi. Dimineaþa
pe la 10 oare gustarea, constînd din ouã fierte sau ochiuri, brînzã, o
mîncare ºi fripturã. Apoi masa între 1-2. La masã, mai întãi sã bea
un pãhãruþ de rachiu – mai mult nu –, dupã acesta sã gustau meze-
licuri, precum: ghidum, salame, pastramã de gîscã etc., de era iarna,
sã mînca rãcituri, apoi venea „ciorba”, rãsolul (carnea din supã) cu
un sos sau castraveþi muraþi or hrean cu oþet, apoi un fel de mîncare
ºi apoi friptura, iar la urmã aluatul. În timpul din urmã, s-a luat
obiceiul de a se da friptura dupã aluat. Seara, sã mînca „cina”, care
consta, de regulã, din bucate simple, uºoare. Astãzi obiceiurile mesei
sînt mai aceleaºi, cu deosebire cã pe la 12 se mãnîncã dejunul, iar
prînzul pe la 5, 6, ba ºi mai tîrziu, astfel cã de cinã nu mai e trebuinþã.
Numai în Bucovina a ramas obiceiul cel vechi de a se mînca prînzul
la amiazã ºi sara cina – de altfel, condiþionat ºi de oficii, de împrejurãri.

§ 3. La masã

La popor, masa stã sub icoane, la rãsãrit. Masa trebuie sã fie
acoperitã cu faþã de masã albã ºi pe masã sã stea pîne ºi sare, sã nu
fie goalã.

Talger deºert, garafã deºartã pe masã nu sã pun, cã nu-i a bine.
Omul totdeauna pe masã sã cuvine sã mãnînce, nu în alt loc, pe

laiþã sau unde apucã, cãci pentru aceea i-a dat Dumnezeu masa.
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Masa, cînd e plinã de toate, parcã rîde. Cînd sã varsã pe masã
bãuturã, ea sã bucurã ºi zice: las’ sã fie de unde varsa!

Pe masã sã nu ºezi cã e pacat, nici coatele sã nu le pui pe masã
cînd mãnînci, cãci zice cã ºezi ca cînii pe brînci.

În Mihalcea, se spune cã, dacã stau doi cu coatele pe masã, aceia
iau pacatele de la toþi ceialalþi din jur.

Cuºma e pacat s-o pui pe masã (vezi la tãciuni).

Dacã pune barbatul cuºma pe masã, i-i femeia surdã. Voloca

(Despre masa la nuntã, sã va vedea vol. II*).

Cele trei zile ale Crãciunului, masa sã cuvine sã fie întinsã ºi cu
de toate pe dînsa. În Mihalcea, nu sã strînge pãn’ la Boboteazã. – Tot
masa întinsã sã cuvine sã fie ºi cele trei zile de Paºti.

Þaranul, cînd sã pune la masã, totdeauna îºi spalã mînile, facînd
cruce ºi cînd sã pune ºi cînd sã scoalã.

Cînd vine cineva în timpul mesei, se zice cã aceluia „îi e tare
soacra”.

Cînd vine cineva în timpul mesei, zice:
„Bunã masã!”
„Poftim la dînsa!” i sã rãspunde.
„Ospãtaþi sãnãtoºi, cã noi am ospãtat!”
„Nu-i nimicã, douã bãtãi stricã, da douã mîncãri nu!”
ªi nici sã nu-l întrebi pe om: „Îi mînca?” „cãci numai bolnavul sã

întreabã”; pune-i dinainte sã mãnînce.

Cînd mãnînci ceva ºi te vede un copil, totdeauna sã-i dai sã guste,
cã-ºi pierde sãmînþa. De aceea nu au unii oameni copii ºi e pacatul
aceluia ce nu i-a dat. – Tot astfel ºi femeia grea, dacã vede ceva de
mîncare ºi nu i se dã, de poftã poate sã piardã.

Cînd îþi cade bucãþica de la gurã, îþi vine cineva flãmînd.
Botoºani

De-þi cade bucãþica, cer morþii. S-o laºi sã n-o mãnînci. Mihalcea

Ba s-o mãnînci, cãci e semn cã vrun duºman vra sã-þi mãnînce ce-i
al tãu. Gogolina

În Buhalniþa, jud. Neamþ, spun cã bucãþica ceea sã n-o mãnînci,
cãci e a dracului. D-l David

Omul care e harnic pe mîncare sã cunoaºte: dacã mãnîncã repede,
lucreazã repede; iar cel leneº, încet. Sînt stãpîni care, dacã au vãzut
o datã cum mãnîncã sluga, îndatã îi ºi dã drumul.

La mîncare sã nu stai în picioare, ci ºezînd sã mãnînci, cãci
Domnul Christos a ºezut la masã ºi tot astfel trebuie sã facem ºi noi.

Stãneºti

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Omul totdeauna sã fie cumpatat la masã, sã nu mãnînce prea
mult, cãci e pacat. Cînd sã scoalã, sã nu fie prea sãtul.

Din tot ce-i mînca, sã rãmîie o bucãþicã, cãci de mãnînci tot, Maica
Domnului plînge ºi zice: „Iaca a mîncat totul!”

De mãnînci tot e sãrãcie, foamete ºi n-ai noroc. Ropcea

În Botoºani, spun cã bucãþica ce rãmîne e „ruºinea.” Cel ce o
mãnîncã pãþeºte ruºine.

Cînd te scoli de la masã, faci cruce ºi zici:

„Mulþãmesc, Doamne, cã m-ai sãturat
De bunãtãþile tale cele pãmînteºti,
Nu mã lipsi nici de cele cereºti.”

Sau:

„Mulþãmesc þie, Doamne,
De pîne ºi de sare
ªi de darurile tale.”

Sara, sã nu scuturi fãrmãturele, aºa sã laºi masa întinsã peste
noapte, cã e bine.

Sara de scuturi fãrmãturele afarã, vin lupi la casã ºi e sãrãcie.
Botoºani

Cel ce mãnîncã supã sã bea vin, ca sã nu-l împungã vrun bou.
Siret

Cum sã nu mãnînci

Sã nu mãnînci din vatrã, cã-þi moare mama, îi mãnînci puterea.

Sã nu mãnînci din oalã, cã plîngi sau ai vreme rea la nuntã.

Prin grãdinã sã nu mãnînci sau pe drum mergînd, cã plînge Maica
Domnului ºi blastãmã sã fii ca vita, sã tot rugumi ºi saþ sã nu mai ai.

Stãneºti

Fata sã nu mãnînce cuprinsã pe dupã horn, cã nu sã poate mãrita.
Mihalce

Cînd douã fete mãnînc cuprinse pe sub mîni, rãmîn nemãritate,
nu sã mai despart. Idem

Sîmbãtã dimineaþã, pãnã a nu rãsãri soarele, sã nu mãnînci, cã þi
sã împãrtãºeºte îngerul.

Duminica ºi sãrbãtoarea, sã nu mãnînci de dimineaþã cã-i pacat,
cãci slujeºte preotul în bisericã!

Cine merge la bisericã nu mãnîncã, ca sã ia naforã pe inima
goalã.
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Fata care mãnîncã duminica dimineaþa are la vreme tocmai cînd
sînt mai mari sãrbãtori ºi nu poate merge nicãiri. Roºa. Mihalcea.

Cînelui sã nu-i dai de mîncare duminica tare de dimineaþã, cã e
pacat. Roºa

Care fatã hrãneºte cînele bine hrãneºte ºi barbatul.

Fetele ºi feciorii sã nu mãnînce mult, cã-ºi mãnîncã din noroc.
Botoºani

Cînd o fatã sã plînge cã n-a mîncat, i se rãspunde cã e frumoasã
ºi fãrã mîncare.

Sã nu mãnînci c-o coadã împletitã ºi una despletitã, cã rãmîi
vadanã. Botoºani

Sã nu mãnînci cînd te piepteni, cã-þi mãnînci viaþa, mori. Siret

Copilul, cînd învaþã, sã nu mãnînce, cãci uitã ceea ce citeºte.
D-l David, com. Buhalniþa

Fata ce mãnîncã pe prag nu sã poate mãrita ºi chiar orºicine sã
nu mãnînce pe prag, cã-ºi mãnîncã norocul. Botoºani

Sã nu mãnînci pe prag, cã te despãrþeºti de barbat. Cãrãpciu

De pe braþe sã nu mãnînci, cã-þi mãnînci dragostele ºi norocul.
Botoºani

Din poale sã nu mãnînci, cã-þi mãnînci dragostea. Ropcea

Pe prag sã nu mãnînci, cã uiþi totul ºi te prosteºti, nebuneºti.
General

Sã nu mergi pe drum mîncînd, cã uiþi ºi-þi mãnînci norocul.
Stãneºti

Sã nu mãnînci pe la spatele cuiva, cã-i mãnînci mintea ºi norocul
aceluia ºi aºa slãbeºte ºi se usucã! Siret

În Mihalcea, sã spune cã acela moare, îi mãnînci viaþa.

Sã nu mergi la altã casã mîncînd, cã sã sfãdesc tot anul pãnã în
ziua ceea. Siret

Nu-i bine sã zici: „mîncãm” sau „mãnînc”, cãci te mãnînci în sine;
sã mãnînc, se sfãdesc cei de casã, e huit, foc în casã. Dar zici: „Stãm
la masã”, „Ospãtãm.” Roºa

Sã nu muºti din acelaºi loc de unde a muºcat altul, cãci te muºti
cu acela ºi-þi e duºman. Botoºani

Bucata ce cade pe mãmãligã, cînd rãstorni, s-o dai la cîni, sã n-o
mãnînci, cã-i huit. Mahala

Dacã vrai sã faci cuiva rãu, torni prin casã rãsãturi de mãmãligã
ºi pãn’ în searã sã bat. Siret
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Ce rozi de pe tingire sã nu mãnînci, pentru napaste. – De faþa de
masã sã nu te ºtergi, tot pentru aceasta. Botoºani

Cînd te scoli de undeva de la masã, sã nu te duci îndatã, sã ºezi
oleacã, cã nu-i bine pentru guri. Broscãuþi

În picioare nu-i bine sã mãnînci ºi pe drum, cã te vorbesc oamenii.
Mihalcea

(Tot astfel nu sã mãnîncã în picioare de Ajun – vezi.)

Sã nu mãnînci cînd asfinþeºte soarele, cã mãnîncã soarele ºi luna
vîrcolacii. Mihalcea

§ 4. A. Foametea

Sã nu mãnînci cu spatele la uºã ºi cu faþa în casã, cã e foamete.
Mihalcea

Sã nu mãnînci pe prag, cã e foamete.

Sã nu dai nimic peste prag, cã þi se duce pînea din casã, e foamete.

Sã nu-þi vie cineva spre casã mîncînd, cã-i foamete.

Lingurã sã nu furi, cã-i sãrãcie, foamete.

Lopata sã nu steie în sus, cã-i foamete.

Gainele dacã cautã mîncare pãnã tãrziu ºi nu se culcã, va fi foamete.

Tot semn de foamete e cînd rag vitele seara, noaptea. Botoºani.

Dacã ling vitele gheaþa de pe fereºti e semn de foamete.
D-l David, com. Buhalniþa

Cînd se face botez, cununie ºi înmormîntare într-o zi, atunci se
apropie foametea. Stãneºti

În Roºa, sã povestea în anii din urmã cã, într-un sat (în Hãlãceni),
s-a nãscut un copil la un om ºi, cum s-a nãscut, a cerut mîncare, –
vorbind ca un om mare. Tatãl sãu, om cuminte, s-a dus afarã º-a
adus o bucatã de gheaþã ºi i-a dat sã mãnînce. Copilul a mîncat-o ºi
acuma 7 ani de zile iarna n-are sã fie. De atunci sînt trei ani de cînd
nu avem ger ºi omãt ºi încã are sã mai þie patru. Dar de i-ar fi dat
pîne sã mãnînce, atunci 7 ani de zile pîne nu am fi avut ºi ar fi fost
foamete. Copilul acela îndatã a murit.

(Despre „Aspida” ce s-a nãscut cu dinþi ºi care a mîncat toatã
împãrãþia tãtãlui sãu, se va vedea la Poveºti*.)

Sînt oameni care mãnîncã mult ºi nu sã mai saturã, acelora li se
zice: „foamete.”

La cei ce mãnîncã mult li sã zice ºi „Folticoºi” sau „Foltea.”

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 209

Da tu, Folteo, ce-i mînca?
– Ap-aº bea!

Cãci acuma nu mai putea mînca. Dar dacã totuºi unii mãnîncã ºi
mãnîncã, acelora li sã zice: „sac spart”, „sac fãrã fund”, „ne-mplut.”
Om care nu mai are saþ.

„Mamã, taie bîneþul cã cãp!” striga un copil alergînd la mamã-sa.

„Crapã” sã zice într-o mînie pentru „mãnîncã”, ca cuvînt de ocarã.

Mama sã nu deie copilului sã sugã pintre degete cãci nu mai are saþ.
Stãneºti

Pentru ca sã aibã omul saþ, femeia ce-i dã copilului întãi de supt
(nu lehuza) trebuie sã fie sãtulã; o pun întãi la masã sã mãnînce, o
cinstesc ºi apoi îi dau sã aplece copilul ºi atunci sã þine totdeauna
sãtul.

Dacã eºti sãtul cînd îþi cîntã cucul întãi primãvara, eºti sãtul tot
anul, nu duci foame.

Tot astfel sã spune în Camina ºi despre tun, cînd îl auzi întãi.

În Hãlãceni, cînd sã sfîrºeºte pînea, sã zice cã „a întrat nebunul
în casã”.

Despre luna lui Mai sã spune:

Va veni luna lui Mai
ª-om da cîrpa1 pe malai!

*

B. Cine mãnîncã mult

Erau doi oameni tovarãºi de demult. De demult, era lumea rarã,
nu ca amu. Dar ei, macar cã erau tovarãºi, dar la mîncare nu se
loveau. Unul mînca de post ºi celalalt de frupt. Cel ce mînca de frupt
mînca puþin; iar cel ce mînca de post mînca mult. Amu, ei au prins a
se sfãdi pentru mîncare. „Mãi, care va fi mai bun la Dumnezeu?” „Eu
voi fi mai bun, cãci mãnînc de post!” Sã duc ei sã întrebe – cãci
demult erau glasuri cari, la vro judecatã sau ceva, rãspundeau. – Sã
duc ºi întreabã, glasurile rãspund: „Tu ai fi mai bun, zice glasul,
dacã ai mîncat ca dobitocul, dar tovarãºul tãu, macar cã n-a postit,
dar a mîncat puþin ºi de aceea el e la Dumnezeu mai bun!”

Pavel Bojescul, Iordãneºti

*

1. Cîrpa se numeºte gãteala de cap a þarancelor de pe aice.
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C. Norocul

A fost o babã care avea casã ºi trãia foarte bine; sta toatã ziulica
pe cuptor ºi oamenii vineau la dînsa sã împrumute bani ºi sã se
sfãtuiascã. O fetiþã ce o slujea îi zice într-o zi: „Ce bine þi-i D-tale,
mãtuºã!” – „Cã aºa mi-i norocul”, îi rãspunde ea. „Doamne, cînd þ-aºi
videa eu norocul, sã ºtiu cum e?” – zice fata. „L-ãi videa; du-te mîne
ºi-i du mîncare în cîmp ºi-l cheamã sã vie, cã va veni.” A doua zi,
baba o învaþã cum sã facã mîncare în trei ulcele mititele, sã ducã în
cîmp pe ogorul ei ºi sã-l strige: „Noroace, noroace, vinã încoace ºi vei
mînca!” Fata a fãcut aºa ºi norocul a venit, ud totul de roua ce o lua
de pe toate cîmpurile ºi o aducea pe cîmpul babei – ºi pînea la toþi era
proastã, numai la ea frumoasã ºi cu spicele plecate în jos. Norocul
s-a pus sã mãnînce, dar de unde mînca, la loc creºtea. Vine fata
acasã ºi-i spune babei ce a vãzut. – „Amu, cînd l-aºi pute videa ºi pe
al meu!” – zice fata. „L-ãi videa ºi pe al tãu”, zice baba. „Fã mîncare,
da în oalele cele mai mari, ºi du-te în cîmp ºi-l strigã.” Fata a fãcut
aºa. A venit ºi norocul ei, dar uscat, nu ud ca al babei, s-a pus la
mîncare ºi a mîncat totul. Ba la urmã încã i-a zis: „Mîne sã-mi aduci
mai mult, cînd vei veni!” ºi s-a culcat.

Fata a venit plîngînd ºi a spus bãtrînei ce i-a zis norocul. „La ce
sã-i duci încã de mîncare, dacã nu te slujeºte!” – a zis baba. „Da oare
de ce nu-i norocul meu ca al D-tale?” „C-aºa a rînduit Dumnezeu,
pentru fiecare altfel. Nu-s toate noroacele întru una.”

Mariþa Foca, Mihalcea

*

D. Sf. Petru ºi mîncarea

Sf. Petru mînca foarte mult. Cît îmbla cu Sf. Paul ºi cu Dumnezeu,
tot una cerea: mîncare ºi mîncare, Doamne! Dumnezeu amu nu ºtia
ce sã mai facã. Odatã, mergînd ei la drum ºi fiindu-i lui iarãºi foame,
Dumnezeu l-a adormit ºi i-a scos maþele ºi le-a aruncat pe o rachitã.
Apoi l-a trezit ºi s-au dus mai departe, fãrã ca sã ºtie el ceva; dar
acuma foame nu-i mai era. La cîteva zile, sã întorc înapoi pe acolo ºi
vãd rachita toatã boºturã. „Ce sã fie asta, Doamne, zice Sf. Petru,
mai alaltãieri am trecut pe aice ºi rachita era sãnãtoasã, doar m-am
culcat sub dînsa?” „Da þie amu nu þi-i foame?” „Nu.” „Apoi iatã ce-i...
Au mîncat-o maþele tale!” ªi i-a spus totul.

Alþii spun cã Dumnezeu a pus maþele pe un mãr ºi, la cîteva zile,
cînd s-au întors, era mîncatã toatã frunza, iar maþele þipau ºi chio-
rãiau. Întrebînd Sf. Petru ce þipã, Dumnezeu i-a spus.

În Roºa, sã spune cã din maþele lui Sf. Petru atunci aruncate s-a
fãcut porumbrelul.

(Legenda aceasta sã povesteºte pretutindene.)
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§ 5. A. Cine cîrteºte asupra mîncãrei

Omul sã nu cîrteascã asupra mîncãrei, cãci e pacat. Cînd cuiva
nu-i place un lucru, zice: „Ba facã-mã Dumnezeu ce m-a face, dar mie
cutare lucru sã nu-mi deie de pomanã” ºi sub aceasta sã înþelege cã
acel lucru nu-i place. ªi pentru cã e pacat a respinge darul lui
Dumnezeu ºi Dumnezeu pe acela îl pedepseºte, de aceea sã exprimã
ca mai sus. Sau te exprimi astfel: „Cutare lucru, dã, Doamne, sã sã
facã ºi pe piatrã, dar pe mine, Dumnezeu sã mã ierte, cãci nu-mi
place sau nu-mi sufere”. General

Omul ce tot cîrteºte asupra mîncãrei, acela, cînd moare, nu i sã
nimereºte nimic la copt. Era unul cã, în ziua de Paºti, punea pe fete
sã-i facã mãmãligã ºi le ocãrea cã pasca nu-i bunã; – ºi cînd a murit,
tot ce s-a fiert ºi s-a copt pentru dînsul a fost rãu. Mahala

*

B. Vrabia. Stigleþul

Vrabia e fãcutã din o copilã de poleac. O femeie avea o copilã rea,
cã nu-i putea întra în voie cu mîncarea. Mã-sa a rugat pe Dumnezeu
sã o prefacã în ce va ºti, numai sã scape de dînsa. „Voi face-o, zice
Dumnezeu, sã-þi cînte lîngã casã”; ºi a prefãcut-o în doi stigleþi
pãreche. Dar ea ºi ca astfel nu-i da mîne-sa pace; o lovea cu aripele,
bãtea în fereºti, o ciocãnea în cap. Mama ei iar s-a rugat la Dumnezeu
sã o prefacã în ceva mai rãu; ºi a prefãcut-o în vrabie, iar puii ce-i
nãscuse ca stigleþ au ramas stigleþi pãnã astãzi.

Maria Gabora, Stãneºti

Vrabia e blastãmatã de Domnul Hristos, cã ea, cînd îl chinuiau
jidovii, se învîrtea pe lîngã cruce ºi tot striga cã-i viu, e viu! Ca sã-l
mai chinuiascã.

Vrabia stricã pînea ºi cînepa în cîmp ca nici o altã pasãre.

*

C. Bivolii. Cei ce cãutau mama grîului

Dumnezeu ce a fãcut cu preoþii? Zice cã au fost odatã doi cãlugãri,
cari aveau de toate bunãtãþile ºi numai pîne de grîu mîncau ºi amu
s-au fost sãturat de pîne de grîu. „Haidem, zic ei, º-om cãuta mama
grîului!” Sã duc ei, sã duc... Iatã cã întãlnesc pe Dumnezeu ºi pe Sf.
Petru. „Unde mergeþi d-voastrã?” îi întreabã Dumnezeu. Da
Dumnezeu ºtia – cum n-avea sã ºtie! Dumnezeu de aceea venise pe
lume, ca sã vadã cum sînt oamenii. – „Mergem, zic ei, ca sã cãutãm
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mama grîului, cã amu de grîu ne-am sãturat.” Atunci Dumnezeu a
dat cu baltagul de trei ori ºi i-a prefãcut în bivoli ºi tot Dumnezeu a
fãcut c-a venit tocmai atunci acolo un om ºi i-a zis omului: „Iatã, îþi
dau bivolii aceºtia, sã-i þii ºi sã te hrãneºti cu dînºii. Da sã nu încarci
nimicã alta decît: pietre, bolovani, lut, prund, nãsip, altãceva mai
uºor nu. ªi sã nu le dai nimicã alta de mîncat decît numai paie de
grîu. Aºa sã faci cum îþi spun eu, c-apoi eu pe tine te voi pedepsi. Da
bataie sã le dai cît vei putea.” Omul a luat bivolii º-a carat cu dînºii
aºa cum i-a zis Dumnezeu: pietre ºi bolovani ºi-i bãtea cã pocnea
pielea pe dînºii, sta buboaiele unul lîngã altul, numai cît cocea ºi
spãrgea. Cînd s-a împlinit anul – cã aºa a avut omul vorbã cu
Dumnezeu –, tocmai în ziua ceea a luat ºi i-a dus în locul acela de
unde i-a fost luat. Darã acuma se fãcuse bogat, bivolii erau tari ºi
cîºtigase o mulþime de bani ºi îºi fãcuse curþi. Vine el acolo cu boii:
„Ei, zice Dumnezeu, ai fãcut aºa cu dînºii cum þi-am zis eu?” „Am
fãcut.” „De amu, du-te.” Atunci Dumnezeu a fãcut iar cu baltagul
cum a ºtiut ºi i-a prefãcut iar în oameni cum au fost. Erau aºa de
slabi ºi aºa de negri, numai pielea pe dînºii, coºcovitã. – „Ei, zice
Dumnezeu, amu aþi mîncat mama grîului – cã mama grîului a fost
paiul; – nu v-a fost bine cu pîne de grîu? Dacã nu aþi fost mulþãmit cu
aceea ce eu v-am dat ºi aþi vroit mai mult, aþi gãsit ce aþi cãutat!”
Atunci ei au cãzut la picioarele lui Dumnezeu ºi i-au sãrutat poalele,
l-au rugat sã-i ierte ºi s-au dus. Marghioala Ciobanul, Botoºani

§ 6. A. Cînd s-a mîniat Dumnezeu

Dumnezeu, de cu-nceput, îmbla pe lume cu Sînpetru pintre oa-
meni; mergea la nunþi, mergea la oameni la mas ºi le fãcea bine.
Darã pe urmã, oamenii s-au înmulþit, s-au fãcut rãi ºi au început a-l
sudui ºi a-l alunga pe Dumnezeu. Pãmîntul s-a umplut de rãutãþi ºi
Dumnezeu s-a mîniat, s-a dus la ceri ºi mai mult n-a venit. Cînd s-a
mîniat Dumnezeu ºi s-a suit la ceri, le-a luat oamenilor pînea ºi apa.
Amu, zice cã oamenii pereau ºi aºa jãlanie era pe lume, cã plîngea ºi
copilul cel de þîþã. Dumnezeu a trimis pe înger sã vadã ce fac? Îngerul
a venit ºi, fuga, merge înapoi la Dumnezeu sã-l roage ca sã le deie
înapoi pînea ºi apa, cã de amu îl vor cunoaºte pe Dumnezeu ºi se vor
pocãi. Dumnezeu le-a dat iar toate cum au fost. La cîtva timp, trimete
iar pe înger ca sã vadã. Amu a zãbãvit îngerul mult, cã oamenii erau
voioºi, cîntau din fluiere ºi jucau. Dumnezeu s-a suparat, de ce a
ºezut aºa de mult ºi l-a certat. „De ce ai stat aºa de mult? De cînd
te-am trimis... Tot te aºtept ºi nu vii mai degrabã!?” „Dacã, Doamne,
sã vezi ce frumos e acu pe lume! Sã vezi cum oamenii joacã ºi se
veselesc, de þi-i mai mare dragul sã stai!” „Da dãunãzi, cînd te-am
trimis, de ce ai venit îndatã?” „Dãunãzi am venit de jale, cã nu
puteam sta sã-i vãd plîngînd.” Matei Puzdreac, Mihalcea

*
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B. Îngerii

Cînd a fost foametea cea mare, era tot frig ºi ploaie, cã nu putea
creºte nimic. Atunci Dumnezeu avea sã trimitã asupra oamenilor,
pentru cã nu þin legea ºi nu se roagã lui Dumnezeu ºi sã duºmãnesc,
ºerpi din ceri ca sã-i mãnînce; ºi au mers toþi îngerii la Dumnezeu
sã-l roage ca sã ne ierte, darã Dumnezeu nu a voit, s-a întors cu
spatele de la oameni. Numai Maica Domnului s-a pus pentru noi ºi
l-a rugat ca sã deie ºerpii ceia pe copaci, pe pãduri ºi macar 30 de ani
sã ne mai lese sã trãim, iar pe urmã sã facã ce va vrea cu noi.
Dumnezeu a ascultat-o ºi a dat ºerpii pe copaci, pe frunze. Sã fi vãzut
pe toate frunzele copacilor, pãnã ºi pe captalan, stau scriºi ºerpii cu
capul roº în sus! Femeile puneau în pepeni frunze ºi ei înviau ºi
trebuiau sã arunce pepenii cu totul afarã!

Atunci a fost mare spaimã ºi despre aceasta a venit scrisoare din
ceri, de la Dumnezeu, la preotul din Roºa – s-a gãsit pe un viºin. În
scrisoare, spunea care a fost gîndul lui Dumnezeu ºi cã ne mai lasã,
dar de vor trece cei 30 de ani ºi nu ne vom pocãi, atunci ne va prãpãdi
cu totul; va deschide pãmîntul sub noi ºi ne va izãrî.

Matei Puzdreac, Mihalcea

C. Oamenii ce nu vroiau sã ºtie de Dumnezeu
Dumnezeu ºi Sf. Petru

Zice cã, dupã ce a fãcut Dumnezeu lumea, îmbla cu Sf. Petru ºi Sf.
Paul pintre oameni, sã-i vadã cum trãiesc ºi ce fac. Darã dupã ce a
vãzut cît sînt de pãcãtoºi ºi cum trãiesc în fãrãdelege, a fugit înapoi
la ceri, n-a mai voit sã-ºi întoarcã faþa cãtrã dînºii.

Zice cã odatã a mers Dumnezeu cu Sf. Petru ºi Sf. Paul într-un sat
în Moldova – nu ºtiu unde – ºi n-a vrut nime sã-i primeascã la mas,
numai o femeie cu 7 copii s-a îndurat ºi i-a primit. Copiii femeiei tot
cereau de mîncare, cã erau flãmînzi. Dumnezeu a întrebat-o de ce nu
le dã, cã iatã cum plîng! „Lasã c-or tãcea îndatã”, zice femeia.„Ia ºi
pune niºte baligã în cuptor ºi copiii, cînd au vãzut, s-au molcomit ºi
s-au pus sã aºtepte. De la o vreme, iar au început a þipa. – „De ce nu
le dai?”, zice Dumnezeu. „D-apoi mi-i ºi ruºine sã vã spun: acea nu
era pîne ce am pus în cuptor, ci era baligã.” „Da ian tot du-te ºi te uitã”,
zice Dumnezeu. Cînd merge ea, pînile erau una cu cuptorul de mari!

A doua zi dimineaþã, Dumnezeu i-a spus femeiei sã iaie copiii ºi
sã meargã pe un deal, dar sã nu se uite înapoi, pãnã n-a fi sus. Cînd
s-a uitat mai tãrziu în urmã, satul nu sã mai videa – era numai apã.

Acolo zice cã se aude cum latrã cînii înlãuntru, cum cîntã cucoºii,
clopotele la bisericã cum trag. Îi þine Dumnezeu vii, pesemne de
pedeapsã!... Maria Struþ, Mihalcea

*
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D. Maica Domnului
Pentru ce ne mai þine Dumnezeu pe lume

Ca Maica Domnului nu-i nimene cu priinþã oamenilor. Dumnezeu
de mult ne-ar fi prãpãdit pentru pacatele noastre, numai cît Maica
Domnului s-a pus ºi-l roagã de ne mai þine. Maica Domnului s-a
întors de la noi, de pãcãtoºi ce sîntem, darã nu sã îndurã de copiii cei
mici ºi de cei din leagãn, cã ei, pãnã la 7 ani, sînt îngeri, fãrã de
pacat, ºi pentru ei se roagã de ne mai þine.

*

Sfîrºitul lumei cînd va fi, au sã moarã mai întãi toþi copiii pãnã la
8 ani, ca sã nu sã chinuiascã cu cei pãcãtoºi. Aºa cum zice cã a fost
moarte între copii cînd s-a nãscut Domnul Hristos, are sã fie ºi acu,
cãci sã apropie sfîrºitul lumei, iatã cîþi copii mor!

Sofia Andriciuc, Mihalcea

E. La sfîrºitul lumei

La sfîrºitul lumei, nu se va face pîne trei ani de zile ºi va fi
foamete ºi nici apã nu va fi. Oamenii vor fi arºi de sete ºi lihniþi de
foame. Numai Lucifer va avea o grãdinã frumoasã cu poame ºi cu de
toate cele ºi douã poloboace de apã (aºa va zice el) ºi cine nu va putea
rãbda ºi va mînca ºi va bea de la el va fi al lui. – Lucifer se va naºte
din o jidaucã ºi, la 7 ani, va avea un picior în ceri ºi unul în pãmînt. –
Cari însã vor rãbda ºi nu vor mînca (numai aceia vor putea rabda,
care nu mãnîncã nimicã în ziua de ajunuri), vor veni niºte pasãri cu
clonþul de fier ºi-i vor ciupi în cap ºi vor muri în durere, dar vor
rãmînea a lui Dumnezeu. Stãneºti

§ 7. Lucrul. Sãrbãtorile

Dacã nu-i lucra, foametea-i gata. Omul, cît poate, dã din mîni,
lucreazã, numai ca sã nu moarã de foame. Trebuie sã munceascã ºi
în sudoarea feþei sã-ºi cîºtige hrana. Toatã stradania omului numai
pentru trai merge: pentru îmbrãcãminte ºi pentru gurã. ªi cu îmbrã-
cãmintea ar mai fi cum ar fi, dar gura, bat-o s-o batã – pe aceea n-o
mai poþi astupa! Gura dacã n-ar fi, toate ar fi bune. ªi încã dacã are
omul mai multe guri de hrãnit – ºi pentru lucru n-are decît douã
mîni, ca sã le hrãneascã? De aceea trebuie sã lucreze cu toþii pentru
ca sã mãnînce, nu sã trãiascã de pe spatele unuia. Pentru aceea ºi
zicala:

„Cine a lucra
A mînca,
Cine n-a lucra
N-a mînca”.
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Lucrul e sfînt.
A ºedea degeaba e pacat.
Musafirul numai pãn’ la 3 zile sã þine, pe urmã sã pune la lucru.
Cînd mãnînci, totdeauna sã te întrebi: „Oare ai cîºtigat în ziua

ceea ceea ce mãnînci?”
Dacã omul lucreazã, ºi Dumnezeu îi ajutã. Cu hãrnicia sã alungã

sãrãcia.
Alt om este sarac cã n-are ce lua o datã în gurã, dar dacã e

sãnãtos ºi munceºte – cîºtigã.
De aceea, noi trebuie sã ne rugãm totdeauna la Dumnezeu, ca sã

ne þie în deplinã sanatate, cã atunci toate le biruim. Dumnezeu dã
boale ºi sãrãcie, foamete, pentru pacatele oamenilor, pentru rãutatea
lor, cãci Dumnezeu nu bate cu bãþul, dar pedepseºte altfel. Dar dacã
sã roagã la Dumnezeu ºi sã pocãiesc, dacã þin legea ºi nu fac rãutãþi,
atunci ºi Dumnezeu sã milostiveºte ºi le rãdicã pedeapsa – le dã
roadã, sanatate ºi spori în toate.

*

Noi, pentru ca sã nu fie foamete, postim posturele ºi þinem sãrbã-
torele: Crãciunul, Boboteaza ºi Paºtele; ºi pînea o sfinþim ºi o stropim
cu agheazmã, ca sã o fereascã Dumnezeu de toate relele; iar în
sãmînþã, cînd sãmãnãm, punem naforã de la Paºti ºi stropim cu
agheazmã, sã o fereascã Dumnezeu de grindinã ºi de toate ce vin de
la vrãjmaºul – sã se facã. Ursana Filip, Mihalcea

Pentru foamete, sã posteºte postul Sf-lui Petru, de asemenea, ºi
pentru grindinã, sã nu batã, ºi pentru sanatate la om ºi la vite.

Camina
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Cap. XVII

Jertfirea de sine

§ 1. A. Sãrbãtorile. Zilele. Postul

Noi, sãrbãtorile le þinem, pentru cã ºi ele pe noi ne þin. Noi ne
rugãm pentru sãnãtatea noastrã ºi a copiilor noºtri; pentru noroc, sã
n-avem pagubã în vite ºi la gospodãrie, ºi ne sînt de ajutor, dacã le
þinem ºi le cinstim. Darã dacã n-am face aceasta, ar fi rãu de noi. Pe
cît mergem la bisericã ºi aprindem lumãnãri, postim, ne rugãm, pe
atît ne merge mai bine ºi Dumnezeu cu sfinþii ne pãzesc ºi ne ajutã.
Noi trebuie sã ne rugãm la sfinþi ºi la zilele cele mari, ca ele apoi sã
se roage pentru noi lui Dumnezeu.

De demult, zilele îmblau pe pãmînt, da amu nu mai îmblã, cã-s
oamenii pãcãtoºi.

Zilele þi se aratã prin vis ºi îþi spun ce sã faci la o vreme de nevoie,
la vro boalã, ceva. Ele îþi dau prin vis pe care s-o þii ºi dacã nu-þi
prieºte, îndatã se aratã, cum lucrezi, cã þi se întîmplã ceva. Dacã te
apuci a þine vro una, trebuie numaidecît s-o pãzeºti, sã n-o sminteºti
cu nimic, c-apoi e mai rãu. General

O femeie avea barbat tare rãu. Într-o sarã, l-a aºteptat cu mîn-
carea caldã pãnã la o vreme ºi pe urmã a adormit. Barbatul ei întrase
în ogradã ºi descarca fînul. Ea simte cã o scuturã cineva, se trezeºte
ºi vede un moºneag cu barba albã: „Scoalã-te, îi zice el, „cã barbatul
tãu a venit. Aprinde iute focul, cã n-a gãsi mîncarea caldã ºi te-a
bate!”, ºi s-a fãcut nevãzut. Numai cã era ceva curat, vro zi, cãci
trecuse de miezul nopþii. Roºa

B. Sãptãmîna la femeiele cele leneºe

Din pãrinþi am apucat:
Lunea, marþa n-am lucrat.
Miercurea-i zi împãrãteascã,
Toatã lumea s-o slãveascã.
Joi: joile sînt legate
ªi mã tem sã fac pacate.
Vineri: e Vinerea Mare,
Aº lucra, ºi-i sãrbãtoare,
Da sîmbãtã, de-a tuna,
De-a fulgera,
Eu din pat nu m-oi scula!
Duminicã, de-a lucra popa,
Voi lucra ºi eu. Botoºani
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Alta

Luni, lunei,
Marþi, Marcovei (sau Macovei),
Miercuri ne-om duce la tîrg,
Joi vom tîrgui,
Vineri vom veni,
Sîmbãtã vom dormi,
Duminicã, de-a lucra popa,
Vom lucra ºi noi. Bucovina ºi Moldova

C. Zilele sãptãmînei poporal-bisericeºte

Luni e a Sfinþilor Arhangheli, cari iau sufletele ºi dau sufletele; –
cînd cineva e leºinat, dau sufletul înapoi; – a Sf. Arhangheli, ce
îmblã pe punþile iadului ºi a raiului. Lunea, bisericeºte nu e pusã sã
fie postitã, numai cît oamenii au apucat-o º-o þin mai tare decît orce
post; nici în lunea Paºtelor nu mãnîncã, cãci zic cã le e de ajutori.
Lunea cine o posteºte lungeºte zilele omului ºi orce dorinþã ai avea,
þ-o împlineºte.

Marþi e a Sfîntului Ioan. Botoºani

Marþi e a Sfîntului Ilie. Broscãuþi
Miercuri e ziua Maicii Domnului, întru cinstea ei sã posteºte.

Idem

Joi e a Sfîntului Niculai. Idem

Vinerea e a rãstignirii, a crucei; se posteºte. General

Sîmbãta e a morþilor, a Sfîntului Lazar. General

Duminicã e ziua Învierii, zi plinã de luminã. Botoºani

Duminica e a celor vii ºi a toatã lumea. Ileana Olãniþã, Broscãuþi

D. Zilele sãptãmînei la popor

Luni e bãrbat; þine cheia de la cea întãi poartã a ceriului.
Marþi e barbat.
Miercuri e femeie.
Joi e barbat.
Vineri e femeie.
Sîmbãta e femeie.
Duminica e femeie, e o zi foarte mare. Mihalcea

În sãptãmînã sînt patru barbaþi: luni, marþi, miercuri, joi; ºi trei
femei: vineri, sîmbãtã ºi duminicã. Alþii zic cã ºi sîmbãtã e barbat.

Ioan Pisarciuc, Roºa
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§ 2. A. Povestea Sf. Duminici
Fata harnicã ºi cea leneºã

Era o babã ºi un moºneag, baba avea o fatã ºi moºneagul, iar.
Fata moºneagului era harnicã ºi cuminte, da a babei leneºã, leneºã. –
„Moºnege, zice odatã baba, sã-þi alungi fata la slujbã, cã de nu, te las
ºi nu trãiesc cu tine, mã duc eu.” Moºneagul a zis fetei sã se ducã
unde va îndrepta-o Dumnezeu; fata ºi-a luat cameºuicele în traistã
º-a pornit.

Merge, merge ºi întãlneºte o cãþea slabã, viermãnoasã ºi dupu-
roasã. – „Fatã frumoasã, îi zice cãþeaua, curãþã-mã ºi grijeºte-mã, cã
þ-oi prinde un bine odatã!” Fata a grijit-o, º-a pieptanat-o, º-a spalat-o
ºi s-a dus mai departe. Mai merge ea, merge, gãseºte o fîntînã stri-
catã, plinã de mãtreaþã ºi de glod; îi spune tot aºa ºi fata o grijeºte ºi
pe aceasta. Mai departe, gãseºte un mãr plin de spini ºi de omizi – ºi
mãrul îi zice tot aºa; ea grijeºte ºi mãrul. Se mai duce, gãseºte un
cuptor stricat ºi nãruit – cuptorul îi zice sã-l ungã. Ea aduce lut de la
pãrãu ºi-l îndreaptã ºi-l unge ºi porneºte mai departe.

Sã duce, sã duce, ajunge la Sf. Duminicã – tocmai atunci se
pornise la bisericã. O întreabã ce cautã. Ea îi spune cã slujbã. „Nu
te-i tocmi la mine?” „Ba m-oi tocmi.” „La mine nu-i nimicã alta de
lucru decît în toatã dimineaþa sã faci lãutoare la copiii mei, nici rece,
nici fierbinte, sã-i lai, sã-i scalzi ºi sã le dai mîncare. Eu mã duc pe
trei zile de acasã, da tu, cînd îi gãti totul, sã ieºi afarã ºi sã strigi:
«Puii mamei, pui!», ºi ei îndatã vor veni. Tu sã nu te temi cînd i-i
vedea, cãci aceia sînt copiii mei, ci sã-i hrãneºti ºi sã-i grijeºti frumos
ºi eu îþi voi plãti tare bine pentru lucrul tãu.” Fata a ascultat. A doua
zi dimineaþã, cum s-a sculat, a fãcut mîncare ºi a fãcut lãutoare
întocmai aºa cum i-a spus Sf. Duminicã; apoi a ieºit afarã ºi a strigat:
„Puii mamei, pui!” ºi cînd au început a veni la ºerpi, la broaºte, la
ºopîrle ºi tot felul de jivine! Fata întãi s-a spãriat, darã pe urmã º-a
adus aminte de vorbele Sf. Duminici cã sînt copiii ei ºi i-a chemat în
casã, le-a dat de mîncat, nici rece, nici fierbinte, i-a lãut frumos, apoi
s-au dus cu toþii care de unde au venit. A doua zi a fãcut iar aºa ºi a
treia zi, iar.

Vine Sf. Duminicã: „Ei, ai fãcut aºa cum þi-am spus?” „Am fãcut!”
„De-acuma trebuie sã-þi plãtesc ºi sã te duci, cãci þi s-a împlinit
anul.” Iese Sfînta Duminicã afarã ºi strigã: „Puii mamei, pui!” Jigã-
niile cele iar au venit. „Spuneþi-mi, v-a hrãnit bine fata asta, v-a
grijit?” „Ne-a grijit, Dumnezeu sã-i dea sanatate!” Sf. Duminicã i-a
zis sã se ducã în pod ºi sã-ºi aleagã o ladã care va voi ea. Fata a mers
ºi º-a ales o ladã mai veche, i-a sãrutat mîna Sf. Duminici ºi s-a dus.

Ajunge pe la cuptor. Da aºa miros de plãcinte venea, cã-þi lasa
gura apã; ºi fetei îi era foame de nu mai putea! Ea scoate plãcintele
din cuptor, mãnîncã, iar pe celelalte le-a strîns în traistã º-a pornit.
Mai merge, mai merge, i se face aºa o sete! Ajunge la fîntînã. Apa din
fîntînã era limpede ca lacrima ºi douã pahare de aur o aºteptau ca sã
bea. Cînd s-a aplecat sã ia, apa s-a rãdicat pãnã sus. Fata a bãut, a
luat paharele ºi s-a dus. Ajunge la mãr; merele de departe strãluceau
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ºi aºa o miroznã fãceau! Ea a întins mîna ºi ramurile s-au plecat,
pãnã ce le-a cules pe toate; le-a pus în traistã ºi s-a dus. Mai merge,
îi iese înainte caþeaua, cu o salbã de galbeni atîrnîndu-i la gît! Ea a
luat salba ºi s-a dus.

Ajunge acasã. Tatãl ei ºi maºtihã-sa, cînd au vãzut toate, s-au
minunat. Deschide ºi lada sã vadã ce este în ea. Cînd au început a
ieºi la vite: boi, vaci, oi ºi fel de fel, cã au umplut grãdina ºi ograda.

„Sã te duci ºi tu la slujbã, ardã-mi-te focul”, a început a rãcni
baba la fata ei. A pornit ºi ea. Întãlneºte pe drum o cãþea viermã-
noasã. „Fatã frumoasã, îi zice cãþeaua, curãþã-mã ºi grijeºte-mã, cã
þ-oi prinde un bine odatã!” „Da, cum nu, zice ea, cã mi-oi tãvãli
mînuþile mãmuþei º-a tãtuþei!” ªi s-a dus mai depare. Tot aºa a fãcut
ºi la mãr, ºi la fîntînã, ºi la cuptor.

A ajuns la Sf. Duminicã ºi s-a tocmit întocmai ca ºi cealaltã la
slujbã. Sf. Duminicã s-a dus pe trei zile de acasã. A doua zi, fata a
fãcut niºte uncrop fierbinte ºi niºte lãturi rele de mîncare ºi a strigat
pe copii. I-a smucit, i-a trîntit, i-a opãrit, cã de-abia au scapat din
mînile ei ºi s-a dus care încotro schiolãlãind. Cînd a venit Sf.
Duminicã, ºi-a chemat copiii sã-i vadã: unul era chior, altul ºchiop,
altul cu mîna ruptã.

„V-a hrãnit bine fata asta, v-a grijit?” „Ne-a hrãnit, n-ar mai
ajunge nici ea sã se hrãneascã!” Sf. Duminicã i-a zis sã meargã în
pod ºi sã-ºi iaie o ladã, ce va vrea. Ea a ales pe cea mai nouã ºi mai
frumoasã.

Se duce ºi ajunge la cuptor flãmîndã, flãmîndã. Da plãcintele
miroseau de departe. Dã sã iaie o plãcintã, cuptorul o frige. Ea se
duce vãitîndu-se ºi ajunge însetatã la fîntînã. Dã sã beie apã, apa
fuge mai afund. Ajunge la mãrul cu merele cele frumoase, cu crengile
aplecate spre pãmînt. Cum a întins ea mîna, crengile s-au ridicat hãt
sus. Întãlneºte caþeaua c-o salbã frumoasã de galbeni la gît ºi dã sã
i-o desprindã, da caþeaua face „hîîr!” ºi ea, la fugã.

Ajunge acasã. „Mamã, deschide ocoalele, ca sã aibã unde întra
vitele!” Mã-sa, fudulã, îi iese înainte. Deschid amîndouã lada. Cînd
au început a ieºi la lupi, urºi, ºerpi, balauri; – le-a fãcut pe babã ºi pe
fatã bucãþi. Din Botoºani

(Despre ficiorul Sf. Duminici, sã va vedea vol. II, precum ºi în vol.
de Poveºti*.)

B. Duminica. Credinþi

Din toate zilele, Duminica e cea mai mare, cãci Duminica este
ziua Învierii Domnului Hristos.

Cine se naºte duminica e vesel.
Dumnezeu Sfîntul Duh e nãscut duminica ºi astfeli spune el la

oameni: „Voi ziua mea n-o þineþi; voi lucraþi, voi tãieþi ºi dacã nu vã

* Aceste volume nu au fost publicate de autoare  (n.ed.).
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veþi pocãi, am sã deschid pãmîntul ºi am sã vã înghit de vii, fãrã
judecatã, sau am sã trimit foc sã vã ardã.” În pãmînt, sub noi, e apã;
va deschide pãmîntul ºi ne va îneca. Matei Puzdreac, Mihalcea

„Duminica Mare” e tot duminica asta, numai cît ea e mai mare
decît toate duminicele de peste an. Duminica Mare e mama Domnului
Hristos. Andrei Motoc, Mihalcea

Duminica, omul sã se scoale dimineaþa, sã nu doarmã cînd face
preotul liturghia, cãci necuratul anume îl îndeamnã, doarã ar dormi.
ªi dupã ce se scoalã, sã nu mãnînce îndatã, cã-i pacat.

Duminica nu e bine ca omul sã doarmã cît timp preotul slujeºte în
bisericã, cãci nu se apropie sfinþii 40 de zile de el.

D-l David, com. Buhalniþa

Duminica dimineaþa sã deschizi uºa încã pe întuneric, cã, de
gãseºte Maica Domnului deschis, întrã ºi lasã noroc; dar de e închis,
nu întrã.

Duminica, dacã nu trage omul din lulea pãnã nu sfîrºeºte preotul
liturghia, dracul stupeºte ºi se udã în ea. De aceea, oamenii nu
aºteaptã sã se mîntuie slujba, macar cã femeile îi ocãresc. „Ce încã ºi
lui sã-i rabd?” – zic ei. Corovia

Dumnezeu, pentru cã oamenii nu þin legea ºi duminica, trimite pe
vîrcolaci (vîrcolacii sînt cînii lui Dumnezeu) sã mãnînce soarele – ºi
de se întîmplã sã bea ei apã cînd merg, nu-i pot face nimicã soarelui,
dar de nu, dau de tot sã-l mãnînce.

Atunci Sf. Duminicã – varã primarã cu soarele – îl acopere cu
poala ºi-l scapã. Ana Darie, Broscãuþi

Vîrcolacii sînt niºte viermi ca þînþarii de mari. Ei sã suie la soare
pe aþa ce o sucesc femeile duminica. De aceea e tare pacat a suci
duminica aþã. Sînt cîþiva ani de cînd au mîncat soarele vîrcolacii ºi
cît pe ce era sã prãpãdeascã Dumnezeu lumea, cã nu þin oamenii cum
se cade duminica. Dimitrie Volcinschi, Ropcea

Duminica sã nu iai mãngalãul în mînã, cã face vîntul în cînepã
vîrticuºuri, o încîlceºte. Mihalcea

Duminica sã nu faci foc, Doamne fereºte, cã din pricina ceea Maica
Domnului e toatã arsã. Sã mãnînci ce poþi. Ioan David, Botoºani

Duminica, chiar dacã faci foc, din acea mîncare sã nu rãmîie pe altã
zi, cã e pacat. Dar mai tare sã te pãzeºti sã nu tai nimicã: lemne, pãseri,
chiar nici pintrijel în mîncare, cã tai pe Sf. Duminicã. Mihalcea

Din pricinã cã femeile îngreunate taie duminica, li sînt copiii cu
buza tãiatã. Duminicã nici sã iai cuþitul în mînã.

Feoronia Constantinovici, Mihalcea

Duminica sã nu pui lemne pe foc.
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E tare pacat c-o frig º-o coc pe Sfînta Duminicã. La Sf. Ioan din
Suceava este icoana ei cu copilul în braþe ºi zice cã e toatã neagrã,
tãiatã ºi supãratã. Numai jidanii pe duminica lor o cinstesc ºi cît e de
veselã pe curcubeu! (În Mihalcea, se spune cã dunga roºã de pe
curcubeu e duminica jidoveascã ºi cea albastrã – creºtineascã.)

Duminica e tare friptã, arsã ºi afumatã. Ea în somn te întreabã:
„Da mult ai sã mai trãieºti?” Mahala

Toþi sfinþii te iartã dacã ai lucrat în ziua lor, numai Duminica nu.
Odatã, a copt o femeie pîne duminica ºi au venit doi bãieþi în casã ºi
i-au zis: „Toatã sãptãmîna n-ai avut cînd coace, astãzi te-ai apucat
de copt? In ia ºi rupe pînea.” Ea a rupt-o ºi din pîne a curs sînge.
„Amu, spune ce te primeºti: sã zaci doi ani sau sã te sugã doi copii?”
Femeia a zis cã s-o sugã doi copii. Ei au deschis uºa ºi au venit doi
ºerpi, care s-au încolãcit pe lîngã dînsa ºi au luat-o la supt.

Mihalcea

Alþii spun cã ar fi venit Sf. Duminicã singurã ºi i-ar fi spus cã
acela e sîngele ei.

O altã femeie a copt pîne spre duminicã ºi i-au crescut coarne.
Mihalcea

(Moartea, spune Aniþa Maslosca din Mahala cã e junc ºi Sf.
Duminicã îmblã cu dînsa. Ea spune cã odatã a fost murit ºi a vãzut
cum sãrea la dînsa un junc s-o împungã, un taur, ºi Sf. Duminicã a
aparat-o. Sf. Duminicã avea în traistã o pîne, a luat ºi i-a tãiat o felie
ºi i-a dat-o zicînd: „Du-te înapoi, cã ai 6 copii”, ºi a înviat.)

Spre duminicã sã nu umpli borº, cã peste duminicã creºte.

Dacã faci sîmbãtã leºie, s-o arunci, sã nu o laºi peste duminicã.

Zice cã era un om ce þinea duminica aºa, cã n-ar fi rãdicat o aþã de
la pãmînt – cum þin jidanii sîmbãta. Omul acela a avut o fatã ºi a
mãritat-o. Fata, pãnã la anul, a avut un copil. Ei aveau moarã. Într-o
zi, tatãl ei ºi cu mã-sa nu erau acasã, da fãina nu era; ea ce sã facã,
cã nu avea cu ce face mãmãligã? Merge cu copilul în braþe la moarã.
Ia ºi pune copilul în lada care curgea fãina ºi se duce sã deie drumul
morei sã îmble. Moara a început a mãcina. Cînd s-a uitat înapoi, nu
ºtiu cine face „hîrºti!” capul copilului, de a cãzut cine ºtie unde!
Atunci ea a oprit moara ºi fuga plîngînd acasã. Gãseºte pe tatãl ei ºi
pe mumã-sa ºi le spune. – „Cine te-a pus pe tine sã macini, cã tu ºtii
cum þin eu duminica: cã nu ridic nici o aþã de jos!” Sã pune ea ºi
plînge ºi se roagã lui Dumnezeu ºi la Sf. Duminicã toatã noaptea s-o
ierte. Acuma se fãcuse ziuã: „Sf. Duminicã, spune-mi, a trecut ziua
ta, sã mã duc sã-mi vãd copilul, cã nu mai pot?” „Ba încã n-a trecut,
zice un glas, tocmai cînd va rãsãri soarele va trece!” Cînd s-a dus ea,
dupã ce a rãsãrit soarele, ºi a deschis moara, a gãsit copilul jucîn-
du-se în fãinã. Sf. Duminicã i l-a dat înapoi, pentru cã s-a rugat cu
credinþã. D. Grigoraºciuc, Mahala
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În an, sînt atîtea sãrbãtori mãrunþele ºi atîtea sãrbãtori îºi fac
femeile, mai ales acele care nu voiesc sã lucre, cã dacã te vei potrivi
ºi nu-i lucra, nu-i avea nici cãmeºã pe trup. – O femeie leneºã, odatã,
tot þinea toate sãrbãtorile, ba ºi în zile de lucru nu voia sã lucreze,
aºa cã, murind, nu a avut cãmeºã cu ce s-o îmbrace, ºedea pe laiþã
goalã. Dar, de demult, îmblau zilele pe lume. Au venit toate sãrbã-
torile de peste an ºi toate zilele la femeia ceea ºi au început a se mira
cum de nu are cãmeºã. Femeile au început a le spune cã n-a lucrat
nimicã ºi a þinut prea multe sãrbãtori. „Eu aºi fi iertat-o , zice o
sãrbãtoare, dacã lucra de ziua mea”. „ªi eu aºi fi iertat-o, zice alta,
numai sã nu fi stat moartã goalã.” „ªi eu aºi fi iertat-o.” ªi tot aºa, au
zis toate sãrbãtorile c-ar fi iertat-o. Sã fi tors numai cîte un fir în
toatã sãrbãtoarea, ºi º-ar fi fãcut cãmeºã! Da Sf. Duminicã zice: „Ba
eu n-aºi fi iertat-o, dacã ar fi tors în sãrbãtoarea mea!” – Toate zilele
te iartã dacã lucrezi, numai duminica – nu! Mahala

*

Duminica sã nu înºiri mãrgele, cãci diavolul te pune sã treci prin
ele de trei ori pe ceea lume. (Cu toate acestea, la þarã, mãrgele
numai duminica sã înºirã, ba sã fac ºi ghiordane, în alte zile neavînd
timp.)

*

Sf. Duminicã e fatã, e cea mai mare ºi mai frumoasã decît toate
zilele.

Cînd merg zilele la pãdure, Sf. Marþi scoate un copãcel mititel, da
Sf. Duminicã o ocãreºte, apucã copãcelul de vîrf ºi-l îndoaie ºi-l rupe,
apoi iar sã împacã. De la o þigancã din Camina

Sf. Duminicã e o doamnã. Cînd o visezi, sã închipuie ca jidaucã.
Cînd visezi spre duminica o femeie despletitã, aceea e duminica.

Duminica e femeie ºi barbatul ei e Sîmbãta. Era o femeie desple-
titã în ziua de duminicã. Dumnezeu a venit ºi i-a spus: „Împleteºte-te
ºi-þi fã în cap semnele tale de femeie (cîrpa), cãci astãzi are sã fie
ziua ta ºi sã va chema Duminica.” Andrei Motoc, Mihalcea

*

Spre duminicã, totdeauna trebuie sã te lai, sã te piepteni, ca sã fii
curat pe duminicã ºi dimineaþa te primineºti luînd alte haine curate,
cãci aºa se cuvine, sã fim curaþi ºi sã serbãm cu veselie duminica.

Duminica dimineaþa se face de dragoste, de asemenea ºi alte
leacuri, ce sã vor vedea la locul cuvenit.

Duminicã dimineaþã sã mãturi casa din patru cornuri cu mãtura
ºi sã arunci gunoiul în drum, aruncînd ºi mãtura, cãci, de sînt
ploºniþe, sau îþi aduc farmece, sau ai huit, suparare în casã, toate se
duc. Mihalcea

*
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Unii postesc duminica pentru duºmani, dar e tare pacat, cãci
duminica ni e datã sã ne veselim, nu sã postim ºi sã avem inimã rea.
Ba chiar ºi duminica Paºtelor o postesc pentru o dorinþã oareºicare.

În duminica cea întãi la lunã nouã, sã dã liturghie pentru noroc,
trai bun, sanatate. Atunci sã te pãzeºti sã nu te sfãdeºti cu nimene,
sã nu faci vrun pacat, cã toatã luna tot în sfadã ºi rãu îþi merge, dacã
rãu ai început-o. D-na Elisaveta Reus, Mihalcea

Duminica sã fac jocuri, nunþi. Oamenii merg unii la alþii, sfã-
tuiesc, cîntã; în sfîrºit, sã petrece ºi sã benchetuieºte dupã pofta inimei.

*

Cîte zile-s într-un an,
Toate le petrec cu amar,
Cã numai Duminica
Rãcoreºte inima. Corceºti

*

In mai zi, bãdiþã, zi,
Ca sã-mi treacã din cea zi,
Sã vie Duminica,
Sã-mi prãvesc ibovnica. Corovia

*

Frunzã verde º-un ºalãu,
Paºte cucul vara grîu
ªi pupãza cînepa,
Batã-mi-o Duminica,
Cã n-am avut ce lucra
ª-am învaþat a cînta! Horecea

Duminica ºi joia vin flecãii la fete. Strojineþ

§ 3. Lunea
Sporiul. Vitele. Ceea lume

Luni e barbat, e începãtorul obºtiei, e bun pentru toate cele de
început.

La români, tot lucrul ce sã începe lunea merge bine, cu spori, uºor
ºi þine mult, e trainic. Românul lunea începe totul, dar nici într-un
chip marþa sau sîmbãta.

Lunea sã te pãzeºti, sã nu te sfãdeºti cu nime, sã nu baþi, sã nu fii
mînios, cã eºti aºa toatã sãptãmîna. Cum îþi merge lunea, îþi merge
toatã sãptãmîna, ºi mai ales lunea cea întãi la începutul lunei.

Cînd þ-a întra în casã un om cu noroc, îþi merge ca din apa, da cînd
þ-a întra unul fãrã noroc, sãrãceºti ºi flãmînzeºti.

Lunea e pentru negustorie ºi, la tot ce-i gîndi, te îndreaptã pe
drumul cel bun; e purtãtor de manã. În Moldova, sînt case în cari
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vine în toatã lunea preotul ºi face agheazmã ºi stropeºte casa –
pentru sanatate, noroc ºi ca sã meargã bine.

Lunea sã posteºti pentru viaþã, ai zile lungi; e de mare ajutor
pentru noroc ºi orce, pentru sanatate la om ºi la vite, dar de o înfruptã
omul, se îmbolnãveºte. Botoºani

Unui om i s-a fãcut beºica cea rea ºi cum a fãgãduit c-a posti, nu
s-a ºtiut ce s-a fãcut.

Lunea se þine pentru ochi, pentru videri. General

Luni, miercuri ºi vineri, sã plãtesc slujbe pentru duºmani, cãci e
de ajutor. Cuciur Mic

Lunea în Botoºani, nu se dã focul de la casã (vezi Cenuºa).

Jidanii, lunea, nu dau nimicã pe datorie, pãnã nu capãtã ceva
bani. Botoºani

În Bucovina, sîmbãtã sarã nu dau nimicã.
Lunea nu sã dau bani, numai sã iau. Mihalcea

Luni sã nu dai nimicã din casã, cã dai toatã sãptãmîna ºi nu se
þine lucrul de casã. De-þi vine o megieºã bunã ºi-i dai ceva, iai din
lucrul acela oleacã înapoi, cã se cheamã cã iai la casã.

Domnica Culincu, Mihalcea

Nici gunoiul sã nu-l dai lunea afarã, cã sã împrãºtie gãinile.
Lunea, dacã dai ceva din casã, poate sã-þi iaie acela tot sporul ºi

norocul, dacã îþi ia începutul sãptãmînei.
D-na Tinca Dumitriu, Botoºani

Sînt unele cã anume vin ºi cer, ca sã-þi facã rãu, ºi cu acel lucru ce
ia îþi poate lua pacea ºi liniºtea ºi lasã în casã huit ºi traiul cel rãu,
dacã meneºte, luînd lucrul, astfel în gînd.

Elisaveta Reus, Mihalcea

Luni sã nu dai frupt din casã, sare, fãinã – pentru vite, cã poate
sã dea vro boalã, mai ales la lunã noauã. Mahala

Lunea, miercurea ºi vinerea, cine are oi sã nu dea sare din casã,
cã pot peri.

ªi cînd ai viþel mic, luni sã nu împrumuþi nimic, cã nu se þine
viþelul de casã ºi n-ai frupt mult. Botoºani

Luni nu se împrumutã borº ºi aluat dospit.

*

Luni dimineaþa, pãnã la rãsãritul soarelui, nu se lucreazã, cã se
cheamã cã e tot duminicã.

Nu sã lucreazã pãnã nu vezi urmã de vitã înaintea casei, cã atunci
sã cheamã cã-i tãrzior. Mahala

Lunea þine, poartã sãptãmîna. Luni, sã fie o sãrbãtoare cît de
micã, s-o þii, sã nu lucrezi, cã de n-o þii, nu-þi merge. Se þine pentru
gospodãrie, nici nu se lucreazã, nici vita nu se înjugã lunea pãnã la
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amiazãzi. Afarã în grãdinã, mai poþi lucra, dar în casã nimic, cãci,
cum ai îndrãzni, îndatã þi se aratã vro pagubã, piere vro vitã. Dar la
unii le sufere, chiar dacã ºi lucreazã. Iliºeºti

Cine nu posteºte lunea, pe ceea lume e alaci ca vita.
Ursana Filip, Mihalcea

Sf. Luni e vacari; el e pe vite, pe oi, pe toate vitele; numai pe cai
nu, cãci caii sînt ai dracului. La dînsul dacã te rogi ºi-l posteºti, n-ai
pagube între vite, în gopodãrie. Elena Braha, Ropcea

Lunea tare sã mînie, dacã s-apucã oamenii sã-l þie ºi-l mãnîncã,
pe ceea lume zice: „M-ai mîncat tu pe mine, te mãnînc ºi eu!”

O þigancã din Mihalcea

Lunea e ziua cea mai grea din sãptãmînã, e începutul tuturor
lucrurilor. Cînd mori, mai întãi la Sf. Luni mergi ºi te întreabã de
i-ai postit ziua. Dacã i-ai purtat cinstea, te ia sub scutul lui, de nu, te
trimete la alþii. Pe ceea lume, sufletele la Sf. Luni se duc ºi el le ia în
seamã ºi le rînduieºte unde au sã ºadã.

Sf. Luni, pe ceea lume, îþi aratã drumul pe unde ai sã mergi.
Îngerul vine cu moartea la om sã-i iaie sufletul ºi moartea taie pe om
cu coasa; sufletul iesã ºi îngerul îl ia ºi-l duce de-l dã în seama lui Sf.
Luni. Sf. Luni ia toate sufletele ºi le duce cale lungã de 6 sãptãmîni,
de aceea sã face praznic la 6 sptãmîni, cãci atunci sufletul ajunge pe
ceea lume în ceri ºi Sf. Luni rînduieºte pe fiecare unde sã steie la
locul lui, în iad sau în rai, pentru cã e cea întãi zi a lumei. Pe tineri
îi aºeazã la tineri, pe bãtrîni la bãtrîni. El la bãtrîni se aratã bãtrîn,
la tineri, tînãr etc. Tot ce dai de pomanã pe lumea asta, Sf. Luni
strînge ºi, cînd mergi acolo, gãseºti. Ursana Filip, Mihalcea

Noi aice, cînd facem pomenire, cumpãrãm toate din tîrg lunea
(luni e iarmaroc în Cernãuþi), cofiþe, ulcele, toate aici la dînsul le
cumpãrãm ºi cînd mergem acolo, el ni le dã înapoi. Dacã dai sîmbãta
de pomanã, Sf. Luni împarte. Calena Caliniuc, Mihalcea

Luni e ziua morþilor; tot ce facem aice pe pãmînt luni, ei acolo vãd
ºi mãnîncã din toate mîncãrile noastre. De aceea, luni nu se face
leºie, nu se umple borº, cã pe ceea lume morþii le beau.

(Singura ce-mi spune aceasta e d-na Maria Reus, din Mihalcea,
de altfel, aceleaºi lucruri nu se fac sîmbãta pentru morþi.)

Sf. Luni sã posteºte, cã el þine cea întãi cheie de la rai.

Cine pãzeºte lunea ºi nu face leºie, pe ceea lume, Sf. Luni îl scapã
de la greu. Broscãuþi

Luni sã nu te lai, cã te ia bãtrîn. Luni e Sf. Niculai. Barbatul sau
femeia de sã lau luni rãmîn vãduvi. Luni e vãduvoi.

Botoºani, Mihalcea

Fata sã nu se leie luni, cã-i mor fraþii de are mai mari.
O þigancã din Mihalcea
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Luni sã nu te lai, de uri, ca sã nu ai uri peste sãptãmînã.

Luni sã nu aduci lut, cã se fac gîngãnii, ploºniþi în casã.
Botoºani

Luni sã nu aduci lut, cã cumpãneºte asupra capului. Mihalcea

Luni sã nu dai cenuºa din casã, cã ia uliul gãinele.

Luni de faci leºie, n-ai smîntînã.

(Sã va vedea: Lunea Spolocanelor, cea întãi zi în postul mare;
lunea cea întãi din postul Sînpetrului, dupã Duminica Mare; lunea
de dupã Duminica Tomei.)

§ 4. Miercuri

Miercuri e ziua Maicii Domnului, întru cinstea ei sã posteºte.

Miercurea ºi vinerea sînt ale crucei, „de viaþã dãtãtoare.”

Miercuri s-a nãscut soarele.

Miercuri cade Miezul-Pãreþei de postul mare. Atunci se numãrã
ouãle, ca sã se facã mulþi pui, zic unii.

Miercuri a patra sãptãmînã dupã Paºti, în Bucovina, cad Paºtele
Rohmanilor, iar în Moldova, Rusaliile.

Miercuri se þine de „dînsele.” La o seamã de femei nu li se aratã
a lucra miercurea. Cum lucreazã în ziua aceea, fac bube pe la încheie-
turi, capãtã dureri ºi li se schimonosesc mînile ºi trupul, iar dacã þin,
nu li-i nimicã.

Miercuri sã nu faci leºie, sã nu zoleºti ºi nici spre miercuri.

O femeie, marþi seara spre miercuri, s-a apucat la zolit cãlepele.
O alta strãinã a întrat în casã ºi i-a zis cã-i va zoli ea. S-a apucat ºi
tot punea în zolniþã o chitã de cînepã º-un copil. Femeia s-a dus
spãriatã la o megieºã ºi i-a spus. Aceasta a învãþat-o sã strige de
afarã: «Cumãtrã, ieºi afarã cã ard horaiþele!» (Horaiþele sînt ale ei.)
ªi cînd a zis aºa, îndatã a lasat de zolit ºi a fugit. Dar altfeli, avea
sã-i opãreascã copiii. Mahala

Cenuºa cu care faci focul în miercurea Paºtelor e bunã de aruncat
pe straturi. Mihalcea

Miercuri sã nu te lai, cãci nu-þi putrizeºte capul, ca ºi vinerea.

Miercuri sã nu te lai, cã rãmîi vadanã.

Un an de zile de te lai miercurea la lunã nouã, îþi moare barbatul.

Miercuri dacã te lai, sã arunci apa ceea pe un cîne ºi sã meneºti pe
cineva ce-þi e duºman, ºi acela nu se poate apãra de cîni, aºa dau la el.

Luni, mirecuri ºi vineri sã nu te lai, cã te urãsc oamenii.
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Miercurea se posteºte, ca sã ai cinste. Broscãuþi

Întocmai ca ºi vinerile cele mari ce cad peste an, sînt de ajutor ºi
miercurele ce cad înaintea acelor vineri, cine le posteºte (nemîncînd
toatã ziua), tot astfel ºi miercurele din postul mare, iar mai cu seamã
cele din sptãmîna întãia ºi a doua mare. Broscãuþi

§ 5. Vinerea

Sf. Vineri e cea mai mare din toate zilele, e jumãtate de duminicã,
dacã o þii, e de mare ajutor. E a crucei.

Vineri l-a strãpuns pe Domnul Hristos în coastã ºi în sîngele ce a
curs, toate sufletele ce erau în iad au venit de s-au botezat. Iar pe
locul unde s-a pus crucea, s-a gãsit cãpãþina lui Moº Adam; de aceea,
la picioarele Domnului Hristos e zugrãvitã o cãpãþinã.

D-na Xenia Sevastos, Botoºani

În ziua de Vinerea Sacã, cine se scaldã nu are nici o boalã peste
an; sacã tot rãul. În aceea zi, oamenii se scaldã la pãrãu de bube, dar
cine e sãnãtos sã nu sã scalde în urmã, cãci se poate umplea.

General

Cine se naºte luni, miercuri ºi vineri e fãrã noroc ºi lucru rãu,
pentru cã s-a zãmislit ºi s-a nãscut în zile aºa oprite, în zile grele.

Vinerea cine se naºte e evlavios. Mihalcea

Lunea, miercurea ºi vinerea sã nu dai frupt din casã, dacã ai vite,
cã n-au frupt. Dacã þii oi, sã nu dai sare, cãci pot sã piarã. Cari îþi
voiesc rãu vin anume ºi-þi cer. Botoºani

În aceleaºi zile, nu se dã cenuºã afarã, cã-þi ia uliul puii; ºi pentru
sãrãcie. General

Crãciunul dacã cade vineri, e iarna grea. Broscãuþi

Vinerea e zi de primejdie, zi grea. Lunea, miercurea ºi vinerea
sînt zile grele. În acestea zile, lut nu se aduce, pentru ploºniþe etc.

Vineri sara sã nu mãnînci ceapã, cã-þi cere sufletul sã i-l dai
(Vinerea). Mihalcea

Vinerea sara sã nu mãnînci usturoi, cãci a doua zi þi se împãr-
tãºeºte îngerul. Botoºani

Vinerea se posteºte pentru iertarea pacatelor, pentru ochi, pentru
durere de cap etc.

Vinerea cine o posteºte, tare e de ajutor pentru oriºice va pune gînd.

Dacã o fatã posteºte trei vineri, fãrã sã mãnînce nimic – dar
trebuie sã se pãzeascã ca sã nu se atingã toatã ziua de vrun pãrete
sau de vrun uºor, cãci nu se þine postul în seamã (fraþii însã, cari ºtiu
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scopul fetelor, le izbesc de pãreþi, anume, în rîs) ºi sara, cea întãi
îmbucãturã sã o puie în brîu ºi apoi sub cap, viseazã pe ursitorul ce
o va lua, iar dacã nu se va mãrita, viseazã un sãcriu. Siret

Unui om slab tare i se spune cã „parcã e Sf. Vinere”, pentru cã
vinerile tare sã postesc. Sînt oameni care nu mãnîncã toatã ziua
nimic, mai ales în vinerile cele mari.

Vinerea e foarte rea ºi nãpãstoasã. Vinerea sã nu vorbeºti mult,
sã nu cînþi. Vinerea sã iai sama sã nu începi sfadã, cã ajungi la rãu.

Andrei Motoc

Bãdiþa cu pãr negruþ,
De trei ani l-am prins drãguþ,
Dar amu, de-o sãptãmînã,
L-am urît pentr-o minciunã.
Usca-mi-l-ar Vinerea
Pe cel ce-a spus minciuna.
Vinerea din postul mare,
C-aceea usucã tare. Siret

Vinerea e slabã ºi cu colþii de fier, ea ar face mult rãu oamenilor,
dac-ar putea. Alþii zic cã Vinerea e pîcla. Ioan Pisarciuc

Vinerea sã nu te lai, cã te doare capul; o femeie a fãcut viermi în
cap, pentru cã s-a lãut. Mihalcea

Tot omul are un pãr de noroc în cap; de te lai vinerea, ºi acela
cade. Mihalcea

În alte locuri, se spune cã de te lai miercurea, pãrul cel de noroc
cade, iar în Botoºani, se spune cã lunea.

În nouã vineri sã te lai ºi sã arunci apa pe un cîne rãu, ºi cu bunã
seamã îþi moare barbatul. Roºa

Sã nu zoleºti vinerea, cã stai pe ceea lume pãnã în gît în zoalã.
Roºa

Leºia ce o faci vineri stã ciubere înaintea sufletelor noastre.
Mahala

Adãpi neamurile moarte cu ea. Botoºani

De faci leºie luni, miercuri ºi vineri, cînd mori, îþi curge venin ºi,
pe ceea lume, leºia o bei în loc de vin. ªcheia

Pîne de coci vinerea ºi de umpli borº, sã face sînge. Mihalcea

O femeie a copt vinerea pîne ºi a murit. Tomnatec, Ardeal

Dar nu-i mai mare pacat decît a coace în sãptãmîna mare vinerea.
Cîtã dihanie este pe lume: ºerpi, ºopîrle, toate la pînea ceea vin! Roºa

Borºul ce sã umple lunea ºi vinerea e a necuratului. Ca sã nu fie
a lui, sã pui sare ºi cîþiva cãrbuni în borº, cînd îl umpli, ºi nu se poate
apropia. Idem
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Dracul ºi moaºa

Odatã, s-a dus o moaºã în pãdure, dupã bureþi. Acolo, a întãlnit-o
dracul ºi a luat-o la femeia lui. Ea nu voia sã meargã, da el a vîrît-o
cu de-a sila sub un corci; acolo, el avea niºte case aºa de frumoase!
Femeia lui, zice, cã-i tare neagrã. Dupã ce º-a fãcut rînduiala de
moaºã, el s-a apucat sã facã de mîncat pentru moaºã. A sapat pin-
trijel – pintrijelul ce-l sãpãm noi duminica ºi-l punem în mîncare e al
lui. I-a dat pîne de ceea ce coc femeile vinerea ºi lunea; iar în loc de
vin ºi în loc de bere, i-a dat leºie, zoalã de cea de la cãmeºi de vineri
ºi luni.

Acele sînt toate ale lui, i-a spus dracul – ºi femeia a venit ºi a spus
apoi la oameni. Ana Ciuntuleac, Roºa

Cîntecul vinerea

Oamenii oriºicînd sã cînte, dar în zile mari de post ºi mai ales
vinerea sã nu cînte. Zice cã tare pedepseºte Dumnezeu pe cei ce sã
veselesc ºi cîntã în ziua care a murit el. Odatã zice cã era o fatã care
fãcuse nouã copii ºi-i aruncase într-o fîntînã. Fata ceea nu avea
pãrinþi, ci ºedea cu frate-sãu într-o casã. Împrejurul fîntînei a fost
pus spini ºi nu bea nime apã din fîntînã, numai frate-sãu ºi ea. Trece
Domnul Hristos ºi cu Sf. Petru º-o vãd ducîndu-se cu cofele la apã ºi
cer de la dînsa apã. „Dacã apa asta nu-i bunã”, zice fata. „Apa aceasta
a fost bunã, darã tu ai aruncat în ea nouã copii ºi ai spurcat-o”, zice
Domnul Hristos. Dupã o vreme, a murit fata ºi a mers sã ardã în foc
ºi º-a fãcut canonul cît a trebuit. Domnul Hristos a trimis în iad pe
Arhanghel ºi i-a zis: „Sloboade de acolo pe fata ce ºi-a ucis copiii,
darã catã, pe acei ce-s cu dînsa acolo, cari cîntã vinerea, în ziua
morþii mele, nu-i slobozi.” Ilinca Olãniþa, Broscãuþi

(Povestea aceasta zice cã sã cîntã într-o baladã ruseascã.)

Torsul vinerea

Vinerea sã nu coºi ºi sã nu torci.
O femeie torcea spre vineri ºi a venit la ea altã femeie care,

uitîndu-se la tort, i-a zis: „Ãra, cît de frumos torci ºi ce harnicã eºti!
Ian dã-mi ºi mie sã-þi ajut ; n-ai caiere?” Femeia a adus un oboroc de
caiere ºi Sf. Vinere s-a apucat de tors ºi-a tors, cã nici n-a bagat de
seamã cînd a gãtit totul. „ªtii ce?”, zice ea. „Dã ceaunul, sã pun la foc
ºi þi le voi zoli, sã fie încaltea gata!” „Dacã nu am ceaun, zice femeia,
da are vecina mea.” Merge º-o strigã: „Cumãtrã, cumãtrã, împru-
mutã-mi ceaunul cã mi-a picat o femeie aºa de harnicã! Mi-a tors
toatã cînepa, a rîºchiet-o ºi amu vrea sã-mi zoleascã torturile.”
„D-apoi aceea-i femeie?”, zice cumãtrã-sa. „Amu, în puterea nopþii,
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vrea sã-þi zoleascã? Aceea e Sf. Vinere, îþi spuneam eu sã-i þii ziua!
Mergi fuga ºi o amãgeºte ca sã iasã din casã; – strigã aºa de afarã:
«Vai de mine, ian uitã-te cum arde casa bojei, pe dealul Galariului!»,
ºi ea are sã fugã; cã aºa o cheamã de dînsa. Da tu pe loc sã întorci
toate din casã cu gura în jos.”

În vremea ceea, Sf. Vinere a fãcut focul, a luat copilul ºi l-a pus în
zolniþã ºi avea de gînd sã toarne uncrop peste el. Femeia, venind
repede, a strigat de la fereastrã cum a învãþat-o. Sf. Vinere s-a spãriat
º-a fugit, iar femeia a închis uºa ºi a întors totul cu gura în jos.

Vine Sf. Vinere înapoi: „Deschide uºa”, zice ea. Femeia tace. „Ai,
fatã de lele ce eºti, cã bine m-ai înºelat!” „Deschide-mi uºa, cofã!”
„Nu pot, cã-s cu gura în jos.” „Deschide-mi uºa, oalã!” Iarã aºa i-a
rãspuns. ªi tot aºa le-a pomenit pe toate. „Deschide-mi tu, opaiþule,
uºa!” Opaiþul a sãrit sã-i deschidã uºa, dar s-a stricat. Darã femeia
tot n-a putut scãpa de dînsa, cã tot o întreba: „Ce vrai sã mãnînci,
carne de om viu sau de om mort?” Femeia a spus cã de om mort.
Atunci ea s-a dus ºi i-a adus pe unul, nu de mult îngropat, cu raclã cu
tot, ºi l-a trîntit pe vatrã. Cînd au cîntat cucoºii, ea s-a fãcut nevãzutã.

A doua zi, femeia a trecut pe lîngã vatrã ºi nici nu s-a uitat, ca sã
nu sã spãrie. A mers la vornicul, de au venit ºi au luat mortul, iarã
ea a fost multã vreme bolnavã de spaimã. Auzitã în Botoºani

(Sã povesteºte pretutindene unde sînt români.)

Marþi sara

Demult, îmblau zilele pe pãmînt: se suiau în car la oameni ºi,
dacã le lucra de ziua lor, le strica ceva; da carul peste om. De „Mar-
þi-sara” mai ales tare se temeau. Odatã, a fost copt o femeie fuioarele
marþi sara ºi a venit la fereastã „Marþi-sara” ºi a început a vorbi cu
celelalte, cã erau trei; era Miercurea ºi Vinerea cu dînsa. „Haide
º-om coace copilul ei!” Femeia s-a spãriat cînd a auzit aºa, da altã
femeie a învãþat-o ca sã întoarcã toate în casã ºi sã încuie uºa.
Marþi-sara vrea sã deschidã, dar nu poate. „Vinã, oalã, ºi-mi deschide”,
zice ea. „Baiu, cã mã bate.” Femeia sta cu bãþul ºi poc! în oalã. Aºa a
strigat ea pe toate ºi nici una nu i-a deschis, numai cît cofa s-a dus ºi
i-a deschis, nu i-a pasat de bataie. Ele au întrat în casã, au fãcut
focul, au pus leºie, au aºezat ºtubeiul în mijlocul casei º-au pus
torturele deasupra, da înlãuntru copilul. – Femeia fugise afarã ºi sã
uita pe fereastã ce fac. Vãzînd aºa, a strigat: „Sãriþi degrabã, cã ard
munþii Canagalilor”, ºi ele au fugit. Auzitã în Odobeºti

Ursoaica
De cînd postesc polonii sîmbãta

Un polon s-a fost prins la ciondãnit cu un român. El îl întreba de
ce postesc românii cu atîta fricã vinerea ºi a început a-l lua în rîs pe
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român, cã ar vra ºi el s-o vadã pe vinerea noastrã, e tare mare, aºa
cum spun românii? „Dacã vrai s-o vezi, zice românul, hai cu mine ºi
eu te-oi duce ºi þ-oi arãta-o.” ªi-l duce într-o pãdure unde ºtia vizunia
unei ursoaice. „Stãi oleacã aice ºi aºteaptã, cã ea îndatã are sã iasã
ºi-i videa-o.” Apoi el s-a dus ºi l-a lasat pe polon acolo. Polonul se
primblã fãrã grijã. Numai ce iesã înaintea lui o ursoaicã mare ºi se
rãdicã în douã labe. „Doamne, Dumnezeule! cã mare-i vinerea, strigã
el cu spaimã, scapã-mã de astãdatã de ea, cã þ-oi posti ºi sîmbãta!”
Dumnezeu l-a scapat – ºi de atunci postesc polonii sîmbãta.

Pavel Bojescul, Iordãneºti

A. Cele douãsprezece vineri

Afarã de vinerile din sãptãmînã, sînt peste an 12 vineri mari, în
care se cuvine ca omul sã nu mãnînce nimic pãnã a doua zi. Alþii
mãnîncã înspre sarã o bucãþicã de pîne ºi apã, iar toatã ziua o petrec
în post ºi rugãciune. De regulã, se posteºte pentru scopuri anumite; –
fetele postesc ca sã se mãrite. – Vinerile aceste se încep de la Sf.
Andrei ºi sînt:

Una înainte de Sf. Andrei.
„  „ „ Crãciun.
„ „  „ Stratenie.
„ „  „ 40 de sfinþi.
„  „ „ Blagoviºtenie.
„ „  „ Duminica Mare.
„ „ „ Sînzieni.
„ „ „ Sf. Petru.
„ „ „ Schimbarea la faþã.
„ „  „ Sf. Maria.
„  „ „ Tãiarea capului Sf. Ioan.
„  „  „ Ziua Crucei.

În Broscãuþi, zilele aceste sînt hotãrîte pentru ce ajutor sã le
posteºti. Aºa, de ex.:

Vinerea înaintea Crãciunului, se posteºte pentru sanatate ºi întã-
rirea neamului; pentru viaþã.

Vinerea înainte de Ziua Crucei, pentru întãrirea cinstei.
Vinerea înainte de Sf. Andrei, pentru fapt. (Celelalte nu le ºtie

povestitoarea.) Anastasia Constantinovici

§ 6. A. Alte zile de post
Tãierea capului Sf. Ioan ºi Ziua Crucei

În 29 august, cade Tãierea capului Sf. Ioan. În ziua aceasta sã
mãnîncã de post. Nu sã mãnîncã nimic ce are cap: mãr, usturoi ºi
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altele, întocmai precum ºi de Ziua Crucei nu se mãnîncã nimic ce are
cruce, precum: nucã, pepene etc.

În 14 septembrie, toamna, cade Ziua Crucei, zi mare; – sã pos-
teºte. Unii oameni nu mãnîncã toatã ziua nimicã. Tot astfel ºi vinerea
ce cade înainte. Cei mai religioºi þin 3 zile de post la Ziua Crucei,
începînd cu 2 zile înainte.

B. Sf. Paraschiva. Vinerelele

Poporul, atît în Bucovina, cît ºi în Moldova, numeºte Sf. Vinere pe
Sf. Paraschiva de la Iaºi. Iar în satele de pe lîngã Cernãuþi, sã
serbeazã douã Sfinte Paraschive. Cea dintãi la 14 octombre, pe care
unele femei o postesc; ºi a doua dupã Sf. Dumitru, numindu-le pe
amîndouã „Vinerelele.”

Între Vinerele, sã nu sameni sacarã, cã mori, zic în Mihalcea,
precum ºi în Mahala. În Mihalcea, unii zic „Vinerele” ºi la vinerele
Sîmbetelor Morþilor, de toamnã, pe care femeile le postesc, pentru
boale.

C. Pocroavele. Sf. Varvara. Sf. Caterina

Sfintele acestea au fost muncite ºi, pentru aceea, cine le posteºte
sînt de mare ajutor. Sînt sãrbãtori femeieºti. Femeile, fetele care au
vro cerinþã, le serbeazã ºi le postesc fãrã ca sã mãnînce nimic; dar nu
în toate pãrþile. În Mihalcea, Broscãuþi, Camena, pe Sf. Pocroavã (la
1 octombrie: Acoperemîntul Maicii Domnului), fetele o postesc, sã le
acopere capul, sã le mãrite, iar femeiele, pentru ca sã roage pe
Dumnezeu sã þie lumea, sã nu ne prãpãdeascã. În Boian, sã face
hram de Pocroave ºi scot icoanele în cîmp. În Mihalcea, Sf. Varvara
e patroana femeilor (în 3 decembrie), o postesc, dau de liturghie ºi
fac praznic la bisericã. E pentru ajutor la naºteri, la varsat, la boale,
precum ºi pentru ajutor de napaste, te scoate de la orice; pentru
dureri de cap etc.; iar fetelor, pentru ca sã se mãrite. Ca sãrbãtoare
femeiascã e serbatã ºi Sf. Caterina (24 noembrie); mai rar e ºi postitã.
Femeile o þin pentru boale, pentru nebunealã – cãci ea a fost nebunã,
sã nu nebuneascã.

§ 7. Postul pentru duºmani

Pentru sanatate, noroc, se postesc cele 3 zile cari sînt de post ale
sãptãmînei, dar pentru duºmani, sîmbãta sau duminica.

Duminica se posteºte pentru duºmani, fãrã a mînca nimic, dar e
mare pacat (s-a vãzut).

Pentru duºmani, sã posteºti marþa.
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Pentru duºmani, la lunã nouã, marþi, sã plãteºti liturghie, dar sã
nu fie omul nimic de vinã, cãci atunci cade asupra lui. Cuciur-Mic

Sã ai un duºman de moarte, dar dacã posteºti marþele ce cad
înaintea sãrbãtorelor celor mari, trebuie sã-l culci. Dar cum sã pos-
teºti? – Sã nu mãnînce pãnã la asfinþitul soarelui nime, nimic în
casã: nici mîþã, nici vitã, nici om, toþi sã posteascã. Aºa a fãcut o
femeie un an de zile, cã o bãtea tare barbatul sãu – sã fie lucrat cît
de mult, ºi ea nu mai avea la dînsul dreptate. – Sara, dupã ce asfinþea
soarele, aprindea opt lumînãri: 2 pe prag, 2 în fundul casei ºi cîte
douã în celelalte douã pãrþi de casã ºi tot timpul cît ardeau lumãnã-
rile, bãtea mãtãni ºi fãcea rugãciuni – iar la anul, barbatul ei a
murit. Maria Reus, Broscãuþi

În Mihalcea, sã postesc 3 zile la începutul luminei, nu de-a rîndul,
ci vineri, miercuri ºi iar vineri. Postitoarea sã dezbracã ºi sã desple-
teºte, sã nu ºtie nimene, iar sara încheie ca mai sus ºi, pãn’ în scurt,
sã aratã pedeapsa lui Dumnezeu asupra duºmanului. Zice cã e pacat,
dar ce sã faci alta, cînd el îþi face necontenit rãu, doar nu-i lua piatra
sã-i dai în cap, cãci te-or închide – numai cît la Dumnezeu sã te rogi
ca sã-l dobori.

Afarã de post asupra duºmanilor, sã ceteºte ºi „psaltirea.” Plãteºti
de-þi citeºte o psaltire sau mai multe, pãn’ la 12. Dar mai ales sã-þi
citeascã „psaltirea neagrã” miercuri sau vineri noaptea, cu lumînarea
înturnatã în jos, sã picure în apã ºi, pãn’ la 9 zile, îl culci cum l-ai
culca cu coasa. Maria Reus, Broscãuþi

(Despre postul negru, se va vedea.)

A. Postul la lunã, pentru duºmani

Dacã îþi face cineva întruna rãu ºi te amãreºte, îþi face nenorociri,
pagube, dacã posteºti postul acesta, trebuie sã-l pedepseascã; darã,
dacã e aºa de la Dumnezeu, atunci nu sã întîmplã nimãrui nimicã, se
trece aºa.

Posteºti într-o lunã 9 zile ºi începi cu cea întãi duminicã, cînd e
lunã nouã; pe urmã, laºi o zi ºi posteºti marþi, apoi a treia zi joi,
sîmbãtã, luni, miercuri, vineri, duminicã ºi iar marþi – pãnã se
împlinesc 9 zile. Zilele acele care le-ai postit fiecare îmblã dupã
dînsul ºi trebuie sã-l nimereascã. Marþa e napaste, joia altãceva, aºa
fiecare – cã el nu rãmîne nepedepsit.

Povestitoarea spune cã ea a postit douã luni asupra unui om, care
îi fãcea multe supãrãri ºi nacazuri, darã a treia n-a mai postit, cãci,
cînd au început a-i muri copiii ºi cînd a vãzut cã-i moare ºi femeia,
s-a spãriat ea singurã ºi l-a lasat.

Un alt post pentru duºmani e acesta: sã posteºti la 7 luni nouã,
tot ziua cea de-ntãi, în care sã primineºte lumina, fãrã a mînca
nimic, ºi Dumnezeu cu acela în scurt timp trebuie sã facã capãtul.

Maria Struþ, Mihalcea
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§ 8. Postul Maicei Domnului

Dacã ai vro dorinþã, posteºti postul Maicei Domnului ºi dacã îl þii
cum trebuie ºi te rogi cu credinþã, trebui sã þi sã împlineascã; numai,
atunci cînd posteºti, sã nu fii mînios cu nimene. Începi într-o lune ºi
nu mãnînci toatã ziua nimic pãnã a doua zi dimineaþa, – alþii gustã
o bucãþicã de pîne ºi beau apã, dupã apusul soarelui, dar sã nu sã
sature – candela sau lumãnarea sã fie aprinsã ºi tot timpul sã-l
petreci rugîndu-te ºi bãtînd mãtãni. A doua sãptãmînã, posteºti tot
astfeli marþi, a treia miercuri ºi tot astfel timp de ºepte sãptãmîni,
pãn’ ajungi la duminicã ºi atunci e mîntuit. Mulþi postesc în timpul
postului celui mare, dar atunci mîntuie în ziua de Paºti. În Mihalcea,
unii încep a posti de sîmbãtã.

§ 9. Steaua ciobanului

Ciobanii n-ar mînca frupt în zile de sec, Doamne fereºte! Þin
pentru oi. Tocmai sara, dupã ce a rãsãrit „Steaua ciobanului”
(„Luceafãrul”, steaua care mai întãi rãsare), atunci sã înfruptã. De
acelaºi obicei sã þin ºi ceilalþi oameni, în zilele de post ale sãptãmînei,
care nu voiesc sã þie pãn’ a doua zi. De aceea sã zice cã steaua
ciobanului e pentru post. – Unii mãnîncã mai tîrziu, dupã ce au
rãsãrit toate stelele. Moldova

Cap. XVIII

Postul mare. Legea datã de
Domnul Hristos

§ 1. Cîºlegele ºi posturele

Noi posturele le postim pentru peºtele cel ce þine pãmîntul în
mare. (Vezi pag. 119)

În an sînt 4 posturi: unul primãvara, altul vara, al treilea toamna
ºi al patrulea iarna; ºi dupã fiecare post urmeazã ºi cîºlegi – cînd se
poate mînca carne, sã pot face nunþi, sã poate petrece.

Postul cel întãi e postul cel mare – primãvara. Acesta începe pe la
sfîrºitul lui februar sau la începutul lui mart ºi þine 7 sptãmîni, pãnã
la Paºti. E postul Paºtelor ºi al patemilor Domnului Hristos, cînd s-a
jertfit pentru noi ca sã ne scoatã de la pacat – închipuind cele 40 de
zile ce a îmblat prin pustii ºi nu a mîncat, pregãtindu-ne legea datã
de el. Postul acesta e de 9 sãptãmîni, dar fiind prea lung, 2 sãptãmîni
s-au rupt ºi s-au pus înaintea Sîntã-Mariei, spre lauda ei. Dupã Paºti
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urmeazã cîºlegele, ce þin pãnã luni, la sãptãmîna dupã Duminica Mare,
cînd începe postul Sf-lui Petru. Se posteºte pentru Sfinþii Apostoli,
propovãduitorii legei Domnului Hristos. Sãptãmîna de la începutul
cîºlegelor de dupã Paºti ºi cea de la sfîrºit e „hîrþa”, adecã sã mãnîncã
de-a valma carne. Cîºlegele acestea sînt cele mai frumoase ºi cu
deosebitã plãcere sã fac atunci nunþi, dupã cum merge ºi vorba:

Dupã Paºti în sãrbãtori,
Cînd e cîmpul plin de flori,
Pusei gîndul sã mã însor
În frumoase sãrbãtori.

Numai cît nu sã prea fac, cãci oamenii n-au cu ce, atuncea toatã
pînea strînsã de cu toamnã e sfîrºitã ºi cea de cumparat e scumpã.

Cu o sãptãmînã înaintea lasatului de sãc, sã face pomenirea cea
mai mare din an, pentru morþi – sînt „Moºii” sîmbãtã, înaintea
Duminicei Mari. Postul Sf. Petru e uneori mai lung, alteori mai
scurt; el merge una cu cîºlegele de iarnã; la un loc trebuie sã aibã 10
sãptãmîni. Dacã au fost cîºlegele mai lungi, e postul mai scurt ºi
viceversa. Postul acesta nu e aºa de aspru postit ca postul cel mare,
se poate mînca ºi peºte, afarã de miercurea ºi vinerea – ca ºi în
postul Crãciunului; e însã foarte greu de postit, cãci nu e cu ce;
pãmîntul atuncea încã n-a rodit. Þaranii spun cã sã posteºte pentru
sanatate. În Moldova, cîteodatã sã fac ºi cununii.

Sf. Petru cade în 29 iunie, iar cîºlegele acestea þin pãn’ la 1 august.
Nunþi nu se fac mai deloc, cãci oamenii sînt ocupaþi cu lucrul cîmpului.

În ziua de Macovei, începe postul Sf. Mãriei ºi þine 2 sãptãmîni,
pãnã la 15 august. E foarte aspru þinut ºi numai în ziua de Probajine
sã poate mînca peºte; dar e foarte cu plãcere postit, cãci atuncea sã
aflã de toate.

De la Sf. Marie încep cîºlegele de toamnã. Acestea sînt cele mai
lungi. Atuncea sã fac ºi cele mai multe nunþi, dupã strînsul din cîmp,
cãci este cu ce; toamna e bogatã. Cîºlegele þin pãn’ la 15 noiembre.
Înainte de a întra în post, sã face în 3 sîmbete pomenire pentru
morþi. De Filipi cade lasatul sãcului de postul Crãciunului, care þine
aproape 6 sãptãmîni; postul naºterei lui Hristos.

§ 2. Cîºlegele de iarnã

Cu 5 zile înainte de Crãciun, în ziua de Ignat, oamenii taie porci
ca sã aibã carne pentru cîºlegi. Fac cîrnaþi, pun slãninã, coaste la
afumat, iar o parte de carne o pun în sare ca sã se conserve pentru un
timp. Care n-are mascuri cumpãrã de sãrbãtori cîteva ocã de carne
de porc, iar altul, care e sarac, e bucuros sã taie macar o gãinã, sã se
poatã înfrupta. Dar de multe ori lipseºte ºi aceasta, sã uitã numai cu
jale la carnea vecinului:

Chiºte ºi cîrnaþi,
Cã departe staþi!
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ªi carne cu sînge,
Cu milã te plînge!

– Cel ce te vede, sã înþelege! de aceea, cam adese colindãtorii,
apropiindu-se, sînt puºi în ispitã ºi se lipesc de cîrnaþi.

Odatã, au venit niºte bãieþi la fereastã sã colindeze, pe cînd boierii
stãteau la masã. Ei însã ºtiau cã este un porc tãiat în pod, º-au
început:

„Constantine, du-te-n tindã,
Colimandros.
Constantine, sui pe scarã,
Colimandros.
Cã boierii stau la masã,
Colimandros.
Cele late1 dã pe spate,
Colimandros.
Ce nu-i putea dã ºi jos,
Colimandros.
Boierii cã s-au sculat,
Colimandros.
Noi frumos am colindat,
Colimandros.”

La popor, porcul e pentru mîncare, nu vita. – De ce slãnina se
duce de Paºti la sfinþit? În Broscãuþi, spun cã pentru ca sã aibã gust
la mîncare de carne peste an. În Bucovina, se sfinþesc chiar purcei
fripþi întregi, puindu-le ºi un hrean în gurã. Þaranul carne de vitã nu
mãîncã, sînt oameni cari în viaþa lor n-au pus carne de vitã în gurã
ºi nici n-ar pune, þiind aceasta de mare pacat. Vita te hrãneºte, cu
boul lucrezi ºi te înavuþeºti ºi încã s-o mãnînci! În Horecea, de
demult, cînd vedeau pe cineva mîncînd carne de vitã, ziceau cã e liftã
rea. În Mihalcea, au greaþã de carne de vitã, mai bine postesc. Tot
astfel ºi în Moldova, spun cã dacã-i mãnîncã laptele, ºi carnea sã i-o
mãnînce?!

Mãnîncã carne de miel; toamna sã taie oi ºi fac pastramã, bujiniþã
etc., iar carnea proaspãtã o pregãtesc, ca ºi cea de porc, cu curechi etc.

De la Crãciun ºi pãnã la Boboteazã e „hîrþa”, se mãnîncã tot una
carne, nu se posteºte decît o zi înaintea Bobotezei – ajunul; apoi de
la Boboteazã ºi pãnã în Cîrneleagã, sã mãnîncã vîrstat, adecã pos-
tindu-se vinerea ºi miercurea. Cîrneleaga cade a treia sãptãmînã
înainte de lasatul de brînzã. Sãptãmîna urmãtoare dupã Cîrnileagã
sã mãnîncã iar vîrstat ºi în duminca aceasta sã face lasatul secului
de carne.

În sîmbãta lasatu-secului de carne sînt „Moºii de iarnã.” Atunci
sã dã de pomanã pentru morþi, sã face parastas la bisericã, sã dã la
saraci, cine vra face ºi praznic acasã.

De duminica lasatu-secului de carne, mai demult, pe cînd erau
oamenii mai cu frica lui Dumnezeu ºi þineau legea, se fãceau fel de

1. Slãninele.
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fel de bucate de carne ºi mîncau în aceea zi cît le trebuia ºi atunci se
lasa carnea, mai mult n-o mînca pãnã la Paºti; dar acuma mãnînc
de-a valma; tocmai de lasatul secului de postul mare, cînd e lasatul
de brînzã, lasã ºi carnea. Cine vra însã ca sã posteascã cum se cade,
în lege, nu mãnîncã nici defel carne, o sãptãmînã întreagã înaintea
postului, ci numai frupt alb: lapte, ouã, aluaturi, ºi de aceea se
cheamã sãptãmîna aceasta „sãptãmîna albã”, pregãtindu-se ca sã
între cu sufletul curat în post. Botoºani

În sãptãmîna albã nu sã toarce, ca sã nu sã facã peste an din
puzderia ceea viermi în frupt. Mihalcea

Joi în sãptãmîna albã spalã femeile cameºile, ca sã fie albe peste an.
Camina, Mihalcea

Tot în satele acestea, nu torc femeile joi, în sãptãmîna albã, ca sã
nu li se primejduiascã barbaþii la pãdure, sã nu-i ucidã copacii.

Duminicã de lãsatul secului de postul mare, se adunã toate nea-
murile la un loc ºi serbeazã lãsatul secului; atunci sã fac multe
aluaturi, plãcinte învîrtite. În noaptea ceea, sã petrece ºi se che-
fuieºte pãnã spre ziuã, dar mai tîrziu decît la 12 de miezul nopþii nu
poate sã fie masa.

Într-aºa o noapte de chef ºi de bucurie, a zilei de lãsatul secului
de postul mare, are sã se prãpãdeascã lumea.

De la mama autoarei, Botoºani

În Camina, Mihalcea, de lasatul sãcului, fiecare trebuie sã mãnînce
cîte un ou fiert, ca sã le treacã degrabã postul. Cît sã face oul, aºa sã
le parã de uºor.

În Botoºani, în vremea veche era acelaºi obicei.
A doua zi, sã zice cã s-a înecat carnavalul în polobocul cu curechi.

A. Pãpuºele

Una din petrecerele carnavalului de iarnã, la poporul român, cum
întrau în cîºlegi ºi pãn’ la sfîrºit, erau mai demult ºi pãpuºele.
Pãpuºerii îmblau noaptea pe drum, cu o ladã mare ca un dulap,
strigînd: „Pãpuºi! Pãpuºi!”, ºi cine dorea îi chema în casã. Rîndul de
sus al dulapului era cu steclã ºi luminat de un fînar. Aici se jucau
pãpuºele, pe care le scotea în sus de pe dedesupt ºi, purtîndu-le cu
niºte sîrme, le fãcea „sã joace”, adecã sã îndeplineascã acþiunea ce
vroia, vorbind pentru ele acel ce le juca. La pãpuºi, vedeai de toate
cele: scene de vînãtoare cu cîni ºi iepuri, scene din viaþa animalelor,
ºerpi etc. Pãnã ºi acuma sã mai þine minte versurele spuse de ºoarec:

Unde-i mîþa sã mã vadã,
Sã-i dau coada sã mi-o roadã!

Scene din viaþa socialã, în care sã parodia partea cea slabã; ba
chiar ºi persoanele ce fãcuse scandal cu purtarea lor în societate
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erau puse în pãpuºi, spunîndu-li-se istoria. Scene din viaþa casnicã.
Scene de gelozie între femei, ce sã bãteau. Bãtãlii cu turcii, rãzmiliþã,
armata cea nouã:

Cãpitan de oaste nouã,
Furã cloºca de pe ouã.

Cãpitane, dã-ne pace,
Cãci sîntem fete sarace.

Pãn’ ºi pe preoþi nu-i lasau în pace: între altele, sã mai þin minte
versurele:

Prohodit, neprohodit,
Ia-l de chicã ºi-n pãmînt!

Sã reprezentau nunþi: mireasa cu petealã pe cap; ºi, în fine, tot ce
reprezintã viaþa românului. Pacat numai cã s-a pierdut obiceiul.

B. Jocul ºi nunþele

Jocul sã începe de a doua zi de Crãciun sau chiar ºi din ziua de
Crãciun ºi þine pãnã la lasatul sãcului de postul mare (Despre joc, se
va mai vedea vol. II.*) De lasatul secului, dupã ce merg fetele de la
joc acasã, sã strîng la crîºmã gospodarii ºi femeile ºi joacã pãnã dupã
miezul nopþii. În Roºa, chiar jocul fetelor sã face atunci noaptea, la o
casã; merg cu pãrinþii, gãtite mai deosebit ca altãdatã, ºi joacã ºi
tineri, ºi bãtrîni; petrec pãnã spre ziuã, ca sã le fie pe tot postul.

Nunþele sã încep dupã Boboteazã ºi þin pãnã în ziua de lasatul
sãcului de carne. În sãptãmîna albã, nunþi nu sã mai fac. De aceea,
ºi fetele care nu s-au mãritat în timpul cîºlegilor, spre sfîrºit încep a
se îngriji:

Trec cîºlegele pustii,
Aºtept, staroste, sã vii,
ªi-l aºtept, mamã, pe-al meu,
Doar m-oi mãrita ºi eu.
Va veni de undeva
ªi m-oi mãrita cîndva.

*

Din Cîrnileagã însã încep a despera:

Pãn’ în Cîrnileagã,
Tot mi-a fost de ºagã.
Da din Cîrnileagã,
Mi-a trecut de ºagã.

*
Dar cînd vãd cã a venit ºi lasatul de sãc, atunci e rãu de tot:

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Duminicã-i lasat de sãc.
Mã duc, mamã, sã mã-nec
Unde a fi balta mai largã,
Sã-mi încapã zestrea întreagã.
Sã mã -nec cu ºepte odatã,
C-am ramas nemãritatã!

Flecãilor ce nu s-au însurat în cîºlegi li sã zice cã poartã chiua-n
spate. „Însoarã-te, mãi, cã þ-or pune chiua-n spate.” Sau: „Aista are
sã poarte chiua-n spate!” (pe care îl vãd cã n-are de gînd sã se însoare).

§ 3. Postul. Pocãinþa

Posturele însamnã mare lucru înaintea lui Dumnezeu. Cine pos-
teºte mare dar îºi cîºtigã ºi sînt de mare ajutor.

Cu postul, cu rugãciunele ºi cu faptele cele bune sã capãtã împã-
rãþia ceriului.

Posturele sînt aºazate de Domnul Hristos ºi de Sf. Apostoli ca sã
le postim.

Postul cel mare sã posteºte pentru Domnul Hristos, cã el a dat
legea.

Postul lungeºte zilele omului.

Cine posteºte sãptãmîna cea dintãi a postului, de luni pãnã joi,
fãrã ca sã mãnînce nimic, ºtie cînd are sã moarã cu trei zile înainte.

Broscãuþi

Un om a postit toatã viaþa lui, fãrã sã mãnînce nimic vineri ºi
sîmbãtã înaintea Paºtelor, ºi a trãit 106 ani. Bobeºti

Postul e înfrînare, sã nu mãnînce omul sã se desfãteze; e înfrînare
de la toate. Dacã mãnîncã omul bine, are gust de toate; trupul îi e
greu, doarme mult, îi e lene sã lucreze ºi de la aceasta vin toate
rãutãþele.

A nu posti numai celui drumeþ i sã iartã, cum zice ºi proverbul:

Baba cãlãtoare
N-are sãrbãtoare.

Asemenea ºi celui bolnav i sã poate sã nu mãnînce, cãci: „Postul
bolnavilor ºi rugãciunea beþivilor, Dumnezeu nu le þine în samã”.

Unul din cuvintele Domnului Hristos despre post sã aflã în floa-
rea sfintei scripturi ºi este acesta:

Cine posteºte
Bunã faptã face.
Iar cine nu posteºte
Nicidecum nu greºeºte. Botoºani
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„Nu-i pacat ce întrã în om, dar e pacat ce iesã din om”, adecã: dacã
înºalã, vicleneºte, pizmuieºte ºi altele, care sînt mai mari decît
pacatul de a nu posti.

În postul cel mare sã abþin de la orice petreceri, sã abþin de la
cîntec; numai a cînta din fluier, zice cã nu e pacat.

Urzica

Urzica e buruiana lui Mart, e ca ºi Mart de iute ºi tare, cine o
mãnîncã sã întãreºte. E cea întãi buruianã. Mihalcea

În sãptãmîna mare de mãnînci urzicã, îþi iartã Dumnezeu paca-
tele; e ca ºi cum ai plãti un sãlindari. Urzica e buruianã de primejdie;
ea e de toate bunã: ºi de leacuri, ºi de scaldat, ºi de spalat oalele,
pentru mana laptelui etc. Iliºeºti

În com. Buhalniþa, în ziua de Paºti, oamenii, dupã ce ies din
bisericã, se urzicã unul pe altul, ca sã fie iuþi ca urzica.

D-l David, com. Buhalniþa

În Botoºani, sã urzicã în ziua de Sf. Gheorghe.
În sîmbãta Paºtelor de mãnînci urzicã, nu te mãnîncã purecii

peste an.
De Dochia e bine sã mãnînci urzicã, sã nu te mãnînce purecii.

Roºa

§ 4. Sãptãmîna mare. Spolocanele

Luni, în ziua întãi a postului, sînt „Spolocanele.” În ziua de Spolo-
cane, în Moldova, sã mãnîncã numai moare de curechi cu hrean ºi
azimã nedospitã, coaptã în vatrã – cãci iartã Dumnezeu pacatele. În
ziua ceea, sã spalã toate vasele, cheile, uºele, dulapurele, ca sã nu fie
înfruptate; sã freacã toate cu leºie, sã fie curate pentru post.

În Moldova, obiceiul acesta e foarte strict þinut. A fierbe mîncarea
într-o oalã de frupt sau a mînca cu o lingurã ce s-a mîncat ºi de frupt
nu mai e a posti, ci se cheamã cã º-a spurcat sufletul. Românii din
Bucovina, fiind în atingere cu strãinii, nu fac aceastã deosebire.

În ziua de Spolocane, sã bea la þarã foarte mult, în tot locul, zic
cã-ºi spalã gura ºi stomahul, sã fie curaþi.

În ªcheia, femeile beau sã li se facã cînepa frumoasã.

În Camina, Mihalcea, toatã ziua beu ºi joacã – pentru cînepã ºi
aduc pe cineva nalt în casã, sã fie cînepa subþire ºi naltã.

În Zvorîºtea (Moldova), apa de la vase, din Spolocane, o strîng º-o
dau la vite pentru „nijit” (umflãturã la pulpã), e bunã de albeaþã, sã
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se spele vita la ochi. Tot aice, femeile în aceea zi fac chef ºi aruncã cu
paharul în pod ºi joacã bine, sã le fie bãtutã pînza.

Joi, perie cînepa º-o încep a toarce, ca sã aibã spori la þesut, la
tors, la cãlepe peste an.

Leºie ºi borº nu se umplu în sãptãmîna aceasta.
Zilele cele din sãptãmîna mare sînt bune pentru vînzare, mai

bune decît peste tot anul. Profira Zvorîºteanu Andreescu, Botoºani

Spolocanele se þin pentru sugei, cine are sã lege 9 noduri îndãrãpt
pe 9 aþe ºi sã le îngroape în picuºul cofei, cã pier. Bagiurea, Moldova

Ziua de Spolocane se þine pentru lupi. Se ung vetrile ca ºi la
Filipi, ung gura lupului ºi a altor dihãnii. Nu îmblã cu perie, cu
pieptene, nu torc, ca sã nu tragã acestea la casã.

În Camina, femeile, cum se scol, ung vetrile, cãci zic cã sînt
înfruptate.

Borº în sãptãmîna mare nu se umple, cã se face pe ceea lume leºie
la suflete.

Sf. Toader ºi peºtele

În Iliºeºti (Bucovina), toatã sãptãmîna cea mare numai pîne uscatã
ºi bureþi se mãnîncã, fasole sau altãceva nu; mãnîncã curechi, moare,
hrean etc.

În Botoºani, de demult, în sãptãmîna mare mîncau numai post
uscat. Fãceau din ziua de Spolocane azime de ajuns ºi, pentru slugi,
malai ºi fierbeau o oalã mare de pere uscate, perje, de aveau pe toatã
sãptãmîna, mîncînd ce puteau: curechi murat cu hrean, masline,
smochine, alva, iar cei bãtrîni mîncau numai o datã în zi, tocmai
dupã ce asfinþea soarele. Masa deloc nu se punea, mîncau pe apucate,
pãnã în ziua de Sf. Toader. Vineri fãceau foc ºi fierbeau grîu ºi, în
ziua de Sf. Toader, duceau la bisericã. Atunci era dezlegare de vin ºi
de untdelemn ºi fãceau masã ca la Paºti, atîta cã era de post, dar
fãceau bucatele cele mai scumpe; din icre, cracatiþe, nerve etc. Fã-
ceau chef ºi veselie, singurã muzica lipsea.

Aceste sã fãceau întru amintirea unei minuni, de pe timpul împã-
ratului Domiþian, care prigonea pe creºtini ºi care, în sãptãmîna
mare, a dat ordin sã se taie vite ºi sã se arunce prin fîntîni, fiindcã
creºtinii posteau, sã-i sileascã sã beie, dar creºtinii n-au bãut ºi n-au
mîncat nimicã toatã sãptãmîna pãnã vineri. Atunci Sf. Toader a
fãcut o minune, cãci el era o cãpitenie a lor, ºi, fãcînd rugãciuni, a
ploat (sau a izvorît apã), iar el le-a zis ca sã fiarbã grîu ºi au mîncat
vineri ºi sîmbãtã grîu fiert. Romanii, de ciudã, l-au ars pe Sf. Toader.
ªi întru amintirea ceea, se duce la bisericã, de Sf. Toader, grîu. Tot
de atunci, nici peºtele în post nu se mãnîncã, pentru cã are sînge;
pãnã atunci zice cã peºtele n-avea sînge ºi se mînca. Icre se pot
mînca, dar peºte nu. Slobozenie de peºte, în postul mare, este numai
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în trei zile: de Blagoviºtenii, de Florii ºi de Probajine, în postul
Sîntã-Mãriei. De la mama autoarei

Peºtele, demult, se mînca în post ca bureþii; dar, de un post mare,
au fãcut jidanii pîne cu sînge de vitã, sã cumpere oamenii, ºi Sf.
Toader le-a poruncit sã nu mãnînce. Ei au tãiat-o fãlii ºi au dat-o în
iazuri, în ape, s-o mãnînce peºtii ºi de atunci are peºtele sînge ºi nu
se mãnîncã. Gh. Morar, Botoºani

Sînt sate în Moldova, cã preoþii dau voie ºi de Sf. Toader sã sã
mãnînce peºte. Comãneºti

Peºtele zice cã înainte era de post, dar de cînd l-a apucat un peºte
de deget pe Domnul Hristos ºi l-a încruntat de a curs sînge – de
atunci nu se mãnîncã. Bagiurea

Un om s-a dus la scaldat ºi s-a înecat, iar peºtii l-au mîncat – ºi de
aceea au peºtii sînge. Botoºani

Peºtele e a naftemei; cine poate sã nu-l mãnînce macar 7 ani îi
iartã Dumnezeu pacatele. (Poate de aceea cã Sfinþii Apostoli au zis
cã anaftima sã fie gîtlejul aceluia care va mînca peºte vinerea ºi
miercurea în post.) Idem

Cînd îºi dã omul sufletul, peºtele cel întãi gustã din om. Omul
cînd moare, stau diavolii lîngã dînsul cu cuþite ºi cu strachini ºi-l
spãrie cã au sã-l taie ºi sã-l deie la peºti, iar peºtii aºteaptã împrejur
ºi omul, mai mult de fricã, moare. Diavolii nu-l pot tãia, dar aºa se
cheamã cã peºtele întãi gustã din el, cãci de spaima lor a murit.

Andrei Motoc, Mihalcea

*

Peºtele cel din mare zice cã a avut 3 pui. – Dumnezeu, cînd a
sãturat norodul cu 2 peºti ºi 5 pîni, a luat 2 pui de la peºte ºi numai
unul i-a ramas. Dar sã nu sã fi sãturat atunci cu cei doi pui ºi sã-l fi
luat ºi pe al treilea, s-ar fi prãpãdit lumea, cãci peºtele ar fi dat din
coadã ºi pãmîntul cãdea; aºa însã, tot i-a ramas unul lîngã el.

D-l Iancu Stavrat, Botoºani

Noi, ºi pentru peºtele cel din mare, ne rugãm ºi postim.

O glumã

Odatã, de niºte Blagoviºtenii, a fost o serbare între preoþi, la care
au fost ºi mai mulþi arhierei. Puindu-se la masã, arhiereul cel mai
mare a luat º-a tãiat capul peºtelui din borº zicînd: „Hristos este
capul bisericei!” ºi l-a pus pe farfurie sã-l mãnînce. Un alt arhiereu
i-a tãiat mijlocul zicînd: „În mijlocul bisericei te-am slujit, Doamne,
ºi m-am hrãnit!” ºi iar l-a pus pe farfurie, pentru sine. Iar al treilea
arhiereu a luat coada ºi a zis: „La uºa altarului slujesc ºi mã hrã-
nesc!”, aºa cã la ceialalþi nu le-a ramas nimicã. Atunci unul s-a
sculat ºi, apucînd castronul cu borº în mînã, a zis pe ton bisericesc:
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„ªi preste voi, preste toþi, s-a stropit darul Duhului Sfînt!” Atunci,
învîrtind cu crastonul împrejur, li-a turnat la toþi cu borºul în cap.

Botoºani

(Urmare despre peºte vol. III*)

Aºazarea postului. Laptele ºi peºtele

A fost odatã o vînãtoare mare în ziua de Blagoviºtene, de 600 de
persoane. Unii mîncau de post, alþii mîncau de frupt; adecã lapte,
frupt alb. Boierii ce mîncau de frupt îndemnau ºi pe ceilalþi sã
mãnînce ºi au zis arhiereului sã blagosloveascã, cã era într-un cras-
ton peºte ºi într-altul lapte. Arhiereul a blagoslovit laptele ºi s-a
despãrþit în craston: de o parte iarba ºi de o parte apa; ºi a blagoslovit
peºtele ºi s-a despãrþit sînge ºi carne. „Iacã, au zis boierii, postul
vostru!” Atunci unii au mîncat, iar cei ce n-au vrut tot n-au mîncat,
s-au þinut de postul lor. ªi de atunci s-a fãcut unire, cã pãnã atunci
unii mîncau numai frupt, da alþii numai post, dar atunci s-a aºezat.

P. Zvorîºteanu, Botoºani

§ 5. Faptele. Cãlugãrii. Postul

Zice cã au fost odatã doi cãlugãri greºiþi ºi i-a pus sã-i facã schiv-
nici, spre pedeapsã. I-au închis într-o casã, în pãdure, i-au cusut în
straiele lor, sã nu se poatã miºca, pe cap le-a turnat miere ºi alta
nimicã nu le da de mîncat pe zi decît o bobiþã de prescure ºi 7 fire de
grîu fiert în zama lor. Dar de lucru tot le da: fãceau cauºe de lemn ºi
alte cele, ca sã nu steie sîngele într-înºii.

Au stat cãlugãrii ceia acolo un an; amu auzise ºi boierul cu moºia
ºi toþi cã se aflã ºi ei acolo în pãdure. Face într-o zi boierul cãtrã
cucoanã: „Oare ce am trimete cãlugãrilor celora sã mãnînce ºi sã
trimetem pe cineva cuminte, cu cuvînt, ca sã vorbeascã cu dînºii?”
Le-au trimis niºte lapte. Asta era în vinerea Paºtelor. Cãlugãrii s-au
bucurat, au pus laptele prin cãuºe ºi mai rãmãsese oleacã, cã n-aveau
unde îl pune. Face unul: „ªtii ce, frate? Eu gîndesc sã bem laptele
ista.” – „Dac-ãi bea d-ta, voi bea ºi eu”, zice celalalt. Aºa, au bãut
amîndoi lecuþa ceea.

Omul acela se duce acasã ºi spune boierului toate cîte le-a vãzut.
Vine acolo arhimandritul ºi boierul îi spune ºi arhimandritului
aceasta. – „Cum se poate, zice arhimandritul, aºa au fãcut? Dar am
sã-i mai pun încã un an sã stea la pedeapsã!” – „Ba asta sã n-o faci,
pãrinte! Ian blagosloveºte laptele ºi vezi ce-i laptele?” Cînd a blagos-
lovit, s-a fãcut apã ºi iarbã ºi nu i-a pedepsit.

Profira Corneanu Zvorîºteanu, Botoºani

*

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Faptele, faptele,
Nu oala cu laptele!

Era un pustnic ºi el a fugit de lume în pãdure, da oamenii tot
mergeau la dînsul ºi se spovãduiau. Odatã, de niºte Paºti, în vinerea
Paºtelor, a mers la dînsul o femeie º-un om sã se spovãduiascã ºi i-au
dus o oalã de lapte. Cãlugãrul nu avea nici oalã, nici nimic în ce sã-l
puie, cã el se hrãnea cu rãdãcini. A luat ºi a bãut laptele. Omul cu
femeia s-au dus prin sat ºi au spus la toþi cã mai mult sã nu se ducã
la dînsul, cã acela-i un înºelãtor, un pãgîn, nu sfînt, cum îl credeau
ei. Din vorbã în vorbã, faima s-a lãþit ºi a mers pãnã la urechile
mitropolitului. Îndatã au mers ºi l-au rãdicat de acolo în fiere ºi l-au
adus înaintea judecãþii. Dar Maica Domnului i s-a arãtat ºi i-a zis:
„Nu te teme ºi fii cu curaj, cã vine vremea încercãrii pentru tine”.

El n-a tãgãduit, a spus cã a mîncat. Arhiereii ºi mitropolitul l-au
judecat sã-l deie pentru pacatul acesta la moarte, ºi anume ca sã-l
ardã cu foc. „Bine, a zis el, ardeþi-mã, dar vã rog sã mã mai lasaþi trei
zile.” L-au dus îndatã în temniþã. Acele trei zile cît a ºezut, Maica
Domnului iar i s-a arãtat ºi i-a zis: „Mergi înainte ºi nu te teme, cã
se apropie ziua ta.” El a gîndit ce a gîndit – or cã era nazdravan, or
cã i-a dat Maica Domnului în cuget – ºi în ziua a treia l-au dus la
locul de moarte. Lemnele ardeau în rug ºi toþi oamenii strigau: „Sã
se ardã înºelãtorul!” „Sã se ardã pãcãtosul!” – „Mai lãsaþi-mã, zice
cãlugãrul, douã minute, sã-mi caut un prieten.” L-au lasat sub paza
slujbaºilor. El a mers prin norod pînã ce-a dat de o femeie cu un
copilaº de o jumãtate de an în braþe. A luat-o ºi a adus-o acolo sus,
unde era el. A rãdicat mîna ºi a fãcut asupra copilului cruce ºi a zis
în gura mare: „Prunce, în numele Domnului, aratã-ne care e tatãl
tãu!” Mitropolitul a îngãlbenit cînd a vãzut acolo femeia, dar copilul
a rãdicat degetul ºi, arãtînd asupra mitropolitului, a zis: „Aista e
tatãl meu!”

Toatã lumea s-a spãimîntat cînd a vãzut aºa o minune ºi a început
a striga cã pe mitropolitul sã-l deie la moarte, cã el e pãcãtosul. Îi
mai mare pãcatul lui decît al cãlugãrului, care a bãut laptele. Atunci,
ºi cãlugãrul le-a zis:

„Faptele, faptele,
Nu oala cu laptele!”

„Eu ce eram sã fac cu laptele, dacã n-am avut în ce sã-l torn, cãci
eu nu am nici oalã, nici vatrã, nici pat, mã culc unde apuc ºi mãnînc
rãdãcini ºi ce pot, iar dacã aºi fi înapoiat omului laptele, Dumnezeu
s-ar fi suparat pe mine, de aceea l-am sorbit.”

ªi au ales toþi arhiereii ºi poporul pe pusnic de mitropolit, iar pe
acela l-au aruncat sã ardã în rugul de foc.

*
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Omul, ºi în lume muncind, e sfînt

A fost un talhar foarte mare, da el, cîte rãutãþi a fost fãcut, gîndul
lui îi era totdeauna la Dumnezeu: „Doamne iartã-mã, Doamne, mi-
luieºte-mã”, ºi numele lui Dumnezeu nu-i mai ieºia din gurã. La o
bãtrîneþã, se duce talharul cela sã se spovedeascã, sã se pocãiascã, ºi
ajunge în pãdure departe, la doi cãlugãri. Unul era tare sfînt ºi
postea, da unul nu era aºa tare; acela nu postia, ci mînca numai frupt.
Merge talharul ºi se spovãduieºte la cãlugãri. Da cãlugãrii îi spun:
„Apoi d-tale, pentru pãcatele mari ce le-ai fãcut, nu-þi putem da canon,
du-te mai departe ºi-i da peste cel mai mare peste noi ºi acela va ºti
ce sã facã cu d-ta, altul nu, cã prea multe rãutãþi ai fãcut pe lume.”

Se duce talharul mai departe, ajunge pînã la o fîntînã ºi cade jos.
Trimete Dumnezeu îngerii lui ºi-l iau cum a fost, cu trup, la cer. Da
cãlugãrul cel ce postea s-a fost luat dupã dînsul ºi a vãzut. Gîndeºte
el: „Dacã aºa un ucigaº a fost primit de Dumnezeu în împãrãþia
cerului, pe mine mai degrabã mã va primi, ian sã mã duc ºi eu.”
Merge pînã la locul acela, cade într-o rîpã ºi rãmîne mort. Sufletul
lui se duce la Dumnezeu. „Da la ce-ai venit, netrebuinciosule, îi zice
Dumnezeu, locul tãu nu-i în împãrãþia ceriului, aici.” – „De ce sã nu
fie, Doamne, dacã eu postesc ºi nu fac nici un rãu º-am vãzut cã tu pe
talharul ºi ucigaºul cela l-ai luat, poþi sã mã iai ºi pe mine.” – „Aºa-i,
zice Dumnezeu, talharul a pradat ºi a omorît, dar gîndul lui îi era
totdeauna la mine, dar tu, macar cã posteºti, dacã nu plãteºti nici cît
tovarãºul tãu, care nu posteºte ºi mã are pe mine în inimã, pentru cã
inima ºi gîndul tãu cine ºtie pe unde-s, nu-s la mine. Sã te duci
înapoi, cã aici n-ai ce cata, nu-mi trebuieºti!”

Se duce sufletul cãlugãrului înapoi la trup. Niºte oameni l-au
gãsit acolo în rîpã ºi l-au scos. Se ia el pe încetul ºi merge înapoi la
chilia lor în pãdure. Da celãlalt, cum îl vede, îl alungã: – „Unde-ai
fost, ticãlosule, la femei rele? Du-te de aici, sã nu te vãd!”

Se duce el ca vai de dînsul, plîngînd. Merge el, merge ºi ajunge
noaptea într-un sat, la o casã de om. Gospodariul îl primeºte la mas;
da el, toatã noaptea, n-a dormit; tot una ofta ºi se ruga lui Dumnezeu;
„Doamne, îndreaptã-mã, Doamne, povãþuieºte-mã!” Femeia aude. –
„Barbate, ian întreabã pe cãlugãrul cela ce suspinã ºi nu doarme
toatã noaptea, ce are la inimã?” – Omul îl întreabã. – „Of, Doamne,
zice cãlugãrul, cum n-oi ofta, cã-s strãin ºi dus în lume; pe mine la
mãnãstire nu mã primeºte ºi ce-oi face eu acuma?” – „Da d-ta nu ºtii
lucra, ca sã poþi sã te hrãneºti?” – „Dacã aºi ºti, ce mi-ar fi! Aºi sluji
pe cineva un an degeaba, numai sã mã înveþe, cã nu ºtiu!” – „Omule,
zice femeia, hai ºi l-om lua noi, tot nu l-a vãzut nimene cînd a întrat,
cã era noaptea; eu mîne îi voi da straie de ale tale ºi ne va sluji.” –
„Bine zici, femeie”, ºi-i spune cãlugãrului cã-l primeºte el. A doua zi,
femeia i-a dat de toate curate ºi l-a îmbracat. L-a luat omul ºi l-a dus
la vite de i-a arãtat cum sã hrãneascã vitele, le-a adapat, pe urmã l-a
pus la tãiat lemne ºi, dupã ce au mîncat, s-a dus cu dînsul sã facã
capiþi în cîmp ºi i-a arãtat cum sã facã stogul. Pe urmã, s-a apucat de
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arat ºi de samanat. A mers la pãdure dupã lemne; l-a trimes sã ducã
la moarã; în sfîrºit, toatã treaba. Da femeia îl prinsese drag, cã era
mai tînãr decît barbatul ei. Barbatul ei îi zicea: „Femeie, tu-i dai mai
bun de mîncat lui decît mie!” „Cã-i strãin, saracul.” Pînã la anul, a
dat Dumnezeu cã barbatul femeiei a murit ºi ea s-a mãritat cu acela
ºi a rãmas el gospodari în loc. ªi aºa l-a îndreptat Dumnezeu, cã lui
Dumnezeu îi era netrebuincios. Aniþa Haidãu, Costîna

Cîte rabdã Dumnezeu

Un om avea femeie bolnavã ºi ea tot una îl mîna dupã leacuri,
dupã babe sã-i descînte, ºi nu sã mai însãnãtoºa. „Ce-i mînca, îi zice
într-o zi omul – era în postul mare. – Poate-i mînca o gãinã, sã-þi tai!”
A tãiat el gãina, i-a fãcut zamã; ea a mîncat vro douã linguri ºi a zis
cã mai mult nu poate. Ce sã facã omul? S-o arunce, îi pare rãu; sã
bagã într-o poiatã, sã nu-l vadã nimene, ºi mãnîncã el toatã gãina ºi
zama. A mîncat-o, a mîncat-o!.. Dumnezeu nu i-a dat cu bota-n cap.

Amu, cum a fost, cã l-a luat Dumnezeu ºi l-a pus în scaunul lui.
Cînd s-a uitat în jos de acolo, a vãzut cum un om lua spice din clãiele
lui. El iute a luat bãþul ºi poc! omului în cap.

„De ce ai fãcut aºa?” – zice Dumnezeu. „Da el de ce fura grîu de la
mine din clãi?” „Vezi, zice Dumnezeu – ºi eu te-am vãzut pe tine
atunci cînd ai mîncat gãina în poiatã, da eu þie nu þ-am dat cu bãþul
în cap! Amu, vedeþi voi cîte rabd eu?” Grigoraºciuc, Mahala

Þiganul la mãnãstire

Un þigan, auzind de rãsplata ce capãtã omul pe ceea lume pentru
înfrînarea de la toate, în viaþa aceasta trecãtoare, s-a dus ºi el la
mãnãstire ºi s-a fãcut cãlugãr. Cît au fost posturele celelalte, a mers
cum a mers, dar cînd a venit postul mare, în sãptãmîna mare, cãlu-
gãrii mãnîncã numai o datã în zi, dupã asfinþitul soarelui – toatã
ziua numai toaca sã auzea, chemîndu-i la rugãciune, dar de mîncare
nici vorbã. Þiganul nu mai putea rabda; sã duce la cãlugãrul de la
bucãtãrie ºi îl întreabã: „Mã rog:

Ce tot atîta toc, toc
ªi nimicã la foc!”
Sau:
„Ce atîta tocare
ªi nimicã mîncare!”

„Apoi, aºa-i la mãnãstire, trebuie sã ne înfrînãm, dacã ne-am dat
la viaþa monahiceascã”, a zis cãlugãrul. „D-tale, dacã nu þ-a plãcut,
de ce te-ai cãlugãrit?” „Stãi, cã m-oi descãlugãri eu, dacã-i aºa!”, zice
þiganul. ªi mergînd la un par, îºi aplecã capul ºi-ºi scoase cu vîrful
parului comanacul zicînd:
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„Nici nu te-am pus,
Nici nu te iau!”

ºi, lãsînd comanacul în par, s-a dus. De la mama autoarei, Botoºani

Turcul la mãnãstire

Un turc, venind la o mãnãstire ºi auzind de cãlugãri cã au sã
meargã în ceri, s-a fãcut ºi el cãlugãr. A aºteptat cît a aºteptat, dar,
vãzînd cã e tot pe pãmînt ºi cã nu mai merge, numai degeaba se
chinuieºte cu nesomnul ºi nemîncarea – cum era în postul mare –
prinse într-o zi o gãinã ºi o puse la fiert. Iatã cã vine alt cãlugãr în
chilie la dînsul ºi vede gãina cum scosese picioarele din oalã fierbînd.
„Da ce-ai pus acolo sã fiarbã, frate?” „Niºte fasole.” „Ce spui cã-s
fasole?! Eu vãd cã-i gãinã, nu fasole. Fasolele au picioare?” „D-ta vezi
cã-i gãinã, dar eu ºtiu cã am pus fasole. Dar dacã Dumnezeu a
blagoslovit ºi s-a fãcut gãinã...! Aºa ca ºi pe mine: Eu înainte cum
eram turc? ªi dacã Dumnezeu m-a blagoslovit, acum nu sînt cãlugãr?”

De la Mãnãstirea Putna

§ 6. Pacatele. Diavolul ºi sfinþenia

Diavolul la mãnãstire bate mai tare, la lume nu se îndeasã, cãci
zice cã ºi aºa toþi sînt ai lui. Dar la mãnãstire, acolo-i place lui sã
spargã, unde-s cetãþile mai tari, ºi nici o faptã a lui nu-i aºa rãsplã-
titã ca cînd va face el la mãnãstire sau preoþilor vro nãzbute, aceea
îi bucuria lui cea mai mare. De la mama autoarei, Botoºani

*

Un cãlugãr s-a apucat în post sã-ºi coacã la lumînare un ou, pe
furculiþã. Vine un tovarãº de a lui ºi sã minuneazã: „Încã n-am vãzut,
zice el, de cînd sînt sã se coacã oul la lumînare!”– „Nici eu n-am
vãzut!”, zice diavolul de sub masã. Dacã a auzit cãlugãrul aºa, n-a
mai mîncat oul, l-a aruncat cine ºtie unde!

De la un cãlugãr din Putna

Naluceala

Odatã, ducea un calugãr la o mãnãstire o femeie, într-un sac, la
chilia sa; dar, fiind sacul rupt, i se vedeau picioarele. Iatã cã-l întãl-
neºte arhimandritul. „Ce duci acolo, frate?” – „Ia, duc niºte curechi!”–
„Ian aratã-mi sã vãd ºi eu, mare, frumos e?” Cãlugãrul nu a avut ce
face, a pus sacul jos. Da femeia, ciuºti din sac ºi la fugã!

Ptui, ptui! Piei, drace! Începe cãlugãrul a stupi ºi a-ºi face cruce. –
„Ia uitã-te, preafinþite: satana! Eu am gîndit cã am luat curechi ºi el
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era necuratul; uitã-te cum m-a orbit!” N-a avut ce zice nici
arhimandritul, cãci satana multe le face, ºi a scapat. Din Suceava

Oile ºi berbecii Domnului

Odatã, niºte maice poposise într-un oraº la o crîºmã ºi au cerut sã
le deie de mîncat. Dupã mîncare, au cerut ºi un pahar de vin. Acolo
în crîºmã era ºi muzicã ºi oamenii jucau – s-au apucat sã joace ºi ele,
într-un colþ, cîntînd cu glas subþirel:

„Oiþele Domnului,
Haide sã jucãm ºi noi.
Noi, oile Domnului!”

Dar în crîºma ceea se întîmplase sã vie ºi niºte cãlugãri. Jucînd
mãicuþele aºa singure, numai ce aud cu glas gros, la spate:

„Noi, berbecii Domnului,
Sã jucãm ºi noi cu voi,
Noi, berbecii Domnului!”

De la ieromonahul Tomovici, Mihalcea

Tiutea

A fost un diavol, îl chema Tiutea. El a stat 7 ani într-o mãnãstire
ca cãlugãr. Fãcea toatã slujba, toatã rînduiala în bisericã, numai
cînd era aproape de ieºit cu darurile fugea din bisericã, îºi cãuta vro
treabã ºi nime nu i-a luat sama. De aceea, zice cã tare e pacat sã nu
fii la daruri în bisericã. Cît a stat el acolo, s-a gîndit întruna cum ar
face ºi ce ar face ca sã îndemne pe cãlugãri la pacat. A luat ºi a fãcut
niºte slove ºi le-a vîrît în cãrþi, cã de-amu cãlugãrii pot sã se însoare.
Cãlugãrii, cum au cetit, îndatã s-a buntuluit toatã mãnãstirea. Se
scoalã unul care era mai sfînt, un schivnic de aceia: „Bine cã pot eu
sã mã însor, am auzit cã este una frumoasã tare. Tocmai acolo mã
duc, sã ºtiu bine cã mor!” Se scoalã dimineaþã tare ºi porneºte. Merge
el, merge toatã ziua ºi ajunge sara la un deal ca de steclã, drept ca
pãretele; vede cã nu se poate sui în sus ºi se culcã jos acolo. Pe la o
vreme de noapte, aude un schiolãlau, un huit. Se uitã – era o mulþime
de draci adunaþi ºi cel mai mare al lor în mijloc; lui îi spuneau pe
rînd care ce pozne a fãcut prin lume. Iacã vede cã mai vine unul, hãt
tãrzior. – „Da, bine, ticãlosule, strigã cel mare, amu se vine?” – „Am
aºteptat, prea înãlþate, pãnã s-au culcat cãlugãrii.” Schivnicul se
uitã ºi îl cunoaºte: „Aista-i Tiutea! Da oare ce cautã el pe aice?”

„Bine cã ai venit, blastamatule! De 7 ani te-am trimis în lume sã
strici mãnãstirea cea de cãlugãri ºi încã n-ai fãcut nici o ispravã!” –
„N-a fost cum, prea înalþate împarate, da degeaba nu am ºezut.
Într-aceºti 7 ani m-am gîndit ºi am fãcut aºa niºte slove ºi le-am pus
în cãrþi, ca sã-i fac pe cãlugãri sã se însoare. Cãlugãrii, cum au cetit,
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îndatã s-au aprins ºi unul din cei mai sfinþi chiar azi a plecat sã-ºi
gãseascã mireasã.” – „Bravo!”, au strigat toþi ceilalþi.

Cãlugãrul pãnã la ziuã n-a mai dormit ºi, cum a vãzut cã se
zãreºte, la mãnãstire înapoi! El a auzit acolo cum spunea Tiutea, cã
se fereºte, cînd se scot darurile. A doua zi, tronc! zãvoarele pe toate
uºele, cã Tiutea n-a avut pe unde sã iasã. În bisericã au slujit slujbã
cu sobor ºi din Tiutea numai pãcura a ramas, în mijlocul bisericei pe
pãmînt. Îndatã au rãzãluit ºi au aruncat pãcura ceea afarã din
mãnãstire. La cîtva timp, vãd cãlugãrii cã în locul acela a ieºit o
buruianã ºi au apucat-o la gustat, la fumat. Arhimandritul, cum a
auzit, a poruncit s-o taie. – „Ba nu, au prins a zice ei, fiindcã a slujit
Tiutea 7 ani la bisericã, sã lãsãm buruiana asta în amintirea lui ºi
sã-i punem numele «tiutiun».” ªi de atunci fumeazã oamenii pãnã azi.

Ileana Puricioaea, Botoºani

Ciubotele ºi rachiul

Diavolul, dupã ce s-a fãcut lumea, el a împãrþit pe draci fiecare la
treaba sa, a mai fost ramas unul, mai slãbuþ ºi mai mic. – „Tu ce
lucru mi-i face?” – întreabã Schiþemverul cel mai mare. – „Voi face
aceea la ce m-ãi pune”, zice diavolul. – „Tu sã te duci la mãnãstire.”
„Ei, zice acela, la mãnãstire nu mã duc pãnã ce nu-mi vei da un
ºipuºor cu apã, ca sã nu se mai sfîrºeascã oricît voi bea, ºi o pãreche
de ciubote. Da apa ceea, cînd îi gusta-o, sã uiþi de tatã, de mamã, de
sorã, de frate, de supãrãri ºi sã-þi vie a cînta ºi a juca.”

Schiþemverul i-a fãcut aºa o apã ºi i-a dat-o ºi o pãreche de ciubote
ºi s-a dus. Ajunge la o mãnãstire cu 360 de cãlugãri ºi tocmai atunci
pãrintele bucãtari ºi pãrintele portari erau bolnavi. Începe el a
striga: „Bucãtari bun, bucãtari bun!” Cãlugãrii aud ºi-l cheamã. Îl
duc la stareþul ºi-l tocmesc. Le face el o sãptãmînã bucate, cã erau cu
toþii mulþãmiþi. Într-o duminicã, în loc sã facã bucate, se încalþã cu
ciubotele ºi trage un gît din ºip. Îndatã a început a bate în palme ºi
a cînta ºi a juca, de se rãsuna bucãtãria. Cãlugãrii aud ºi trimit pe
unul la dînsul, sã vadã ce este. Acela îl întreabã ce a pãþit, a nebunit
sau ce? – „Ba n-am nebunit, zice el, da eu am o apã, cã numai oleacã
beu ºi îndatã uit de toate, de griji, de supãrãri, ºi îmi vine îndatã a
cînta, a juca ºi a chiui.” – „Cum se poate?! Ian dã-mi ºi mie sã gust.”
Cum a gustat, s-a apucat ºi acela la chiuit ºi la jucat. Vin ceilalþi
cãlugãri ºi-i gãsesc chiuind pe amîndoi. Întreabã ºi ei ºi le dã ºi lor
de bãut ºi, cînd au început toþi a juca, se rãsuna mãnãstirea. Au
început a arunca cu potcapele unul în altul, au ieºit afarã, s-au prins
de mînã ºi au tras o horã în jurul bisericei; Da din ciubote faceau un
huit ºi bãteau în pinteni cît puteau; cã el pe toþi i-a încalþat ca ºi pe
dînsul, în ciubote. S-au dus la poarta mãnãstirei ºi au stricat spiþeria
ºi tot una întrebau: „Unde-i satul cu nevestele?”

Aude stariþul ºi merge în bucãtãrie. Mîncare la foc nimicã nu-i, cã
ei, dacã erau beþi, nu le trebuia mîncare. Merge la dînºii ºi-i întreabã
ce au pãþit? Ei îi spun de apa ceea ce are bucãtarul: cã, cum îi bea,
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uiþi de toate ºi-þi vine curaj de a chiui ºi-a juca. Cere ºi stareþul sã
guste dintr-însa. Îndatã l-a încalþat ºi pe dînsul în ciubote ºi au
întins o horã în mijlocul ogrãzei mãnãstirei, toþi cãlugãrii în ºir, iar
stareþul ºi cu bucãtarul, în mijloc, se þineau de gît.

Cuibotele-s de la diavolul, numai opincele îs de la Dumnezeu; cu
opincele de merge un om, nu se aude, da cu ciubotele, ce huit faci!

Profira Zvorîºteanu, Botoºani

De cînd nu se mai însoarã vlãdicii

Era odatã un vlãdicã ºi, mergînd într-o zi cu trãsura prin eparhie,
aude în sacarã un copil plîngînd. Trimete pe vizitiu ºi-l aduce. Da
copilul, frumuºel ºi grasuþ, þipa cît putea, întinzînd gura dupã piept.
Vlãdica l-a luat ºi l-a dat la o mancã; apoi l-a luat acasã. Bãiatul
creºtea vãzînd cu ochii ºi se fãcuse isteþ ºi cuminte, cã vlãdica nimicã
nu fãcea fãrã sã-l întrebe ºi sã se sfãtuiascã ºi cu dînsul, Într-o zi, pe
cînd stau ei de vorbã, îi zice bãiatul vlãdicãi: „Doamne, tatã, de ce nu
te însori? Iatã, de toate cele ai ºi amu ai ajuns la bãtrîneþe; eu ca
mîne m-oi dezlipi de d-ta ºi ai sã rãmãi singur.” – „Da cum sã mã
însor, mãi bãiete, cã-s bãtrîn, n-a vrea nici o fatã de samã sã meargã
dupã mine ºi eu cu vro babã nu vrau sã-mi leg lumea.” – „Ara, tatã,
n-ai nici o grijã, cã merg sã te stãrostesc eu ºi-i videa ce lucru de fatã
am sã-þi aleg, cã îi vrea sã mai ai o viaþã sã trãieºti.”

Ca întotdeauna, se lasã ºi de astãdatã vlãdica sfãtuit de ficiorul
sãu. Se face starostia, se fac pregãtiri, se hotãrãºte nunta, se pofteºte
lume, preoþii aleargã din toate pãrþile aducînd daruri, lucruri scumpe
ºi odoare, alþii din ale gospodãriei, dupã cum li era ºi punga: gîºte,
curcani, reþe, curcani, unt, brînzã, oi, vaci. Un preot însã, fiind mai
sãrãcuþ ºi neavînd nimicã alta lîngã casã decît un cucoº, îl ia pe acela
ºi se duce. Mergînd el aºa cu cucoºul, iatã cã înnopteazã pe drum. Ce
sã facã? Unde sã meargã? Era întuneric bine ºi locul necunoscut,
întrã la o moarã. Pune cucoºul pe un lãdoi lîngã dînsul ºi stã acolo.
Era mai sã adoarmã, cînd aude un zgomot de mai multe glasuri.
Deodatã, dau buzna în moarã o mulþime de draci, chiuind ºi hãulind.
Cum vin, se apucã ºi fac foc, se aºeazã împrejurul focului ºi încep a
povesti fel de fel de isprãvi, ce fãcuse de cînd nu se întãlnise; ºi alþii
tot veneau necontenit. În cele din urmã, vine unul gîfîind ºi, cum îl
vãzurã ceilalþi, se scularã ºi se puserã împrejurul lui, parcã cine ºtie
cine era – ºi începurã a-l întreba ce mai face, cum îi merge ºi, de cînd
nu s-au vãzut, ce trebi a fãcut? – „Eu, zice el, l-am fãcut pe vlãdica sã
se însoare, iacã mîne-i nunta.”

Dar, deodatã, cucoºul a cîntat ºi dracii toþi au perit, iar preotul,
fãcîndu-ºi cruce, îºi luã cucoºul ºi porni. Mergea spãriat în fuga
mare, doar n-ar ajunge prea tãrziu. Ajuns la vlãdica, cînd a avut sã-i
închine poclonul, înaintea oaspeþilor, i-a spus tot ce a vãzut ºi ce a
auzit în moarã. Vlãdica îndatã a stricat nunta ºi de atunci, nici pãn’
în ziua de azi, nu se mai însoarã vlãdicii. Tasiluþa Nastasi, Siret
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Ispita

Ispitele vin de la necuratul. Odatã, merge un om ºi, înnoptînd pe
drum, s-a culcat sub un stog; acolo era o mulþime de draci ºi vorbea.
Unul spunea cã merge sã facã cutare rãu la cutare, altul la cutare, da
altul zice: „Ba eu mã duc la popa, sã-l fac sã nenoroceascã pe fiica sa.”

Omul s-a sculat ºi tot s-a dus, pe unde spusese ei cã au sã facã
rele, ºi le-a tot stricat cît a putut – ajunge ºi la preot. Da fata rãcnea
din casã cît putea ºi-l ruga pe tatãl sãu: „Tatã, mîne îi duminicã ºi ai
sã slujeºti, tatã, aºa, tatã, pe dincolo.” Atunci omul trînteºte cu mîna
în fereastã, stupeºte ºi zice: „Piei, satanã!”, fãcîndu-ºi cruce. De
spaimã, popa a fugit ºi fata a scapat. Tasiluþa Nastasi, Siret

Dracul nu face mãnãstiri! El se bagã acolo unde-i mai mare sfin-
þenia. Unde e mai liniºte ºi mai frumos, acolo îºi vîrã el coada!

Ce face diavolul?

Era un cãlugãr, cã el la mãnãstire n-a vrut sã ºadã, cã fãcea
pacate, s-a dus în pãdure sã trãiascã singur. Acuma, s-apropia 7 ani
de cînd trãia acolo în liniºte ºi pãzind legea lui Dumnezeu; ºi, cînd
s-ar fi împlinit 7 ani, era sã se ducã la ceri. Da diavolului îi era ciudã.
Se preface în un cunoscut al lui ºi vine la dînsul. „Doamne, frate,
cum poþi trãi de atîta amar de vreme singur aici, nici nu mãnînci,
nici nu bei? Ian hai cu mine pãnã în sat º-om cinsti amîndoi un pãhar
de rachiu.” Cãlugãrul s-a dus. Pe de altã parte, se duce la un om care
îºi temea tare femeia º-o uideºte, îi dã chef sã meargã la crîºmã.
Femeia ia furca ºi se duce. Cînd întrã, cãlugãrul îi zice: „N-ai cinsti
d-ta de la mine un pãhar de rachiu?”... Apoi tot diavolul merge la
barbat, unde lucra, ºi-i spune: „D-ta nãcãjeºti ºi lucrezi, nici nu ºtii
cu cine bea femeia d-tale în crîºmã!”

Tocmai cînd îi întindea cãlugãrul femeiei paharul, întrã ºi omul.
„Ei, zice el, tu eºti acela care îmi stricã casa?” ªi se rãpede la cãlugãr.
Cãlugãrul l-a plesnit îndãrãpt ºi omul cade jos mort. Se strîng oameni,
vin jandarmii, îl leagã ºi-l duc la spînzurãtoare; – din ceea ce avea sã
meargã în rai, în cîteva zile! Iatã ce face duºmanul. Broscãuþi

Preotul. Curãþenia

Era odatã un preot tînãr, foarte cuvios; de cîte ori slujea în bise-
ricã, îl vedea soþia sa cu o cununã de raze în jurul capului lui.
Diavolului îi era ciudã ºi a aþîþat pe o femeie sã se puie în calea
preotului. Într-o sarã, vine preotul tîrzior acasã ºi vede pe femeia sa
dormind pe prispã; s-a culcat ºi el lîngã dînsa. A doua zi, vede el cã
femeia sa doarme în casã ºi cã aceea a fost alta cu care a pãcãtuit.

Cînd a mai sãvîrºit liturghia, acuma soþia sa n-a mai vãzut raze
în jurul capului sãu, ci draci urîþi stãteau cu limbele scoase sã-l
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apuce ºi el era aºa de urît! Cînd a venit acasã, preuteasa i-a spus ce
a vãzut ºi el, aducîndu-ºi aminte, a plîns ºi s-a mãrturisit ei, apoi a
plecat la un arhiereu sã se mãrturiseascã. Arhiereul i-a dat canon,
cã trei ani sã steie închis în casã, sã nu mãnînce decît pîne ºi apã ºi
necontenit sã citeascã ºi sã se roage lui Dumnezeu, ºi atunci îl va
ierta, dar liturghia tot nu o va putea mai mult face.

Preotul º-a fãcut canonul ºi, cînd s-a împlinit termenul, era atît
de sfînt încît, trecînd un mort pe acolo, el, ca sã-ºi cerce pocãinþa, a
zis mortului: „Scoalã”, ºi mortul s-a sculat. A mers apoi la arhiereu
ºi i-a spus cã este amu iertat deplin de Dumnezeu, cãci ºi morþii, prin
cuvîntul sãu, a înviat. „Da, zice arhiereul, ºi morþii vei învia, dar
taina lui Dumnezeu nu o mai poþi sãvîrºi!”

De la mama autoarei, Botoºani

Diavolul ºi popa

Un diavol s-a întãlnit cu un popã, – s-a fãcut ca un bãiat. „Pãrinte,
ce-mi dai mie sã te fac bogat? Eu ºtiu undeva o comoarã, mergi s-o
iai?” „Merg, de ce nu, zice popa – ºi apoi þ-oi da ce-oi gîndi.” Se duce
diavolul noaptea cu popa tocmai la haznaua împãrãteascã ºi, cum au
trecut, cã nime nu i-a simþit. Au încarcat în dasagi cît au putut ºi au
fugit. Trec ei prin o poartã, strãjile dorm, trec prin a doua, tot aºa, da
cînd sã treacã prin a treia, pun mîna pe dînºii. Diavolul s-a fãcut
nevãzut, da pe popã l-au luat ºi l-au închis. L-au canonit cît au vrut,
amu rãmãsese sã-l spînzure, dacã el, ca popã, a fãcut aºa lucru.
Spînzurãtoarea era gata, s-a strîns norodul, iatã cã vine ºi un boier
mare într-o droºcã. „Staþi, nu-l spînzuraþi! Eu vã dau cît îþi cere pe
dînsul, numai stupiþi-i fiecare din norodul acesta între ochi.” Jude-
cãtorii s-au învoit. – Acela era diavolul º-a fost fãcut rîs de popã!
Dacã-i diavol, el alta ce-a face?! Botoºani

*

(Dumnezeu, pe draci, în postul cel mare, i-a izbit din ceri, de au
curs 40 de zile ºi 40 de nopþi.) Motoc, Mihalcea

§ 7. Sfinþii
Sf. Ilie. Tunul. Pãlie

Diavolul, dupã ce fãcut cu Dumnezeu lumea, i-a spus Dumnezeu:
„Tu ai norod, oameni, dar eu sînt singur.” Dumnezeu l-a dus la apã ºi
i-a aratat cum sã moaie mîna ºi sã stropeascã sã-ºi facã draci. El a
fãcut aºa de mulþi, cã nu încãpeau. „De-amu, zice el lui Dumnezeu,
avem sã ne bãtem, avem sã þinem bataie amîndoi!” „Ne-om bate.”
Dar sfinþi încã nu avea Dumnezeu, cãci încã nu se dãduse nime la
muncã. A chemat tot norodul ºi li-a spus cã cineva trebuie de bunãvoie
sã se arunce în mare, pentru ca sã fie sfînt, sã se poatã lupta cu
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diavolul, cãci altfel cu toþi sînt perduþi. „Care e mai urît din voi sã se
arunce”, a zis Dumnezeu. Oamenii nu se da, toþi ziceau cã-s frumoºi.
Iatã cã vine o trãsurã cu 4 cai, c-un boier. Era Sf. Ilie; ºi întreabã ce
stau oamenii toþi adunaþi? Dumnezeu îi spune. „Mã arunc eu, zice
Ilie, cu trãsurã, cu cai, cu tot.” ªi a poruncit la vizitiu sã lege ochii la
cai. Vizitiul, dupã ce a legat, zice: „Eu de d-ta nu mã las, dacã te
arunci d-ta, mã arunc ºi eu!” S-au aruncat în mare ºi Dumnezeu a
dat sã se facã înaintea lor drum pãnã în ceri, nu s-au înecat. ªi i-a
dat lui Sf. Ilie sabia ºi tunul ºi, cînd a pornit asupra diavolilor, pe
toþi i-a omorît. Unii au ramas în ceri, de atunci, spînzuraþi cu capul
în jos ºi cu picioarele în sus, de aceea zice cã nu e bine sã te uiþi cînd
cade vro stea din ceri, cãci stelele acele sînt diavolii cei spînzuraþi,
cad pe pãmînt.

Apoi Sf. Ilie i-a luat diavolului coroana, cãci avea o coroanã tare
frumoasã ºi avea 24 de aripi, dar i le-a tãiat cu sabia.

Cînd fulgerã în ceri, Sf. Ilie dã cu sabia, iar cînd tunã, atunci
Pãlie, vizitiul lui, arde cu tunul. De atunci, întruna sînt la un loc.

Ioan Voroneþchi, Camina

Vînãtorul. Puºca

Diavolul a fost luat toate sufletele la dînsul în iad ºi lui Dumnezeu
îi pãrea foarte rãu. Odatã, un vînãtor, vãzînd pe diavolul cum se
întorcea cu dosul la Sf. Ilie, cum e obiceiul lui, ºi cã Sf. Ilie degeaba
îl urmãreºte cu sãgeþile, cãci el se ascundea în piatrã, vînãtorul,
fiind mai aproape, a tras cu puºca într-însul – încãrcatã cu piatra,
cãci piatra n-o poate lega, fie cît de mare farmazon; haliciurile,
plumbul, le poate. – Diavolul a ºi cãzut mort la pãmînt.

La cîtva timp, moare ºi vînãtorul cela ºi se duce în iad. La poarta
iadului gãseºte pe acelaºi drac pe care îl omorîse pe asta lume,
mutînd necontenit douã pietre din loc. Dracul s-a spãriat de vînãtor
ºi a început a þipa: „ªi aici ai venit?” La þipetul lui s-au strîns toþi
dracii. „Uitaþi-vã, aista este acela care m-a împuºcat, pe ceea lume.”
Dracii, auzind, au dat toþi buluc pe poartã de fricã ºi toþi au fugit;
porþile iadului au ramas descuiate ºi sufletele au ieºit toate ºi s-au
rãdicat la Dumnezeu la ceri.

Dracii, dumerindu-se ce au fãcut, s-au înturnat înapoi, dar iadul
acuma era gol. Degrabã au alergat la Scaraoþchi, sã-i spuie ce li s-a
întîmplat. Scaraoþchi, cu o falcã în cer ºi cu una în pãmînt, fuga la
Dumnezeu sã-i deie înapoi sufletele. Dumnezeu îi spune cã acuma
nu se mai poate, dacã au venit la dînsul – ºi a rãmas iadul gol. Iar
vînãtorul acela, Dumnezeu a dat cã la trei zile a înviat. Botoºani

*
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Domnul Hristos. Rugãciunele

Domnul Hristos s-a primit ca sã moarã pentru a scoate sufletele
din iad. ª-a ales apostoli ºi i-a învaþat cum sã propovãduiascã la
oameni legea ºi sã-i înveþe rugãciunile. Dar cînd s-a dus Domnul
Hristos în iad, diavolul îi pregãtise niºte fiere sã-l închidã ºi l-a
poftit sã ºadã în scaunul acela. Atunci Domnul Hristos a început a
spune rugãciunile: „În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfîntului
Duh, amin! Tatãl nostru etc.” ºi fierele, de la cel întãi cuvînt, au
început a se închide ºi, cînd a fost gata cu rugãciunile, a fost ºi
diavolul închis acolo de veci. Ioan Motoc, lingurar, Mihalcea

Uciganii. Preoþii

Uciganii sînt 3; unul e tare bun, dar doi sînt straºnic de rãi. Pe
dînºii trei, îi þine Dumnezeu în lanþuri, ei nu mai vãd lumea. Al lor
e postul cel mare, pentru dînºii se posteºte. În postul acesta, îl
cetluiesc preoþii cu postul ºi cu rugãciunile, iar de Paºti, atunci cînd
e Învierea ºi închid uºile, cînd preoþii întrã în altar ºi nu se aude
nimicã, atunci pe dînºii îi gîtuie. Ei, dacã ar scapa, ar arde pãmîntul
de 7 arºini. Chipul lor e de balaur. Ioan David, Botoºani

(Vezi credinþa de a da covalii, de Paºti, cu ciocanul pe ilãu,
pagina 130)

§ 8. Rãscumpãrarea de la pacate
Îngerul ºi dracul

Dracul scrie toate pacatele ce le face omul ºi îngerul scrie iar
toate faptele cele bune, dar tot dracul îl cumpãneºte cu pacatele.
Odatã, dracul se apucã ºi se face om ºi merge la înger. Îngerul pe loc
l-a cunoscut. Prinde pe drac ºi-l începe a-l bate, de ce are el scrise
mai multe pacate decît îngerul fapte bune? Dracul, de durere, îi
spune cã el se amestecã în toate pãrþile: ºi în jocul copiilor, ºi între
bãtrîni, ºi unde se bat, ºi unde petrec. Colo face de-ºi rupe piciorul,
dincolo de jurã omul strîmb, dincoace face de spune minciuni ºi tot
aºa pãcãtuiesc. – „ªi nu-i chip sã-ºi ºteargã omul pacatele?” – în-
treabã îngerul. – Dracul nu vrea sã-i spuie. Îngerul iar îl bate. Dracul
spune: „Numai prin milostenie se pot ºterge. Sã aibã omul un rãbuº
cît palma ºi, cum a fãcut un praznic cu toatã inima, pe loc s-a ºters.”

Zice cã lui Dumnezeu mai tare îi place pãcãtosul care se ºtie
rãscumpara decît cel care n-are nici un pacat. Ioan Pisarciuc, Roºa

Dumnezeu nu voieºte moartea pãcãtosului, de aceea îi dã zile ca
sã-ºi caute de suflet, sã se pocãiascã, sã nu meargã la iad.

Botoºani
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Manea tîlharul ºi pusnicul

A fost odatã un talhar mare, Manea, mii de oameni omorîse ºi
prãdase cît trãise. Într-o zi, ce-i vine lui în minte – sã meargã în iad
ºi sã cearã de la draci sã-i arate patul pe care are sã doarmã cînd va
veni în iad! Îi aratã dracii un pat cu totul din cuþite, cari se forfecau
tot una între-olaltã. Cînd a vãzut Manea cã-i rãu, aleargã iute la
fratele sãu, care era pusnic în pãdure, tare sfînt ºi bun la Dumnezeu;
el, de bun ce era la Dumnezeu, îi aducea îngerul în toatã ziua de
mîncare. – Cum ajunge, cade în genunchi ºi spune toate pacatele cîte
le-a fãcut ºi întreabã pe pusnic cu ce s-ar putea ispãºi? – Pusnicul îi
spune aºa: „Cumpãrã atîtea cuþite cîte zile sînt într-un an ºi cu
fiecare cuþit sã tai cîte o bucatã de carne de pe tine.” Cumpãrã el
cuþitele. Iatã cã-i iesã înainte prin pãdure un bãitan. „Mãi, ia-mã tu,
îi zice Manea, ºi mã leagã bine cu funia asta de matasã de un copac
ºi ia cîte un cuþit ºi îmi tot taie carnea de pe trup. Eu voi þipa ºi te voi
ruga, dar tu sã faci aºa cum þ-am spus, cã de nu, te omor.” Ce sã facã
bãiatul? A ascultat.

Amu, iatã cã la pusnic nu venise îngerul de 4 zile cu mîncarea;
vine a 4-a zi ºi pusnicul îl întreabã de ce a zãbovit? „Cînd ai ºtii tu,
zice îngerul, ce bucurie mare avem noi de 40 de zile în cer! 40 de
îngeri am mers de am luat sufletul lui Manea talharul!” – „Da cînd
voi muri eu, cîþi veþi veni?” „Numai eu!” „Aºa, apoi mai bine sã mã
iaie 40 de draci!”, a zis el. ªi deodatã au venit 40 de draci ºi l-au pus
pe patul lui Manea talharul. Tasiluþa Nastasi, Siret

Rãsplata pocãinþei

Era un om beþiv ºi pãcãtos ºi femeia lui, tot aºa. Dumnezeu i-a
mai dat cã s-a îmbolnãvit ºi, dupã boalã, a slãbit foarte tare ºi acuma
nu se mai putea hrãni. „Doamne, zice el, dã-mi putere ca sã mã pot
hrãni; dã-mi putere mare, sã nu fie nimene ca mine tare, ºi mai mult
nu voi bea, voi fi de treabã.” Dumnezeu i-a dat putere, dar i-a zis cã,
oriºicît ar lucra pe la oameni, platã sã nu iaie; el l-a ascultat pe
Dumnezeu. Lucrînd, oamenii i-au dat lemn ºi de toate – ºi a fãcut o
mãnãstire – a lasat femeia ºi s-a fãcut cãlugãr la mãnãstire. La el,
cîþi veneau, el pe toþi îi trãgea de la fapte rele ºi de la beþie ºi în
curînd s-au fãcut o mulþime cãlugãri. Apoi a trimis prin oameni
rãspuns femeiei sale sã se cãlugãreascã ºi ea. Cînd a murit,
Dumnezeu l-a luat în ceri ºi l-a pus sã rînduiascã cu îngerii, sã-i
trimitã sã iaie sufletele de la oameni.

Odatã a trimis pe doi îngeri la doi preoþi; unul, catolic, fãcuse
foarte multe fapte rele ºi dracul sta lîngã el sã-i iaie sufletul ºi el nu
putea muri din pricina unei lãzi de bani, cã-i pãrea rãu sã-i lese.
Vine îngerul ºi zice: „Împãrþeºte banii pe la saraci ºi vei muri.” Cum
i-a împãrþit, îngerul i-a luat sufletul ºi l-a dus în împãrãþia ceriului. –
Preotul ortodox a fãcut numai fapte bune, dar pentru cã n-a vrut sã
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deie nimicã din averea lui, a mers în iad. – „Vezi, îi zice preotul
catolic, de ce n-ai fãcut ºi tu ca mine, þ-a trebuit sã te chinuieºti?
Roagã pe Dumnezeu, sã te lase pe ceea lume, sã împãrþeºti tot ce ai.”
El a fãcut astfel ºi a scãpat. Maria Gabora, Stãneºti

Patul boieriului

A fost un om tare sarac, avea 9 copii. Se ia el ºi se duce sã caute
ceva mîncare pentru dînºii ºi întãlneºte un boier cu trãsura cu 4 cai.
„Unde mergi, omule?” „Mã duc sã caut hranã la copii.” „Da mulþi ai?”
„Nouã.” „Dã-mi-l mie pe cel mai mare ºi eu þ-oi da, cã vei avea toatã
viaþa de unde trãi.” „Þi-l dau.” „Da eu nu vreau aºa, hai º-om face
contract.” „Hai!” Dupã ce au fãcut contractul, a mers cu boierul cela
într-o moarã ºi i-a zis: „Vezi moara asta: nu îmblã, da cum vei veni ºi
te vei aºeza într-însa, va începe a mãcina. Tu n-ai sã pui nimicã în
coº, nici n-ai sã te uiþi ce este, ia-þi fãinã de aceea ce curge ºi vinde,
mãnîncã, fã ce ºtii cu dînsa, pãnã într-un an, atunci am sã viu sã-mi
dai ce mi-ai juruit.” Da boierul cela era dracul.

Cum a venit omul cu femeia ºi cu copiii, cãci acolo era ºi casã, ºi
s-a aºazat – moara a început a mãcina straºnic. A fãcut mãmãligã, a
dus la tîrg ºi a vîndut cît a vrut, cã a fãcut o mulþime de bani, º-a
cumparat vite, locuri. La un an, vine dracul la miezul nopþii la
fereastã. „Mãi Gheorghe, am venit sã-mi iau copilul.” „Cum sã þi-l
dau?” „Trimite-l afarã cu mîncare la cîne ºi eu l-oi lua.” „Ian scoalã,
mãi Toadere, îi zice tatãl sãu, ºi mergi de dã cînelui cãuºul cu
mîncare.”

Bãiatul sã duce ºi dracul îl apucã. – L-a dus în iad ºi i-a spus: „Tu
ai sã mã slujeºti un an ºi, de mã vei sluji cu credinþã, vei scapa. Iacã,
aice ai calul ist alb, ai sã-i dai numai spini sã mãnînce.” – (Calul
acela era o fatã de împarat, prefãcutã de Dumnezeu în cal, pentru cã
a îndemnat pe tatãl sãu sã taie capul unui soldat nevinovat.) –
„Dincoace, îi zice dracul, sînt douã cãldãri pe foc; atîtea bucãþele de
lemn ai sã pui peste zi aice ºi atîta dincoace, da înlãuntru sã nu te uiþi.”
„Aºa voi face, cum ai zis”, a spus bãiatul dracului – ºi dracul s-a dus.

Bãiatul s-a apucat de treabã. Deschide un cazan, acolo era un
vornic. „Hei, zice bãiatul, tu eºti aice? La mulþi ai fãcut nedreptate,
ai ucis ºi ai chinuit, stãi sã te chinuiesc ºi eu; bine sã mi-ai cãzut în
mînã”, ºi toarnã lemne pe foc. Deschide ºi celalalt cazan. Acolo era
un boier. „Ei, cucoane, aice e de d-ta! Stãi cã þ-oi face ºi eu dreptate,
cã amarnic ai muncit pe bieþii oameni la boieresc!”, ºi iar toarnã
lemne pe foc. Cînd a început a þipa, a venit dracul. „Saracan de mine,
d-apoi ce te-ai apucat sã-mi faci?! Aºa þii slujba? Du-te în plata lui
Dumnezeu, na-þi contractul ºi lipseºti!” Taie dracul pulpa, scoate
contractul ºi îl dã. Bãiatul, bucuros, ia ºi se duce. Pe la un loc, îi iesã
un drac ºchiop înainte, îi ia contractul ºi fuge cu el în iad. Bãiatul
merge înapoi ºi se jeluieºte; – dracul nu i-l dã. Strigã Scaraoþchi, îl
pedepseºte, el tot nu vra. „Puneþi-l pe patul boierului”, zice S. „Ba
staþi cã vi-l dau, zice dracul, numai pe patul boierului sã nu mã
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puneþi.” Bãiatul a luat contractul ºi s-a dus, a ajuns tocmai la boier.
Boierul îl întreabã de unde vine ºi el îi spune toate cîte a pãþit.

„ªi cum îi patul care se pregãteºte pentru mine?” „Nu l-am vãzut.”
„Aleargã înapoi ºi-l vezi ºi întreabã cum m-aº putea rãscumpãra” ºi,
ca sã vie bãiatul înapoi, i-a luat contractul zãlog. Bãiatul a trebuit sã
meargã. „Iar ai venit aice, netrebnicule!”, strigã Scaraoþchi. „Am
venit, cã atunci am fost auzit de patul boierului ºi nu l-am vãzut;
arataþi-mi-l.” S-a dus sã i-l arãte. Patul era tot din cuþite ºi dedesubt
ardea foc. „ª-apoi, nu se poate rãscumpãra?” „Doar sã facã el singur
o groapã adîncã ºi s-o umple cu 7 care cu spini de porumbei, sã le deie
foc ºi sã sarã de viu acolo sã ardã, atunci scapã, altfel nu.”

Bãiatul a mers înapoi la boier ºi i-a spus. Boierul a fãcut înscris,
cã toate moºiile lui sã rãmîie bãiatului, a fãcut o groapã, a umplut-o
cu spini, a fãcut foc ºi a sãrit în ea. Atunci diavolii au bãtut în palme
la spatele lui: „L-am scapat!” Sufletul lui a mers la Dumnezeu.

Ioan Pisarciuc, Roºa

§ 9. Preoþii. Credinþa
Preotul, preoteasa. Apa ºi focul

Preotul, pe ceea lume, stã cu totul în foc, numai douã degete, cu
care blagosloveºte, le þine deasupra, afarã, pentru pacatele cîte le ia
asupra sa, pentru fãrmãturile ce-i cad printre degete cînd face pros-
comedia ºi pentru cã spurcã sf. liturghie, care nu e curat.

Preotul ºi preoteasa trebuie sã trãiascã în foarte mare curãþenie.
Preoteasa ºi preotul sînt foarte pãcãtoºi. Preotul ar vrea sã moarã

de tun ºi preoteasa de copil, ca sã le ierte Dumnezeu pe ceea lume
pacatele. Andrei Motoc, Mihalcea

*

De demult, cînd se cãsãtoreau preoþii, mai întãi mirii se spovã-
duiau ºi se împãrtãºeau ºi, cînd veneau acasã dupã cununie, ca sã-i
cerce de-s curaþi, slobozeau un serafim înaintea lor, cu lumînãri ºi
douã paneraºe. Înr-un paneraº turnau apã ºi, dacã era mireasa
cinstitã, apa nu curgea; ºi în altul puneau bumbac, luau un cãrbune
ºi-l ungeau cu parafinã (un fel de cearã proastã) ºi-l puneau în
bumbac ºi, dacã era mirele cinstit, sta cãrbunele aºa învãlit în parafinã
ºi în bumbac ºi nu se aprindea, nici ceara, nici bumbacul nu ardea.

Pe preot, cînd moare, nu poate sã-l îmbrace în felon, sã-l îngroape,
decît dacã jurã preoteasa cã mai mult nu se va mãrita. Dacã vrea sã
se mãrite, îl îngroapã numai în straiele lui.

Profira Zvorîºteanu, Botoºani

Preoteasa, dacã-i moare preotul, nu se mai poate cãsãtori, doar sã
se îmbrace cu o cãmeºã unsã cu cearã ºi sã treacã de trei ori prin foc
ºi, de va putea rabda arsura, se poate mãrita. Botoºani

*
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Cînd nimereºti un lucru tare bine sau cînd gîceºti ceva, se zice:
„Parcã am fost preoteasã, aºa am ºtiut!”

Sã mai zice: „Dacã aº face cutare lucru sau dacã aºi avea cutare
lucru, mi s-ar pãrea cã-s preoteasã!” Aºa de tare s-ar bucura.

În Siret, cînd se îndeamnã la bãuturã ºi cineva nu vrea sã mai bea
zice: „Am bãut pãnã la brîul preotesei”.

Cînd o femeie are la timp, ca sã nu se înþeleagã de cãtrã alþii, se
zice „cã e preoteasã” sau „în sãrbãtori”.

*

Pe preot, cînd îl întãlneºti pe drum, nu þ-a merge bine. Atunci sã
arunci un ac sau un bold, sau macar un pai, dacã n-ai altãceva, ca sã
nu se prindã rãul. Moldova, Bucovina

Preot dacã visezi, e dracul; mitropolit, dacã visezi, e dracul cel
mai mare. General

Nu e adevãrat cã, dacã îþi iesã un preot înainte, nu-þi merge bine!
Cînd þi-a merge mai bine decît cînd îþi iesã înainte un preot sfinþit cu
darul lui Dumnezeu? Preotul, cînd te-a blagoslovi în drum, în bunã
nãdejde sã te duci. Sau dacã îl întãlneºti cu crucea în mînã ºi te
blagosloveºte, ori dacã blagosloveºte asupra casei cu crucea, sînt
scutite casa, gospodãria ºi vitele de orice rãu.

Odatã, mergeau doi oameni cu boii de funie ºi aveau sã treacã o
apã. Vãd un preot de ceea parte: „Pãrinte, întreabã unul, e bine de
trecut pe aici?” „Da ce-l mai întrebi, a zis celalalt, parcã el e
Dumnezeu!” – „Bine, zice preotul, în numele Domnului, treci!” – ºi a
blagoslovit cu mîna. Omul a trecut. – A încercat în urmã ºi celalalt
sã treacã, dar apa nu l-a rãdicat ºi pe acesta în sus ºi s-a înecat.

D-na Elena Braha, Mihalcea

De cînd sînt preoþii pe lume

Dumnezeu, dupã ce a fãcut lumea, îmbla cu Sf. Petrea ºi cu Sf.
Pavel ºi atîta au fost îmblat, pãnã ce lui Sf. Paul i s-a fost rupt
cãmeºa. „Doamne, Doamne, zice Sf. Pavel, nu ºtiu ce sã fac, cã-s
negru ºi rupt ºi mi-i ruºine sã îmblu aºa.” – „Da îmblã ºi aºa, zice
Dumnezeu, cã nu-i nimicã; cum îmblã oamenii cei saraci?”

Merg ei, da Sf. Pavel vede pe gard niºte cãmeºi. „Doamne, gîn-
deºte el, dacã aºi putea sã fur cãmeºa asta!”, dar nu zice nimicã. –
„Da oare unde ne-om culca noi?”, întreabã Dumnezeu – „În crîºmã,
zice Sf. Petrea, cã acolo-i tare bine.” – „Dacã-i aºa, apoi haide”, zice
Dumnezeu. Sf. Pavel a aºteptat sã fie noapte bine, sã fie tãlhar cum
se cade, dupã aceea a mers ºi a furat cãmeºa, s-a îmbracat ºi s-a
culcat lîngã dînºii.

Da în crîºmã, ca în crîºmã: o mulþime de oameni beþi ºi de toatã
mîna. Îi vãd pe dînºii. „Oare ce vin aiºtia de se culcã aice, n-au unde
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se culca?” – zic niºte beþivani ºi iau ºi-i trag lui Sf. Petru o bataie. Sf.
Petru s-a dat din mijloc ºi l-a dat pe Dumnezeu la margine, da la
cealaltã marginã era Sf. Paul. – „Da pe acela l-aþi bãtut”, zic beþi-
vanii. „Bateþi-l ºi pe cel de dincolo!”, ºi-l bat ºi pe Sf. Pavel.

A doua zi, Dumnezeu le zice: „Vezi, Petre; þie þ-a trebuit crîºmã?
ªi þie, Pavele, þ-a trebuit sã furi cãmeºa de pe gard?” – Dumnezeu
ºtia. – „De ce n-ai aºteptat pãnã te-oi sufla sã te îmbrac eu? Aceea-i
femeie saracã, Dumnezeu ºtie cum a fãcut ea cãmeºa ceea! Ian mergi
la fereastã ºi vezi cum plînge! Amu sã te duci îndatã sã i-o duci
înapoi!”

Se duce Sf. Paul ºi gîndeºte: „Mi-a ajutat Dumnezeu cã am furat-o,
amu de mi-ar ajuta s-o ºi pun la loc.” Merge ºi se dezbracã ºi ia
cãmeºa lui ºi o îmbracã ºi pe aceea o pune unde a gãsit-o. Da femeia
în casã plîngea ºi blãstãma...

A venit el înapoi, Dumnezeu i-a suflat ºi i-a îmbrãcat pe amîndoi
preoþeºte ºi de atunci sînt preoþii ºi biserica pe lume. Iar pe dînºii i-a
pus sã slujascã, pentru pacatele oamenilor ºi pentru pacatele ce
le-au fãcut ei, cã pãnã atunci nime nu fura.

Dumitru Volcinschi, Ropcea

De cînd sînt blagosloviþi preoþii

A fost odatã un om sarac; el altã vorbã nu ºtia sã spuie decît:
„Doamne, mila ta!” Cine îl întreba ceva, el: „Doamne, mila ta!” rãs-
pundea – ºi oamenii rîdeau toþi de el. Odatã, vrînd mai mulþi oameni
sã treacã o apã ºi viind apa mare, stãteau toþi lîngã mal ºi se uitau
spãriaþi, vorbind între dînºii despre valurile ce veneau. „Doamne,
mila ta!”, zice ºi omul acela ºi se aruncã în apã, plutind fãrã nici o
greutate pãnã la celalalt mal. „Hai dar sã trecem ºi noi”, au zis unii
ºi s-au aruncat rîzînd în apã, dar s-au înecat.

Omul acela însã ce a trecut merse pãnã la un sat, unde se aprin-
sese o casã ºi ardea. „Doamne, mila ta!”, a zis el ºi vîntul îndatã a
încetat ºi casa s-a stins. Mergînd mai departe, a trecut pe lîngã un
om ce sapa o fîntînã; malurile s-au fost nãruit de sus ºi erau sã-l
îngroape. „Doamne, mila ta!”, a zis el iarãºi – ºi lutul îndatã a trecut
pe alãturi, iar omul a ramas deasupra. Oamenii acuma se luarã dupã
dînsul, îmblau din sat în sat. La o vãduvã, a mîncat vaca ceva ºi se
înecase ºi femeia plîngea. Omul zise cît pricepu ºi el: „Doamne, mila
ta!” Vaca a tuºit ºi a aruncat bucata ce a fost înghiþit. A mers la o
bisericã, biserica se aprinse de la niºte ºtergare puse în jurul icoa-
nelor, luînd foc de la o lumînare. Fumul ieºea gros pe fereastã,
oamenii s-au fost spãriat. „Doamne, mila ta!”, a zis omul ºi focul nu
s-a ºtiut ce s-a fãcut. Atunci preotul a ieºit ºi i-a zis: „Dacã eºti tu un
sfînt, spune-ne, ca sã cãdem în genunchi ºi sã ne rugãm înaintea
ta.” – „Eu nu sînt sfînt, dar þie sã þi se închine toþi ºi sã fii mai mare
peste tot satul”, a zis acela – ºi de atunci, înaintea preotului toþi se
închinã ºi preotul e cel mai mare în satul lui; pãnã atunci ºi preoþii
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erau ca ºi ceilalþi. ªi acel om e un sfînt sub a cãrui mînã stau vîntul
ºi toamna. D-na Elena Braha, Mihalcea

*

Îmblînd Dumnezeu ºi cu Sf. Petrea la începutul lumei, au gãsit
într-o pãdure un om bãtrîn, care tot zicea: „Doamne, miluieºte!” –
„Fã-l pe acesta preot, Doamne”, a zis Sf. Petru ºi Dumnezeu l-a fãcut.

Andrei Motoc, Mihalcea

De cînd fac oile cruce

A fost un cioban bãtrîn de 100 de ani, acela a învãþat vitele sã
facã cruce ºi de atunci oile, cînd se culcã, fac cruce cu piciorul ºi
suspinã, în semn de rugãciune la Dumnezeu. Cînd a fost sã moarã, el
a ºtiut. A pus oile în rînd de o parte ºi de alta ºi le-a spus sã facã
toate cruce ºi sã se culce. Iar el a pus mînile la inimã ºi a strigat o
datã, atunci toate au zbierat. A mai strigat ºi a doua, ºi a treia oarã,
ºi oile iar au zbierat aºa de tare, cã au auzit oamenii din sat ºi au
venit de l-au îngropat. Iar oile s-au strîns ºi l-au plîns.

De la d-na Elena Braha, Mihalcea

Ciobanul

Ciobanul e bun la Dumnezeu, cã el n-are pacate. Odatã era un
cioban în pãdure, prost tare; el nu ºtia sã zicã nici o rugãciune, nici
la bisericã nu mersese în viaþa lui. Atîta rugãciune fãcea el cît tot
sãrea peste un pãrãu ºi zicea: „Una þie, Doamne, ºi una mie,
Doamne!” Cînd sãrea încoace, zicea: „Asta þie, Doamne!”, ºi cînd
sãrea încolo: „Asta mie, Doamne!” ªi aºa se juca el acolo.

Trec niºte oameni ºi-l vãd ce face ºi îi spun cã asta nu-i închi-
nãciune, de ce nu se duce la bisericã? Ia el ºi lasã într-o duminicã oile
ºi se duce la bisericã. Da cînd a trecut o apã, ce aveau oamenii ca sã
treacã în sat, a mers pe deasupra apei ºi nici defeli nu s-a udat. Intrã
în bisericã. Cel întãi pe care l-a vãzut el a fost dracul; ºedea într-un
ungheri lîngã uºã ºi scria pe o piele de bivol pãcatele oamenilor. Cînd
cineva vorbeau, rîdeau, el tot scria ºi atîta a fost scris, cã amu a fost
umplut pielea ceea, nu mai avea unde scrie. Ia ºi prinde pielea cu dinþii
ºi începe a trage ca sã se mai lungeascã. Da el, cînd l-a vãzut pe
dracul cu pielea în dinþi, trãgînd, a început a rîde; atunci dracul l-a
scris ºi pe dînsul acolo ºi mai mult n-a vãzut. Iese el din bisericã ºi
trece apa. Da amu se îngloadã. Fãcuse ºi el un pacat. – „Ei, zice
ciobanul, rãmîn eu la rugãciunea mea de la parãu, de-amu nu mã
mai duc eu la bisericã, cã iatã numai o datã am fost ºi am fãcut pacate!”

Omul la Dumnezeu nu trebuie sã se roage mult, puþin, dar bine,
cîteva cuvinte, ºi sã le zicã cu toatã inima, cã-i mai primit decît dacã
va spune rugãciuni multe ºi nu le-a ºtie cum se cade, a balamuti.

D. Grigoraºciuc, Mahala
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Zice cã mai era un cioban tare bun la Dumnezeu; el trãia în
pãdure ºi altã rugãciune nu ºtia decît sãrea peste o cioatã ºi zicea:
„Una þie, Doamne, una mie, Doamne!” ªi cînd trecea pe ape, mergea
pe deasupra ca pe gheaþã, nu se cufunda. Oamenii însã îl tot chemau
sã vie la bisericã.

Într-o zi, îºi ia jordia ºi vine. În bisericã, vede cã fac oamenii cruce
ºi face ºi el. Iatã cã iesã preotul cu darurile. Da el, pãnã atunci, nu
vãzuse preot. – „Iatã dracul”, zice el ºi sare cu maciuca. Da el chiar
vãzuse pe necuratul, cã era bun, fãrã pacate, cum îmbla pintre oa-
meni ºi s-a fost prãpãdit pe acolo. Oamenii au sãrit la dînsul la
bãtaie. Cînd s-a înturnat, n-a mai putut trece apa; cine ºtie cît s-a
nãcãjit pãnã a gãsit vadul. D-na Tinca Dumitru, Botoºani

*

A fost un cioban aºa de sfînt ºi bun la Dumnezeu, cã el cu oile
vorbea; pe fiecare o chema pe nume, pe una Caprioara, pe alta,
Mioara, pe alta, Viorica etc. Da el, dacã trãise în pãdure, nu ºtia cum
îi în lume. Îl întãlnesc oamenii de prin sate ºi-l cheamã sã meargã cu
ei la bisericã. Se ia el ºi se duce; trece apa pe deasupra – dacã era
sfînt! Cînd întrã în bisericã, vede pe oameni cu cîte o sarcinã de paie
în spate (acele erau pacatele lor). Merge pînã mai încolo ºi vede niºte
paie, face ºi el o sarcinã ºi vine ºi el. Cînd întrã în bisericã, da
oamenii încep a-l da afarã, a-l împinge ºi el a început a se bate cu
dînºii. Ei l-au alungat. S-a întors înapoi, da n-a mai putut trece peste
apã, a trebuit sã înoate. Iar cînd a strigat oile pe nume, da ele au zis:
„Ce ne strigi? Strigã pe aceia unde ai fost!” ªi s-au depãrtat de el.

Maria Ciobanul, Botoºani

Sfîntul Ioan, cioban 1

Sf. Ioan era cioban tare bun la Dumnezeu. Într-o zi, s-a rãtãcit un
miel; cînd vine sara acasã, vede cã cutare miel nu-i. S-a înturnat
înapoi ºi, cãutîndu-l, l-a vãzut pe cîmpie ºi tot s-a aruncat ºi a alergat
dupã dînsul, ºi pe ape, ºi pe cîmp, trei zile ºi trei nopþi; Da el pe ape
mergea cu mielul pe deasupra. Cînd l-a prins, l-a luat în braþe ºi i-a
sãrutat copitele. – „Saracu, zice el, tare trebuie sã te fi durut pe tine
picioruþile, cît ai alergat!” – Sã fi fost altul, dintr-odatã îl tãia. Atunci
Dumnezeu l-a fãcut sfînt ºi vara se scoate pentru ploaie; cum îi scot
icoana lui cu mieluºelul, cum ploauã. Gh. Morar, Botoºani

*

1. Sãrbãtoarea Sînzienele.
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Omul ce nu credea în Dumnezeu
Credinþa în Dumnezeu

Era un om care nu credea în Dumnezeu. Într-o zi, porneºte el la
drum ºi iatã cã se face o apã mare împrejurul lui ºi cît pe ce era sã se
înece. Dumnezeu însã a vrut sã-l aducã la cunoºtinþã ºi i-a trimis o
scînduricã. El, bucuros, se suie pe scînduricã ºi gîndeºte cã a scapat.
Cînd, deodatã, îi dã Dumnezeu un copil în spate. Amu trebuia sã þie
ºi copilul, ºi sã se þie ºi pe scîndurã. Era tare necãjit. Vine îngerul
Domnului. „Ce faci?” – îl întreabã. „Ia mã chinuiesc, îs ostenit de nu
mai pot, amuº, amuº, mã înec.” – „Laudã numele Domnului ºi crede
în Dumnezeu, cã vei scãpa!” „Ce numele Domnului, pentru ce sã-l
laud pe Dumnezeu, cine l-a vãzut? Nu-i Dumnezeu!” Se duce îngerul
suparat. Dã Dumnezeu cã din copil s-au fãcut o mulþime de viermi pe
trupul lui. Se spalã el, dar ei tot mai tare se înmulþesc ºi îl rod; el
blastãmã, stupeºte. Vine îngerul, da el tot aºa, nu vrea sã creadã.
Îngerul iar se duce.

Amu, iatã cã se face sara. Viermii îi mîncase toatã carnea. Lui i-i
foame, slab. Apa, numai viermi, i se bagã în gurã. Începe el a ofta.
Vine a treia oarã îngerul. „Laudã numele Domnului ºi crede!” „Cred,
Doamne, ºi mãrturisesc numele tãu, acum ºi purure ºi în vecii vecilor,
amin!” Îndatã toþi viermii au cãzut zuruind în apã, iar el a rãmas
curat. Tocmai atunci un cioban îºi adapa oile sara, vîntul l-a mînat
spre mal, ciobanul i-a întins cîrja ºi a scapat. Atunci el a cunoscut
ce-i puterea lui Dumnezeu ºi a crezut toatã viaþa.

Tasiluþa Nastasi, Siret

„Mare este Dumnezeu!”

A fost un argintar, cã el la toatã vorba ce vorbea zicea: „Mare este
Dumnezeu!” În þara ceea, era un împarat pãgîn, da argintarul era
creºtin. De la o vreme, a prins împaratul ciudã pe dînsul pentru
vorba asta. Într-o zi trimete ºi-l cheamã la curte ºi-i aratã un inel
foarte scump. „Te-am chemat, zice împaratul, sã-mi curãþi inelul
ista ºi poimîne sã mi-l aduci.” „L-oi curãþi, înalþate împarate. Mare
este Dumnezeu!” Împaratul ia inelul înapoi sã-l învãleascã în ceva ºi
scoate piatra dintr-însul ºi a aruncat-o în mare, iar inelul i l-a îna-
poiat. „Te-oi vedea eu, gîndeºte el, cît de mare þi-i Dumnezeu!”

Argintarul nu l-a mai cãutat, l-a adus acasã ºi l-a pus pe coardã ºi
s-a apucat de alt lucru, cãci ce-i era lui a ºterge inelul de ruginã, de
colb; mai era vreme pãnã atunci. A doua zi, iar nu l-a cãutat, a ramas
pe a treia zi. Merge femeia argintarului în ziua ceea dimineaþã la tîrg ºi
cumpãrã niºte peºte. Începe a-l rade, a-l griji ºi gãseºte în stomahul
peºtelui o pietricicã. O spalã ºi o pune pe masã. Barbatu-sãu îºi
aduce aminte cã îndatã trebuie sã meargã cu inelul la împaratul, îl
ia de dupã coardã ºi cautã. – Inelul este, da piatra nu-i! ª-a pus
mînile în cap: „Doamne, Dumnezeule, mare eºti, ce mã fac eu acu?”
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Vine femeia lui de la bucãtãrie. „Uite-te, barbate, ce pietricicã am
gãsit eu în peºte!” „Dã-o încoace, zice argintarul, piatra asta este de
aice. Cu adevãrat cã mare este Dumnezeu!” A pus-o la loc, a grijit
inelul ºi l-a dus la împaratul. – „Ei, l-ai grijit?” „L-am grijit, prea
înalþate împarate. Mare este Dumnezeu!” Împaratul se uitã la dînsul:
„Cum «Mare este Dumnezeu»?” El ºtia cã piatra nu-i. – „Apoi aºa,
prea înalþate împarate, cã: Mare este Dumnezeu!” – „Dã-l încoace
mai degrabã sã-l vedem!” Îi dã inelul. În adevãr, aºa era cum a fost.
„Mãi, spune-mi îndatã de unde ai luat piatra, cã piatra am aruncat-o
eu singur în mare!” „Ai aruncat-o, împarate, dacã mare este
Dumnezeu!” „Spune-mi mai degrabã cum ai gãsit-o, vãd ºi eu cã
Dumnezeul tãu e mare!” El i-a spus ºi împaratul s-a botezat cu toatã
împãrãþia sa. Auzitã de la Pãrintele Vasile Dumitriu, Botoºani

§ 10. Soarele ºi Domnul Hristos

Soarele e ochiul lui Dumnezeu.
Soarele e scaunul lui Dumnezeu. Pisarciuc, Roºa

Soarele e ochiul lui Dumnezeu de zi ºi luna – ochiul lui Dumnezeu
de noapte. Ion Arseni, Mihalcea

Soarele e faþa lui Hristos. Botoºani

Soarele zice cã de mult era pe lume, dar nu lumina. Tocmai atunci
cînd s-a nãscut Hristos, a început soarele a încãlzi ºi de la lunã a se
vedea. Atunci sluga împaratului a zis stãpînului sãu: „Apolot sfinte,
scoalã ºi vezi cã s-a nãscut altul mai mare decît tine” ºi împaratul, de
ciudã, a pus de au tãiat toþi copiii de la doi ani în jos, gîndind cã-l va
tãia ºi pe Hristos.

Jidanii totdeauna întreabã pe oamenii noºtri cînd e amiazã, ei
singuri niciodatã nu sã uitã. Lor li-i ciudã pe soare cã a început a
încãlzi tocmai cînd a venit Domnul Hristos. Danilã Oloinicu, Mihalcea

§ 11. Luna. Serviciul divin

Începutul lunei e începutul tuturor relelor; toate rãutãþile la
începutul lunei se înnoiesc ºi þin pãnã se face slujbã la bisericã.
Chiar dacã luna s-a priminit sîmbata ºi dacã a doua zi s-a slujit,
acuma luna ceea e curatã, nu mai ai de ce te teme. Slujba potoleºte
toate relele. Ana Maslosca, Mahala

Chiar pe drum a merge noaptea la lunã nouã, e cu groazã ºi cu
primejdie timpul acela, pãnã nu se face slujba; atunci e ceasul necu-
ratului, el are atunci slobod de la Dumnezeu sã îmble ºi toate
necuraþeniile. Atunci îmblã strigoii, moroii, ies cei înecaþi, spînzuraþi
ºi bocesc, chem oamenii, îi trag ca sã vie spre ei ca sã-i înece, sã-i
prãpãdeascã. Cei spînzuraþi merg pe la casele lor ºi fac pozne; atunci
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e timpul lor ºi pot sã îmble sã facã oriºice, dar cum sunã clopotul la
bisericã, nu mai au putere, pier. Mihalcea

La lunã nouã, fac fãrmãcãtoarele farmecele lor cele rele, cãci
atunci au putere, pentru cã ele cu dracul, cu necurãþenia îmblã.

Toate farmecele cele rele la lunã nouã se fac ºi totul ce se face de
bine se face la lunã veche.

Tot rãul la lunã nouã se înnoieºte ºi rãmîne cum a fost pãnã sã
sfinþeºte luna. Dacã-i cineva bolnav, boala se înnoieºte ºi sã întãreºte,
copilul la luna nouã mai tare þipã, chiar visurele atunci sînt mai rele.
Iarna, cînd e lunã nouã, strînge în ger, iar vara e vînt, plouã.

Dacã sameni la lunã nouã straturi, sãmînþa sacã or nu rodeºte
cum se cade. De pui pepeni, toatã vara tot înfloresc, înfloresc ºi nu
mai leagã. Dacã sameni grîu, tot se coace ºi se coace; pe la amiazã-zi
mergi, þi se pare cã e copt, cînd te uiþi sara, e tot verde ºi dimineaþa
iar – ºi nu-l poþi bine nimeri cu seceratul. Nimic nu e bine sã sameni
la lunã nouã, dar cum s-a fãcut slujbã la bisericã, poþi samana, fie ºi
a doaua zi dupã ce luna s-a ivit.  D-l Grigori Constantinovici, Mihalcea

De samanat, e bine sã sameni dacã luna s-a învechit, s-a piºcat.
Dacã vrai sã ai flori frumoase, le sameni la lunã nouã, cã înfloresc

toatã vara, dar dacã sameni ceva de trebuinþã, atunci trebuie sã
sameni la lunã veche. Botoºani

Copacii rãsãdiþi la lunã nouã au numai flori ºi n-au poame, da la
lunã plinã sînt plini de poame. Botoºani

Nici cloºte nu-i bine sã pui la lunã nouã, cã chiscuie puii ºi mor.
La lunã nouã sã nu faci nuntã. Toate interesele cele mai de samã

la lunã plinã sã fac. General

Cînd e luna plinã, merg toate în plin ºi, la lunã veche, îþi merge
bine, e lucru cu temei ºi þine.

La lunã nouã sã nu te muþi, cã nu-þi merge bine.

Ori în casã, la lunã nouã ,sã nu grijeºti. Dacã lipeºti, se fac
ploºniþe; cu lutul acela se aduc.

Dacã sînt ploºniþe în casã, tot la lunã nouã se descîntã ca sã
piarã: mergi primprejurul casei de trei ori, dezbrãcatã, cu cociorva în
mînã, ºi zici:

„Crai nou în casã!
Ploºniþele afarã sã iasã!”

ªi se duc, te curãþeºti de ele. Botoºani, Mihalcea

Luna nouã se numeºte „crai nou”, dar femeia sã nu pomeneascã
în casã cuvintele „crai nou”, cã toate blidele se stricã.

(Vezi Duminica ºi lunea cea întãi la lunã nouã.)

În Botoºani, se spune cã atunci cînd vezi întãi crai nou, sã sari în
sus ºi sã zici:
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„Crai nou, crai nou!
Sãnãtoasã m-ai gãsit,
Sãnãtoasã sã mã laºi!” Botoºani

Sau:
„Crai nou, crai nou!
Cu bani m-ai gãsit,
Cu bani sã mã laºi!”
(ªi arunci o bucãþicã de pîne spre lunã.)

Maria Galaþanca, Botoºani

Sau:
„Crai nou, crai nou!
Na-þi un fedeleº deºert,
Sã-mi dai unul plin!” Mahala

D-na Maria Braha din Mihalcea spune cã la lunã nouã, cînd o vezi
întãi, sã zici de trei ori „Tatãl nostru”, iar la urmã zici: „Pe mine sã
mã laºi cu sanatate, da duºmanilor ºtie Dumnezeu ce sã le deie.” – În
duminica cea întãi sã dai la trei biserici liturghii ºi orice gînd ai se
împlineºte. Aºa sã faci în trei luni de-a rîndul ºi în ziua ceea sã nu
mãnînci nimic pãnã la amiazã-zi, iar de la amiazã-zi, de vrei sã
mãnînci, sã mãnînci de post. (Despre duºmani, s-a vãzut.)

În dumineca cea dintãi cînd e lunã nouã, sã plãteºti liturghie la
bisericã sau sã nãimeºti anume slujbã, pentru ziua ce urmeazã îndatã
ce s-a priminit lumina ºi orce dorinþã are omul, orice cerere, pentru
sanatate, noroc, trai bun în casã sau orice, þi se împlineºte.

D-na E. Reus

În Mihalcea, în duminica cea dintãi, nãvãlesc oamenii la bisericã,
aducînd jertfã ºi plãtind liturghii.

D-na Maria Reus, tot de aice, spune cã d-sa ºtie cã, atît pentru
sanatate, cît ºi pentru tot ce e de bine, sã plãteºte slujbã la lunã
plinã, ºi numai pentru duºmani la lunã nouã.

În Mahala, plãtesc slujbã tot în duminica cea întãi pentru toate:
fie pentru duºmani sau pentru bine, numai acaftist ºi agheazmã nu
fac pãnã nu se piºcã luna, pãnã nu se învecheºte. Cînd prinde luna a
scãdea, scade rãul. La lunã plinã, sã posteºte pentru avere ºi sanatate.

Ana Maslosca

Credinþa aceasta de a plãti liturghie la schimbatul luminei e în
vigoare atît în districtul Cernãuþului, cît ºi în al Storojineþului; pe la
Siret ºi în jos, în Moldova, s-a pierdut. În Botoºani, se aflã urme. Sã
va vedea la Sanatate. (Vol. II*)

La lunã plinã, sã mergi cu toþi copiii la bisericã sã ceteascã preotul
pe cap, la femei – acaftistul Maicei Domnului – ºi la barbaþi – al Sf.
Nicolai, cã e de mare ajutor ºi li sã lumineazã mintea.

D-na E. Braha, Mihalcea

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Jertfa la bisericã

Ca jertfã la bisericã sã duc colaci ºi lumînãri, plãtindu-se ºi
preotului ca sã pomeneascã la proscomedie numele credinciosului, în
rugãciunele ce le face la sf. liturghie. Dacã e pentru sanatate, în
Mihalcea sã dau atît colaci, cît ºi banii cu soþ, dar dacã dau pentru
morþi, fãrã soþ. Preotul sã roagã pentru sufletul mortului ºi-l pome-
neºte, scoþîndu-l astfel de la pedeapsã ºi de la greu. În pãrþile de sus
ale Bucovinei, locul colacilor l-au luat niºte franzole mici, rotunde;
numai cînd e pomenire mai mare sã fac colaci.

În Moldova, fie pentru vii, fie pentru morþi, atît lumînãrele, cît ºi
colacii sã dau fãrã soþ. Sã dau 3 sau 5 lumînãri, mai ales 3. Una se
aprinde la jertfã, alta la sfîntul ce doreºti: Maica Domnului sau
Domnul Hristos etc. ºi a treia la sfîntul zilei, unde sã dã nafãra.
Dacã sã dau cinci, 2 sã pun la heruvim. Cînd sã dã de slujbã, se dã ºi
un pomelnic, în care sã aflã numele viilor ºi al morþilor ce au sã se
pomeneascã.

Cine n-are copii, numai pãnã la 7 ani i sã primeºte jertfa ce o dã
la bisericã; mai mult, nu. De aceea, femeile sînt datoare sã se caute
cu doctori pentru ca sã aibã, cãci a nu avea copii e mare pacat. În
vremea veche, cei ce nu aveau roadã în bisericã nu sã primeau.
„Pomul ce nu rodeºte sã se taie ºi sã se ardã”, ziceau ei. Botoºani

§ 12. Sãvîrºirea sfintei liturghii. Vecernea. Litia

Pentru a sã putea sãvîrºi sfînta liturghie, trebuie sã se facã cu o
zi înainte vecernea, iarã în dimineaþa acelei zile, utrinea.

La rugãciunea de sarã, numitã „vecerne”, ce se face sîmbãtã la
toacã, spre ziua ce se face liturghie, cum e la sãrbãtori mari, sã face
ºi litie, pentru ca sã înmulþascã Dumnezeu roada creºtinilor. Sã pun
pe o tabla cinci pîni, vin, grîu ºi untdelemn ºi pe acestea face preotul
urmãtoarea scurtatã rugãciune:

„Doamne Dumnezeul nostru, cum ai sãturat 5.000 de barbaþi cu
cinci pîni ºi cum ai binecuvîntat, aºa binecuvînteazã pînea, grîul,
vinul ºi untul-de-lemn ºi le înmulþeºte pre acestea în oraºul, þara
aceasta ºi în toatã lumea ta ºi pre credincioºii care se împãrtãºesc
dintr-însele îi sfinþeºte. Doamne, fereºte-ne de boale grele, de moarte
naprasnicã, de foc, de potop, de ciumã, de foame, de puºcã ºi de toate
relele.” Apoi zice de 40 de ori „Doamne, miluieºte!”

O pîne se taie bucãþele ºi se împãrþeºte la oameni la „tratapod”,
unde vin sã-i ungã pe frunte cu untul-de-lemn.

Litie se trimete în Moldova la sãrbãtori mari de cãtrã mai mulþi
credincioºi ºi mai ales cînd e patronul cuiva, iar de la litie se întoarce
acasã o pîne ºi puþin grîu. Pînea o mãnîncã cu sfinþenie, iar grîul se
strînge ºi se dã la pãseri, de boale.

(În carte sã spune cã pînea aceasta este izbãvitoare de toate relele,
cine cu credinþã o va lua.)
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În Mihalcea, femeile cer de la litie, pentru leacuri, grîu sfinþit.

E bun pentru adus mana la vaci, cînd sînt vacele stricate.

E bun de afumat copiii pentru boala cea rea. Camena

Ca sã nu se apropie farmecele de casã, sã iai cîte trei fire de grîu
sfinþit la 12 liturghii, sã faci cu sfredelul borþi în cornurile casei ºi sã
pui în toate 4 cornurile. Broscãuþi

Doboº talharul a cerut de la Dumnezeu putere ºi cã nimenea sã
nu-l omoare. Dumnezeu i-a zis cã totuºi nu va putea sã trãiascã cît
lumea, odatã trebuie sã moarã ºi atunci nu va fi omorît decît cu
plumb sfinþit ºi cu grîu de la 12 liturghii. Mihalcea

La hramuri

În Moldova, cînd e hramul unei biserici, vecernea se face cu sobor
din 3, 5, 7 sau pãnã la 13 preoþi. E foarte frumos cînd toþi vin în
mijlocul bisericei cu lumînãrele aprinse ºi cîntã:

„Luminã linã a Sf. Mãriri, a Tatãlui ceresc celui fãrã de moarte, a
sfîntului fericitului Iisuse Hristoase, viind la apusul soarelui, vãzînd
lumina cea de sarã, lãudãm pre Tatãl, pre Fiul ºi pre Sfîntul Duh,
Dumnezeu. Vrednic eºti în toatã vremea a fi lãudat de glasuri
cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, cel ce dai viaþa, pentru aceasta, lumea
te mãreºte!”

La unele biserici, se face sara tîrziu privighere, spre ziua de hram,
dimpreunã cu utrenea (rugãciunea de miezul nopþii).

A doua zi, se face liturghia în sobor. Epitropii bisericei îngrijesc a
se face colivã pentru ctitorii bisericei (acei ce au înfrumuseþat-o), iar
dupã bisericã se dã masã la popor, precum ºi pentru alþii ce vin,
acasã la unul dintre epitropii bisericei.

Cheltuiala e mare; pentru acest scop preotul îmblã mai înainte
prin oraº ºi strînge bani de la credincioºi, ca sãlindare (cine dã
sãlindar e pomenit 40 de zile la liturghie), ºi din aceºtia se face
hramul.

Cum sã fãcea utrenea de demult

Utrenea ce se face întotdeauna înaintea liturghiei, în Moldova de
demult, sã fãcea de noapte, pe la 2 ceasuri. La utrene, biserica era
plinã de credincioºi. Utrenea se fãcea la luminã micã, nu se aprin-
deau policandrele. În ziuã, se întorceau cei ce au fost la utrene acasã,
iar la liturghie mergeau ceilalþi cãseni.

Tot astfel ºi în Cernãuþi, utrenea se fãcea de noapte, îmbinîndu-se
cu litia, ºi, dupã ce luau oamenii cîte o bucãþicã de litie, ieºau. – Era
mare credinþã pe atunci!

*
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Nafora. Sfînta jertfã. Sfînta copie. Agneþul

Nafora pentru sãvîrºirea sf. liturghii o poate face numai o fatã
curatã sau o bãtrînã curatã, iertatã. Cînd face nafora, trebuie sã se
îmbrace cu cãmeºã curatã, sã zicã „Tatãl nostru” de 12 ori ºi sã batã
12 mãtãni ºi apoi sã înceapã. În naforã, drojde nu se pune, numai
aluat de naforã, iar dacã nu se aflã conservat, sã face din fãinã ºi vin,
puindu-se cu o zi înainte la dospit. Dupã ce sã frãmîntã, se lasã sã
dospeascã, apoi se fac 5 prescurele rotunde, una ca alta; la 4 puin-
du-se deasupra pecetea Domnului Hristos: „Is. Hr. Ni. Ka.”, iar la a
cincea, pecetea Maicii Domnului, care e un con cu vîrful în sus ºi
numele „Maria.” Cele 4 sînt lipite una de alta, formînd un patrat, iar
a cincea e lipitã lîngã cele 4 la mijloc, în afarã.

Pentru îndeplinirea sf. jertfe, preotul are trebuinþã de „copie”, un
fel de sãgeatã sau picã, cu care taie ºi scoate pãrticelele din prescuri
pentru sf. comunicãturã.

Operaþiunea aceasta se pregãteºte dimineaþa la proscomedie,
înainte de a fi începutã sf. liturghie, în modul urmãtor:

Preotul ia în mînã una din cele 4 prescuri ºi împlîntã sf. copie de
trei ori deasupra pecetei, de trei ori dedesupt ºi tot astfeli pe din
pãrþi, zicînd: „Întru pomenirea Domnului ºi Dumnezeului ºi mîntui-
torului nostru Iisus Hristos.” Apoi înfige copia tãind afund în partea
dreaptã a pecetei, zicînd: „Ca o oaie spre junghiere s-a adus”, apoi în
partea stîngã, zicînd: „ªi ca un miel nevinovat, fãrã de glas împotriva
celui ce-l tunde pe dînsul, aºa nu º-a deschis gura sa.” În partea de
sus a pecetei zice, rãdicînd în sus patratul din mijloc, ce l-a tãiat:

„Întru smerenia lui, judecata lui s-a rãdicat”, iar pe jos, tãind în
afund toatã bucata pe dedesupt, zice:

„Pe neamul lui cine-l va spune” ºi, rãdicînd cu totul bucata pe
dedesupt, zice:

„ªi s-au rãdicat de pe pãmînt viaþa lui.” Aceastã bucatã se cheamã
„agneþul” sau „mieluºelul.” Preotul, plecat cu faþa în jos, pune mielu-
ºelul pe discos, junghiind agneþul pe partea dinlãuntru, drept pe la
mijloc, cruciº, de sus în jos ºi din dreapta spre stînga, încît sã facã 4
bucãþi mici, zicînd:

„Jertfeascã-se mielul lui Dumnezeu, cel ce rãdicã pãcatul lumei,
pentru viaþa ºi pentru mîntuirea lumei.”

Întoarce cu pecetea deasupra ºi face o singurã împunsãturã, zicînd:

„ªi unul din ostaºi cu suliþa coasta i-a împuns, din care a ieºit
sînge ºi apã ºi cel ce a vãzut a mãrturisit ºi adevãratã este mãrtu-
risirea lui.” La aceste cuvinte, preotul toarnã vin ºi apã în potir.
(Pînea e pe discos, deoparte.)

Dupã ce s-a terminat aceasta, preotul ia în mînã prescure cu
pecetea Maicii Domnului ºi taie conul de trei ori: în dreapta, în
stînga ºi la bazã. Atunci împlîntã pe dedesubt sf. copie ºi rãdicã
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deodatã pãrticica. Tãind, zice: „De faþã au stãtut împãrãteasa, de-a
dreapta ta, în hainã auritã, îmbrãcatã ºi prea înfrumuseþatã.”

Apoi ia prescurea a treia ºi scoate din ea cu vîrful copiei 9
pãrticele, cîte 3 în rînd, superpuse rîndurile unul preste altul. Aceste
se scot pentru Sf. Ioan ºi pentru cele nouã cete ale sfinþilor.

Pe prescurea a patra scoate tot cu vîrful copiei, roatã-împrejur,
numind la fiecare pãrticicã cîte un nume. Mai întãi, începe cu împa-
ratul, apoi mitropolitul ºi apoi toþi cei ce au plãtit de slujbã în aceea
zi, iar în mijloc scoate preotul o pãrticicã pentru sine.

Iar din prescurea a cincea scoate pãrticele mici, în formã de cruce,
pentru morþi; pentru acei ce se aflã scriºi în pomelnicul bisericei ºi
pentru acei ce s-a plãtit slujba în aceea zi.

Acuma vine aºezarea pe discos:
Cele patru pãrticele ale Domnului Iisus Hristos le aºazã preotul:

una sus, pe marginea discosului, alta jos, a treia în dreapta ºi cealaltã
în stînga. Aºezînd sus, zice: „Iisus”, jos: „Hristos”, la o margine: „Ni”
ºi la alta: „Ka”.

Locul unde se pune pãrticica Maicei Domnului e însemnat în
mijloc pe fundul discosului, ca un con, din dreapta, iarã celelalte
pãrticele le aºazã preotul în ºir, mai în jos. Cînd sînt aºezate, preotul
pune deasupra steaua cu 4 raze, ce reprezintã steaua din Vifleem ºi
care, fiind aºezatã pe razele sale ca pe niºte picioare, formeazã ca un
ceri deasupra discosului, iar deasupra acopere cu „pocrovãþul”, o
acoperitoare. Steaua se pune ca sã nu se atingã acoperitoarea de sf.
pîne. Tot atunci acopere ºi sf. potiri, apoi, c-o acoperitoare mai mare,
le acopere pe amîndouã.

Proscomedia se face la utrene, pe masa cea micã din stînga, cum
întri în altar. Dupã pregãtirea aceasta, începe preotul liturghia.
Atunci toacã ºi trag clopotele.

Cînd iese cu sf. daruri, preotul ia discosul cu mîna dreaptã ºi-l
pune la cap, iar sf. potir cu mîna stîngã ºi, venind în mijlocul bisericei,
pune sf. potir pe capul oamenilor. Intrînd, îl pune pe masa cea din
mijlocul altarului, pe sf. aer, ºi atunci face rugãciuni, pentru ca sã se
schimbe pînea în trupul lui Hristos ºi vinul în sîngele lui. Apoi vin
rugãciunele de mulþãmitã ºi la urmã, cînd e aproape sã iasã din
bisericã, preotul alege pãrticelele din „agneþ” ºi din ale Maicei
Domnului ºi altele, de le pune în potir, ºi cu acestea se împãrtãºeºte,
împãrtãºindu-se atunci ºi oamenii cari sînt de împãrtãºit în acea zi.
Iar restul de la prescuri ce rãmîne se taie ºi se împãrþeºte ca naforã
la credincioºi.

Cînd se face slujbã cu sobor, un alt preot scoate la daruri ºi sf.
copie, pusã în cruciºi cu linguriþa de împãrtãºenie, urmînd imediat
preotului ce duce sf. daruri ºi dînd sã le sãrute la credincioºi.

A doua zi de Paºti, se scot pãrticele ºi se usucã ºi se strîng în
sfîntul chivot, ca sã fie de împãrtãºenie bolnavilor peste an.

*
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§ 13. A. Din viaþa Domnului Hristos
Liturghia ºi jidanul

Un jidan tare sarac ºi cu o casã de copii, tot vãzînd cã un român
da liturghii la bisericã, a întrebat cã de ce dã? „Pentru cã Dumnezeu
mie îmi dã însutit”, a zis omul. Jidanul n-avea decît un pui de gãinã.
Îl duce pe acela la bisericã. Aºteaptã, aºteaptã, dar vede cã nu-i dã
nimic; merge sã caute pe Dumnezeu sã-i cearã. Pe drum îl întãlneºte
pe Sf. Petru ºi-i spune toate. Sf. Petru i-a zis cã alta nu-i poate da
decît sã se facã doftor. Aud ei cã undeva este o femeie bolnavã ºi s-au
dus acolo. Sf. Petru a cerut o odaie deosebitã, a tãiat-o bucãþi, dar
n-a curs sînge nici un pic, a blagoslovit-o ºi s-a fãcut sãnãtoasã cum
a fost. I-a întrebat ce sã le deie ºi Sf. Petrea a cerut pîne ºi un ou, da
jidanului a zis sã-i deie ce va vrea ºi femeia i-a dat o ladã de galbeni.
S-a luat Sf. Petru ºi s-a dus în drumul lui, da pe dînsul l-a lasat.

Aude iar jidanul cã este undeva o fatã de împãrat bolnavã; se face
el doftor ºi zice cã va lecui-o. A spus ca sã-l lase singur în odaie, sã nu
vie nime ºi se apucã de taie fata ºi curge sîngele pãrîu. Cînd la
înviat, nu poate! Sf. Petru a venit nevãzut ºi a înviat-o, dar i-a zis cã
altãdatã sã nu se mai apuce de astfel de doftorire. ªi aice i-a întrebat
cã ce sã le deie. Sf. Petrea a zis cã pîne ºi un ou, iar jidanul a capatat
iar o ladã cu bani. Cînd s-au pus sã mãnînce, Sf. Petrea a zis cã
jidanul a mîncat douã ouã. „Ba nu, zice el, eu unul ºi D-ta unul ºi eu
unul.” ªi i-a zis Sf. Petru: „Vezi, eu mãnînc, dar din pînea mea nu se
mai sfîrºeºte”. D-ra Agripina Sîrghevici, Botoºani

B. Hamãn ºi Domnul Iisus Hristos

Locuitorii din Stãneºti, de pe graniþa Moldovei, au o vorbã cînd îl
muncesc pe cineva tare: „Îl muncesc ca pe hamãnul cel jidovesc.”

Hamãnul jidovesc a fost muncit ca ºi Domnul Hristos. Istoria lui
e astfeli:

Cînd îmbla Dumnezeu pe pãmînt cu apostolii, a capatat apostol ºi
pe un jidan, Hamãn, dar el nu vroia sã se deie la legea lui Hristos.
Domnul Hristos îmbla prin lume ºi vindeca, iar platã nu lua nimicã,
da Hamãn zicea cã, sã poatã el vindeca, s-ar îmbogãþi. Odatã, la un
om erau doi copii numai pielea ºi oasele pe dînºii. Pãrinþii copiilor au
fãgãduit o mulþime de bani Domnului Hristos dacã-i va tãmãdui.
Domnul Hristos a cerut copiii, s-a închis cu Hamãn într-o casã, a
adus destulã apã, apoi i-a tãiat bucãþi, li-a spalat fiecare parte de
trup, a scos de la inima lor o vînã drãceascã, care îi fãcea rãi, încît nu
se mai puteau îndrepta, apoi a pus bucãþile la loc: mai întãi capul, cã
era despicat în douã, ºi apoi tot trupul, a suflat ºi i-a înviat. Copiii
erau rumeni ºi frumoºi ºi pãrinþii lor îi sãrutau Domnului Hristos
picioarele, rugîndu-l sã primeascã o mulþime de galbeni, dar Domnul
Hristos s-a dus fãrã ca sã primeascã ceva.
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Dar la alt om bogat erau, tot aºa, doi copii, asemenea bolnavi.
Hamãn vãzuse cum a fãcut Domnul Hristos ºi a fãcut tocmalã cu
omul, cã el îi va vindeca, dacã îi va da o sumã foarte mare. S-a luat,
fãrã ºtirea Domnului Hristos, ºi a tãiat copiii, i-a spalat, i-a aºezat,
dar cînd la înviat, nu poate. Domnul Hristos se fãcuse muscã ºi se
uita de pe pãrete la el. Hamãn s-a spãriat ºi a început a plînge.
Domnul Hristos i s-a aratat ºi i-a zis: „Acuma vezi cît de neputincios
eºti? Dã-te la legea mea ºi eu þi-i voi învia.” Hamãn s-a dat la legea
lui Dumnezeu ºi Domnul Hristos i-a înviat. Copiii erau sãnãtoºi,
omul vine cu banii ca sã-i plãteascã, dar acum Hamãn nu mai vrea
sã-i ia. Din ceasul acela el a îmblat cu Domnul Hristos ºi cînd l-au
prins pe Domnul Hristos, l-a prins ºi pe el ºi l-au chinuit ca ºi pe
Domnul Hristos ºi l-au pus în stînga Domnului Hristos pe cruce, iar
în dreapta era copilul ce se scaldase cu Domnul Hristos într-o scãl-
duºcã. – Adecã cum: Cînd era Domnul Hristos mic, a întãlnit o femeie
al cãrei copil era plin de bube. Aceasta îºi scalda copilul ºi degeaba îl
curãþea de coji, cãci se fãceau bubele la loc. Maica Domnului a pus ºi
ea pe Domnul Hristos în apã, dar femeia n-o lãsa; sã nu se umple ºi
copilul Maicii Domnului. Maica Domnului a vãzut bunãtatea femeiei,
l-a scaldat pe Domnul Hristos întãi ºi i-a zis sã-ºi puie apoi ºi copilul
sãu ºi, cum l-a pus, îndatã s-a curãþit ºi a rãmas tãmãduit. – Pe acel
copil l-a cerut Domnul Hristos sã fie lîngã dînsul pe cruce ºi sta între
amîndoi. „Ah!, zice Hamãn, nu mai pot rabda chinurile acestea!” –
„Ba mie mi-i totuna, a zis cel din dreapta, dacã poate rãbda Domnul
nostru, care e bãtut cu chiroane, putem sã rãbdãm ºi noi, cã sîntem
numai legaþi.”

– „Rabdã, a zis Domnul Hristos aceluia, cãci nu va trece mult ºi
vei fi cu mine în rai.” Pe Hamãn însã o jidaucã, cunoscîndu-l, l-a
rãscumparat de pe cruce ºi el s-a fãcut iar jidan. Domnul Hristos l-a
blastamat în vecii vecilor sã fie afurisit ºi el stã legat în iad.

Jidanii de aceea îl serbeazã pe Hamãn primãvara, îmbrãcîndu-se
fel de fel, cãci el, cînd a fost chinuit, în toate chipurile s-a prefãcut: ºi
în porc, ºi fel de fel, ca ºi Domnul Hristos, ce se prefãcuse în miel ºi
în fel de fel. De aceea sã aflã lîngã Domnul Hristos un miel. Pe
bãiatul din dreapta însã – acesta era de 16 ani, ca ºi Domnul Hristos –
l-a luat cu dînsul în rai ºi l-a pus portar ºi amu el deschide poarta.
Numele lui e Spiridon ºi zice cã era þigan, dar era alb la trup.
Oamenii spun cã Sf. Petru e portar, dar nu e drept, Sf. Petru pãzeºte
drumul. Domnul Hristos, cînd era sã se suie la ceri spre ziua de
Înalþare, li-a rînduit la toþi lucrul lor: Pe Sf. Ilie l-a pus sã rînduiascã
cu sufletele ºi sã ajute cînd tunã, Sf. Petru taie cu coasa cînd fulgerã,
Sf. Arhangheli sã îmble cu tunul, Sf. Niculai sã scrie pacatele oame-
nilor, Sf. Dumitru sã le cîntãreascã, Sf. Gheorghe e peste vaci, el ia
sufletele la cele ce mor ºi le paºte pe ceea lume. Maica Domnului dã
de lucru la fete, sã plivascã, sã samene flori ºi þine slujbã în bisericã,
în rai, cu Adam ºi cu Eva. ªi, în sfîrºit, atunci pe toþi i-a rînduit, la
ce au sã fie. Maria Gabora, Stãneºti

*
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C. Domnul Hristos, soarele ºi luna

Pe cînd îmbla Maica Domnului cu Domnul Hristos mic, fugare de
frica jidanilor, s-a întîmplat cã a ajuns într-o pãdure, la casa unor
tãlhari, 12 de toþi. Aceºti tãlhari aveau o femeie care ºi ea avea doi
copii: pe unul îl nãscuse dimineaþa ºi se chema „Vargãlatã” sau
„Vargat” ºi pe altul sara, acestuia îi pusese numele „Sara.” Vargãlatã
era plin tot de bube ºi cînd aveau sã vie talharii acasã, aºa de tare
þipa! Maica Domnului, cum scalda femeia copilul, îndatã ce l-a scos,
l-a pus pe al ei, pe Domnul Hristos, în scãldãtoare, în loc. – „Vai de
mine, femeie bunã, ce faci? Nu destul mã chinuesc eu zi ºi noapte cu
copilul meu, vrai sã se umple ºi al tãu?” – „Lasã, nu te teme, cã nu s-a
umple”, a zis Maica Domnului.

Dar ce minune! Vargat, cum l-a înfãºat mã-sa cînd l-a scos din
scãldãtoare, a adormit. Mã-sa gîndea cã poate-i mort, ºtia cã îndatã
aveau sã vie talharii ºi el nu þipa. Ia ºi-l desfaºe, dar trupul lui era
tafta de curat. A lasat copilul sã doarmã ºi a alergat sã le iase lor
înainte, spuindu-le cã este la dînºii o femeie cu copil mic, sã nu-i facã
nimicã, cã iatã ce minune a fãcut cu copilul lor. „Bine cã ni l-a lecuit
pe al nostru, n-ai grije, nu-i vom zice nimicã”, au rãspuns ei.

Maica Domnului a doua zi s-a sculat ºi a plecat. Domnul Hristos
a crescut mare ºi jidanii l-au prins ºi l-au pus pe cruce între doi
talhari. – „Dacã eºti tu Dumnezeu, poþi sã te scapi”, a zis unul din
talhari Domnului Hristos. – „Tu nu vorbi, a zis cel din dreapta, cãci
nu eºti vrednic sã judeci sîngele acesta curat.” Dupã ce l-au pus în
groapã, a trimis Dumnezeu pe îngerul Vargãlatã ca sã rãdice piatra
de pe mormîntul Domnului Hristos, cufundatã de 7.000 de stînjeni.
Domnul Hristos a ieºit ºi, aducîndu-ºi aminte de cei doi tovarãºi ai
lui, cei doi copii, Sara ºi Vargãlatã, a cerut lui Dumnezeu sã i-i deie,
ca sã-i fie lui apostoli. Apoi s-a dus Domnul Hristos de a sfarmat
lãcãþile iadului, ca sã deie drumul sufletelor ce sã chinuiau. Îmblînd
ei împreunã, Sara l-a vîndut pe Domnul Hristos jidanilor, de l-au
muncit. Domnul Hristos ºi a doua oarã a înviat; dar pe neprietenul
sãu Sara l-a legat ºi, pãnã la sfîrºitul lumei, va sta în lanþuri; ºi el e
„luna” ce îmblã noaptea pe ceri, rãmîindu-i tovarãºi numai îngerul
„Vargãlatã” sau „Vargat”, ce s-a nãscut dimineaþa ºi care e „Sfîntul
Soare.” Ioan Cical, Broscãuþi

D. Mediaº. De cînd se scaldã copiii

Au fost niºte oameni ºi aveau un bãiat, îl chema Mediaº. Copilul
cela era de mic dezmierdat ºi nu-l puneau pãrinþii la nimicã. De
atunci, de la copilul acela au luat pãrinþii învãþãturã, ca sã deie fricã
la copii pînã sînt mici, cãci, dacã sînt mari, nu ascultã. Bãiatul acela,
cînd era de 7 ani, a mers în grãdinã ºi a rupt un bãþ, un ciomag de
mãr; l-a adus acasã ºi l-a pus în pod. Cînd era acuma flecãu mare,
pãrinþii îl probozeau cã de ce a fãcut ceea ºi ceea ºi de ce nu lucreazã,
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da el a mers în pod, a luat mãciuca ºi i-a omorît; apoi a pornit cu
ciomagul în spate în pãdure ºi s-a fãcut hoþ, prindea oamenii, îi
ucidea ºi le lua avutul. În pãdure a prins ºi o femeie ºi º-a fãcut-o
femeia lui, cu care a avut 2 copii de gemene.

Maica Domnului de abia nãscuse pe Domnul Hristos, trece pe
acolo ºi sã opreºte peste noapte sã doarmã acolo. Femeia, cum a
vãzut-o, s-a spãriat. „Du-te de aice, femeie, cã am un barbat rãu, cã
pe cine vede omoarã”. „Eu nu mã tem, zice Maica Domnului, cã mã
va omorî.” Dar pãnã atunci copiii nu se scãldau ºi copiii femeiei de
casã erau tot trupul o ranã. Maica Domnului a cerut o albiuþã, sã-ºi
scalde copilul ei. Dacã a vãzut femeia, º-a vîrît dupã Domnul Hristos
ºi pe copiii sãi ºi i-a scos curaþi, sãnãtoºi.

Pe acel mai mare, Domnul Hristos l-a luat de ajutor, apostol; ºi
cînd a fost sã facã cina cea de tainã, i-a dat 3 arginþi sã cumpere pîne.
El a mers în tîrg, a mîncat ºi a bãut paralele ºi amu nu avea cu ce
cumpara. (De aceea omul, cînd merge la iarmaroc, mai întãi sã-ºi
facã interesul lui, sã cumpere, sã vîndã, ºi apoi sã se puie la bãut ºi
la mîncat.) A luat ºi l-a vîndut pe Domnul Hristos pentru 3 arginþi,
la jidani, ºi a cumparat ce a trebuit. Apoi sara, la cinã, l-a ºters pe
Domnul Hristos pe picioare ºi jidanii l-au cunoscut ºi l-au luat sã-l
munceascã.

Mediaº bãtrînul a ucis mulþi ani oameni. Odatã a prins un preot
º-a vrut sã-l omoare, dar preotul i-a spus cã mai bine sã se lase sã-l
spovãduiascã ºi sã-i dea canon pentru iertarea pacatelor, cãci e
bãtrîn ºi-i vine vremea sã moarã. Mediaº, de spovedanie ºi de cele
ce-i spunea preotul, nu ºtia, l-a ascultat ºi s-a spovãduit. Preotul îi
spuse cã bãþul acela de mãr, cu care a ucis, sã-l înfigã în pãmînt ºi sã
care apã cu gura, pe coate ºi pe genunchi, sã-l ude, pãnã va înfrunzi
ºi va face mere.

Mediaº l-a ascultat. Mãrul a slobozit frunze ºi a fãcut mere. La un
timp, trece preotul acela cu trãsura pe aproape ºi-i vine mirosul de la
mere. Trimite pe vizitiu sã vadã de sînt undeva, în adevãr. Acu
Mediaº era bãtrîn tare, cãmeºã nu mai avea pe trup ºi pãr crescuse
pe el. Vizitiul, vãzîndu-l, s-a spãriat ºi a mers de a spus stãpînului
sãu. Preotul º-a adus aminte ºi, vãzîndu-l, l-a cunoscut. I-a zis sã se
scoale, dar nu putea. „Scuturã dar, cum poþi, mãrul!” El a scuturat.
Toate merele au picat, numai 2 nu. Toate pacatele îi erau iertate, pe
cîþi oameni i-a fost omorît, numai pentru tatã ºi mamã n-a fost iertat.
L-a mai spovãduit o datã ºi i-a zis sã mai scuture. Au picat ºi acelea.
Acum era deplin iertat ºi îndatã s-a rãsipit ca colbul înaintea preotului.

Ioan Voroneþchi, Camina

E. Cãinþa

A fost odatã un ucigaº care fãcuse tare multe pacate ºi s-a dus la
o mãnãstire, sã se spovãduiascã. Spune el duhovnicului toate cîte
le-a fãcut, duhovnicul nu vrea sã-l ierte, pentru a-i da sfînta comu-
nicãturã. El a luat ºi l-a ucis. – A mers la altã mãnãstire ºi s-a
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întîmplat tot aºa. Astfel a mers el la 99 de mãnãstiri ºi pe toþi
duhovnicii i-a ucis. Cînd a mers la a 100-a, spuind duhovnicului cum
i-a omorît pe aceia, duhovnicul s-a spãriet ºi, spuindu-i cã se duce
dupã sf. taine ca sã-l comunice, a ieºit afarã, a izbit uºa ºi l-a încuiat
cu cheia acolo. Apoi, mergînd la ceilalþi cãlugãri, li-a spus ca sã
pãrãseascã mãnãstirea, cã acolo sã aflã un pãcãtos foarte mare.
Cheia a aruncat-o într-o apã º-a spus cã atunci sã-l descuie cînd se va
gãsi cheia ceea. Ei au apucat prin pãduri ºi, hrãnindu-se cu rãdãcini
ºi cu peºti, trãiau cum puteau.

Trecuserã ani de vreme de atunci, cãlugãrii cei vechi murise ºi
alþii le luase locul. Iatã cã, într-o zi, pescuind ei, au gãsit cheia
într-un peºte. Tocmai atuncea sã împlinise 100 de ani. Acuma tre-
buiau sã deschidã! Cel mai bãtrîn dintre cãlugãri a luat sf. daruri ºi
a întrat. Ucigaºul era alb ca zãpada ºi lîngã dînsul curgea un pãrîu
de lacrimi – atîta a fost plîns el. Vãzînd pe cãlugãr, sã întoarse ºi
zise: „Da mult ai stat cu sf. comunicãturã!” Cãlugãrul l-a împãrtãºit
ºi el s-a fãcut colb. – Îl iertase Dumnezeu.

Auzitã de la d-ra Aurora Preda, în Bãlãceana

(Variaþii de ale acestei poveºti sã vor vedea în pãrþile IV ºi V.)

§ 14. Lumina. Sãrbãtorile postului mare
A. Miezul-Pãreþei

Drept la mijlocul postului, a 4-a sãptãmînã, miercuri, cade „Mie-
zul-Pãreþei” sau „Înjumãtãþirea postului”, la ziua de Miezul-Pãreþei
sã numãrã ouãle cîte le ai, cã sînt puii frumoºi, spun unii. Cînd
începi a numara, în loc de unul, zici: „O mie!” Tot din aceastã zi sã
apucã ouãle la scris, pentru Paºti. În ziua aceasta nu se coasã, nu se
toarce, nu se þesã, cã-i primejdie pentru femei; care lucreazã nebu-
neºte. – O femeie a urzit ori a þesut, în ziua de Miezul-Pãreþei ºi tot
anul sã învîrtea în toate pãrþile zicînd: „Tîndã ici, tîndã-ncolea,
tîndã-n Miezul-Pãreþei!” sau: „Tîndã-ncoace, tîndã-ncolo etc.”
Aceasta sã povesteºte pretutindene. În Ardeal, sã spune cã femeia
zicea: „Miezul-Pãreþei, Miezul-Pãreþei, cine a face ca mine, ca mine
sã patã!”

În ziua de Miezul-Pãreþei, nu sã merge la pãdure, cã-ºi primej-
duieºte omul viaþa. E zi de primejdie, cãci atunci e veacul jumatate.

În Botoºani, de Miezul-Pãreþei sã numãrã cãlepele.

B. Patruzeci de Sfinþi

Sãrbãtoarea celor 40 de Sfinþi, care nu vroiau sã se dea la idola-
trie, cade la 9 mart. Ei au fost munciþi de cãtrã romani ºi i-au pus
sã-i înece în iezerul Sevastiei. Toþi au mers la moarte, cu bucurie,
numai unul a fugit din iaz, la mã-sa pe cuptor, cã-i era tare frig, ºi
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s-a topit acolo. Îngerii le-au adus la toþi 40 coroane din cer, numai o
coroanã n-avea sfînt ºi plutea pe apã. Atunci pãzitorul lor, care era
pãgîn, s-a aruncat º-a apucat el coroana ºi, înecîndu-se cu ceialalþi,
s-a fãcut sfînt. De la mama autoarei

40 de Sfinþi au fost 40 de ficiori; ºi la un chef, la o veselie, s-au
fãcut toþi 40 de fraþi, adecã prieteni, de aceea sã beau 40 de pahare
de vin ºi sã dau de pomanã 40 de colaci.

De e frig în acea dimineaþã, de e cît de puþin îngheþat, e anul
mãnos. Gh. Morar, Botoºani

Dacã în ziua de 40 de Sfinþi, e gheaþã pe pãrîu, cît sã poatã trece
iepurele, are sã fie degrabã cald, de nu, 40 de zile va fi frig. De plouã
atunci, 40 de zile plouã.

Cum e în ziua de 40 de Sfinþi, aºa e în ziua de Paºti. General

În Iliºeºti, în ziua aceasta se fac focuri pen grãdini, nu de Sf.
Alexi, nici de Paºti. – Tot astfel, ºi în Ardeal, fac focuri de paie ºi
oamenii sar peste foc, sã nu-i mãnînce purecii – fiecare casnic îºi face
focul sãu.

În Moldova, de 40 de Sfinþi, sã fac colãcei mici, numiþi „sfinþiºori”,
avînd forma pomenilor ce sã dau la morþi, dar mai cu samã în formã
de „8”. Colãceii aceºtia sã ung cu miere, se duc la bisericã ºi sã dau
de pomanã.

Vorba spune cã de 40 de Sfinþi, sã beau 40 de pahare de vin, sã
mãnînc 40 de gãluºte, 40 de plãcinte ºi se dau de pomanã 40 de
colãcei.

Cei 40 de Sfinþi ºi sãmãnãtura

Patruzeci de Sfinþi e cea mai mare sãrbãtoare, cã-s 40 de Sfinþi
într-o zi. Un om a fãcut clacã de arat în ziua de 40 de Sfinþi ºi i s-a
fãcut multã pîne. La anul, omul iar a fãcut clacã în aceeaºi zi º-au
venit ºi Sfinþii ºi s-au vorbit între ei ce sã-i facã omului celuia – ºi
pentru cã 40 de Sfinþi sînt 40 de luni, i-au pus pedeapsã ca sã zacã 40
de luni ºi n-a murit pãn’ nu le-a împlinit. Ioan Pisarciuc, Roºa

*

Zice cã odatã, de 40 de Sfinþi, mergeau Dumnezeu ºi cu Sf. Petrea
ºi vãd un om arînd, samana mazãre. „Bunã ziua!”, zice Dumnezeu.
„Mulþumesc D-voastre!” – zice omul. „Da cum de ari azi, cã-i sãrbã-
toare, îs 40 de Sfinþi!” „Apoi, Dumnezeu sã mã ierte, cã n-am ºtiut”,
zice omul. ªi se duc ei mai departe. „Doamne, zice Sf. Petru, ce-i dai
pentru asta?” „Îi dau cã de pe ogorul ista sã ia 40 de coreþe de
mazãre, cã el n-a ºtiut.” Trec oamenii ceia ºi la anul în ziua ceea pe
acolo ºi iar îl gãsesc pe om arînd. „D-apoi, cum de ari astãzi, zice
Dumnezeu, cã-s 40 de Sfinþi?” „Cã eu am samanat ºi an, tot ca azi, ºi
mi-au ieºit 40 de coreþe, de aceea samãn ºi-n ist an!”, dar n-a zis:
„Dumnezeu sã mã ierte”, cum a fost zis atunci. „Da pentru asta ce-i
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dai?” – a zis Sf. Petru. „Îi dau 40 de ani sã zacã”, a zis Dumnezeu. ªi
aºa a fost. Sã povesteºte pretutindene.

Cei 40 de Sfinþi muncesc pe oamenii ca sã lucreze.

În ziua de 40 de Sfinþi se samãnã rasadurele de ceapã, de curechi. –
De e omãt atunci, faci rasadniþe în casã.

În 40 de Sfinþi, sã sapã iarba cea mare ºi se înºirã pe aþã, apoi sã
duce la bisericã ºi sã lasã sã ºadã 40 de zile. Cu de aceea e bine sã
afumi în casã de orice boalã ºi de holerã, cã te pãzeºte. Pui în cofa cu
apã, în mîncare; tot iarbã de aceea sã dã în tãrîþe la vaci, ca sã nu le
ieie mana.

În ziua de 40 de Sfinþi sã scot afarã albinele. Atunci nu mai e fricã
cã vor degera.

Ziua ºi noaptea. Albina
(Rugãciune la Dumnezeu, cînd te temi de tun)

Cruce-n casã, cruce-n masã,
Cruce-n tuspatru unghiuri de casã.
ªede Sf. Nichita în mijlocul casei
Cu hainele scurte,
Cu sãbiile crunte.
ªede decusarã,
Pãn’ la cinioarã,
De la cinioarã,
Pãn’ la cîntãtori.
De la cîntãtori, pãnã la vecii veacului.
Din sus de casa noastrã
Este o bisericuþã mititicã.
Cu altar de mãrgãritar,
Cu þintirim de tãmîie neagrã.
Acolo ºede Ana Sana.
Surorile lui Dumnezeu au ieºit
ª-au cãutat spre asfinþit,
ª-au cãutat spre amiazã-zi,
ª-au cãutat spre rãsãrit.
Au vãzut mînicã, mînicatori la creºtini.
ªi viind pe-o cãrãruºã,
S-au întãlnit c-o albinuþã
ªi din albinuþã
S-a fãcut o turtiþã de cearã.
Din turtiþa cea de cearã
S-a fãcut o fãclioarã.
Fãclioara s-a aprins
Dumnezeu a-nvins º-a rîs.

Acum ºi pururea ºi în vecii vecilor, amin.
Dochiþa Hurchiº, Mahala
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C. Blagoviºtenele

De Blagoviºtenie (Buna-Vestire – 25 martie), învie toatã musca ºi
iarba atunci începe a creºte, pentru cã pãmîntul atunci e blagoslovit.

Dacã n-ar fi Blagoviºteniele, nici Paºtele n-ar putea fi. Odatã
cãzuse Blagoviºteniele în ziua de Paºti, preoþii începurã sã ceteascã
cartea Învierei, dar ce folos, cã ziua nu se mai fãcea ºi lumînãrele în
biserici s-au fost stins. Atunci º-au adus aminte cã în acea zi e ºi
Blagoviºtenia ºi au deschis cãrþile sã facã slujba Blagoviºteniei ºi
îndatã s-au aprins toate lumînãrele singure! Cînd au fost gata cu
slujba, s-a luminat ºi afarã – acuma soarele era la amiazã-zi! Copiii
toþi dormise pãnã atunci ºi oamenilor nu le fusese foame, pãnã au
ieºit din bisericã.

ªi de atunci se ia de bunãvoie la catane, cãci pãnã atunci prindea
oamenii cu arcanul ºi-i ducea. Andrei Motoc, Mihalcea

Pe Maica Domnului Dumnezeu a suduit-o ºi din cuvîntul cela a
purces grea º-a fãcut pe Domnul Hristos. Cînd era el de 12 ani, a
mers în biserica jidoveascã ºi asculta cum citesc jidanii, dar la o
carte, cea mai scumpã a lor, ei se puneau dimpotriva lui Dumnezeu
ºi pe aceea nu vroiau s-o ceteascã. Domnul Hristos le-a zis ca s-o
citeascã ºi s-a dus. Cum au început a citi, pe loc a început a se
întuneca, dar nu aºa întuneric cum e noaptea, dar aºa cã nici stelele
nu se vedeau, ºi a þinut aºa de la amiazã-zi ºi pãnã a doua zi, pe
vremea ceea la amiazã-zi. Vãzînd aceasta, s-au spãriat toþi jidanii,
dar unul, mai cu inimã, s-a dus sã caute o lumînare. A vãzut undeva
departe o zare ºi a mers pãnã la casa ceea. Acolo sã nãºtea un copil
mic ºi nu i-a dat drumul în casã. Apoi, dupã ce s-a nãscut copilul, a
luat omul lumina ceea ºi i-a dat-o – ºi de atunci au la sãrbãtorile cele
de toamnã ºi jidanii luminã, cã pãnã atunci nu aveau. ªi apoi cu
lumina ceea s-au dus toþi jidanii pe acasã, iar a doua zi pe la amia-
zã-zi s-a fãcut soare frumos. Dumitru Grigoraºciuc, Mahala

ªaga de Blagoviºtene

Odatã, de Blagoviºtene, mergeau mai mulþi oameni în cãrãuºie,
în jos, dupã vin, ºi era unul tare poznaº, cã le fãcea o mulþime de ºotii
la ceialalþi. Iatã cã vãd ei o trãsurã c-un vlãdicã venind. Demult,
trasura vlãdicãi era cu cruce deasupra, de departe sã cunoºtea. „ªtii
ce? – zice cel poznaº, eu am sã mã fac mort ºi voi mergeþi de cereþi sã
vã deie bani de îngropãciune.”

Vlãdica le-a scos 10 galbeni ºi le-a dat. Vine ºi la dînsul, îl blagos-
loveºte ºi sã duce. Oamenii merg la el ºi-i strigã: „Scoalã de-amu,
mãi, cã vlãdica s-a dus!” El nu sã scoalã. Îl trag, îl împing, el, mort ca
toþi morþii. Pentru cã a înºelat pe Dumnezeu. De atuncea se cheamã
ziua ceea Blagoviºtene.

*
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Crinul

Buna-Vestire e ziua în care s-a zimislit Domnul Hristos, ziua în
care Arhanghelul Mihail, cu o floare de crin în mînã, a adus sfintei
fecioare vestea, cã Duhul lui Dumnezeu o va umbri ºi din ea sã va
naºte Mesia, Mîntuitorul lumei, care ne va scoate de la pacat.

Despre floarea de crin sã spune urmãtoarea legendã: Un cãlugãr
tînãr, la o mãnãstire, nu avea altã vorbã în gurã decît: „Bucurã-te,
nãscãtoare!” Cînd îl întreba cineva ceva, el întãi cu cuvintele acestea
începea rãspunsul, sau cînd vorbea el ceva, cu cuvintele acestea
începea. Pentru aceasta, toþi îl þineau de prost. Dar dupã ce a murit
ºi l-au îngropat, din inima lui sau din gura lui a crescut crinul ºi de
atunci e crinul pe lume.

Aceastã legendã zice cã sã aflã scrisã în Minunele Maicei
Domnului. De la d-na Mina Dulghir, Broscãuþi

Blagoviºtenele ºi anul

Blagoviºteniele þin tot anul, ºi anume: dacã în ziua de Blagoviºtenie
va fi frumos, are sã fie anul bun; dacã pãnã la amiazã va ploua ºi
apoi va fi frumos, are sã fie toamnã lungã ºi sã vor pute strînge
pînele, dar de va fi ploaie ºi soare amestecat, nu-i anul bun; numai
dacã de dimineaþã pãnã în sara e tot una frumos, atunci anul acela
e mãnos, au sã fie de toate pînele ºi de toate poamele. Mihalcea

În ziua de Blagoviºtene nu se doarme, cãci eºti somnoros tot anul.
Tot astfel ºi despre Sf. Alexi ºi de Florii.

(Despre Blagoviºtene sã va vedea Vol. III*.)

D. Sãptãmîna mare. Deniele

În sãptãmîna mare sã grijeºte, sã fac pregãtiri pentru Paºti.
Numai puþin îºi grijesc oamenii ºi de suflet, spovãduindu-se ºi împãr-
tãºindu-se, acei care de Florii sau mai înainte nu s-au împãrtãºit.
Omul trebuie sã se grijascã de 4 ori pe an, în cele patru posturi – cãci
împãrtãºania fãrã a sã posti nu sã poate lua – iar cine nu sã poate
împãrtãºi în posturile de peste an sã împãrtãºeºte numaidecît în
postul cel mare. Un om ce nu s-a împãrtãºit 7 ani nu are voie sã între
în bisericã, sã zice. (Despre postul din sãptãmîna mare ºi împãrtã-
ºania, vezi partea IV, la Joia Mare, asemenea ºi despre „parastasele
Postului”, precum ºi despre scaldatul în joia ºi vinerea Paºtelor.)

Sãptãmîna aceasta sã numeºte „sãptãmîna patemilor” lui Domnul
Hristos, cînd a fost chinuit pe cruce ºi îngropat.

În Moldova, din duminica Floriilor încep sara deniele, arãtîndu-se
prin rugãciuni ºi cîntãri frumoase patemile Domnului – ºi þin pãnã

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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vineri sara, în ziua ce sã îngroapã Domnul Hristos, atuncea merg ca
la îngropãciune, cu lumînãri.

În Bucovina, sã fac numai cele douã denii din sãptãmîna a cincea:
miercuri sara, cînd sã face „canonul cel mare”, al Mariei Eghiptencei
ºi al lui Andrei Creteanu, ºi vineri sara, cînd sã face acaftistul Maicii
Domnului. În amîndouã serile acestea sã bat tot timpul mãtãni.
Apoi, în sãptãmîna mare sã face denia din Joia Mare, cînd se cetesc
cele 12 evanghelii ºi sã scoate crucea, arãtîndu-se Domnul Hristos
rãstignit. Vineri, dupã-amiazã, crucea sã duce în altar ºi, sã scoate
în bisericã „aerul” sau „mormîntul Domnului”, puindu-se pe o masã,
în mijlocul bisericei. Peste corpul Domnului sã presurã flori ºi sã
stropeºte parfum. Aerul stã aice pãnã sîmbãtã dupã miezul nopþei.
Sîmbãtã dimineaþã sã face prohodul, iar biserica stã deschisã toatã
ziua ºi oamenii vin necontenit de sã petrec de trei ori pe sub aer,
sãrutã ºi sã duc. În Botoºani, la Biserica Ospeniei, mai demult,
preoþii, sîmbãtã dimineaþã, înainte de a începe liturghia, împãrþeau
la norod flori. Un servitori bisericesc ducea în urma preotului o tabla
cu verdeaþã ºi flori, stropite cu parfum: toporaºi de curînd înfloriþi
etc., ca sã închipuiascã miresmele aduse de Sf. Mueri, ºi preotul le
împãrþea, aruncînd pe jos pe unde mergea, presurînd pe sf. masã, în
altar etc. De la mama autoarei

Sîmbãtã, clopotele nu trag, ci numai toaca sunã.

În Bucureºti, e obiceiul ca în vinerea Paºtelor sã se facã pomenire
la þinterim pentru morþi.

Nespus de frumoase sînt cîntãrile ºi serviciul ce sã face zilele
acestea în bisericã. Bãtrînii nu sã mai saturã sã steie ºi sã asculte.
Cucoanele bãtrîne mergeau de demult în doliu, plîngeau ºi zilele
acele nimic nu mîncau.

Sîmbãtã spre duminicã, la miezul nopþei, preotul, cînd întrã,
aduce aerul ºi-l pune pe sf. masã, unde va sta pãnã la Ispas, ºi îndatã
dupã aceasta procede la celebrarea sfintei Învieri.

În sãptãmîna aceasta a patemilor, cine moare sã crede cã e tare
pãcãtos.

Povestea lui Dumnezeu

A fost un om mare
ª-a luat un topor mare
ªi s-a dus la pãdurea mare
ªi a tãiat un lemn mare
ªi a fãcut o mãnãstire mare.
Cu nouã uºi, cu nouã altare.
În altarul cel mare
Sta Sîntã-Mãria cea mare,
În altarul cel mic
Sta Sîntã-Mãria cea micã,

Iar în mijlocul bisericei
Sta Ioan, Sînt Ioan,
Nãnaºul lui Dumnezeu.
Maica Domnului
Catã-n cãrþi ºi-n pãrþi:
Ca sã vadã pe fiul sãu,
ªi n-a vãzut pe fiul sãu
Dar a vãzut pe finul sãu.
– „Fine Ioane, fine Ioane,
N-ai vãzut pe fiul meu
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ªi pe finul tãu?
– „Nu l-am vãzut,
Dar am auzit cã:
Cînii, pãgînii de jidovi
L-au prins,
Pe cruce l-au rãstignit,
Pãhar amar i-au închinat,
Trestii sub unghii i-au bagat,
Cu cãmeºã de urzicã l-au

îmbracat,
Cu brîu de spini l-au încins,
Coroanã de mãcieº în cap i-au

 pus,
Chiroane sub unghii i-au vîrît.”
Atunci, Maica Domnului
S-a luat cu mult, cu puþintel,
Cu cuvîntul din poveste,
Dumnezeu la noi soseºte.
Acasã s-a înturnat
ª-a lepadat haine domneºti
ª-a luat cãlugãreºti,
A lepãdat cîrjã domneascã
ª-a luat cãlugãreascã.
S-a luat cu mult, cu puþintel,
Cu cuvîntul din poveste,
Dumnezeu la noi soseºte.
Se-ntãlneºte cu-n meºter

 lemnar.
– „Bunã ziua, meºter lemnar!”
– „Bunã ziua, Maicã!
Ce plîngi, ce te vãicãrezi?”
– „Cum n-oi plînge ºi cum nu

 m-oi vãiera,
Cã am avut un fiu
ªi de ºtirea lui nu ºtiu!”
– „Taci, Maicã, nu plînge, nu

 te vãicara,
Talharii de jidovi l-au prins ºi

 l-au rãstignit
ªi eu cruce i-am fãcut.
Ei au zis s-o fac micã,
Dar eu am fãcut-o mare!”
– „Cît vei trãi, cu barda sã dai
ªi cîºtig sã nu mai ai.”
S-a luat, cu mult, cu puþintel,
Cu cuvîntul din poveste,
Dumnezeu la noi soseºte.
Sã-ntãlneºte c-un meºter

 fierar.

– „Bunã ziua, meºter fierar!”
– „Bunã ziua, Maicã!
Ce plîngi, ce te vãicãrezi?”
– „Dacã am avut un fiu
ªi de ºtirea lui nu ºtiu!”
– „Taci, nu plînge, cã talharii

de jidovi
L-au prins ºi l-au rãstignit
ªi eu chiroane i-am fãcut.
Au zis ca sã le facem mai lungi,
Eu le-am fãcut mai scurte.
Au zis ca sã le facem mai

 groase,
Eu le-am fãcut mai subþiri!”
– „Blagoslovit sã fii de mine.
Sã dai o datã cu ciocanul
ªi sã-þi cîºtigi banul!”
Se duce, se întãlneºte cu o

 broascã.
– „Bunã calea, Maicã,
Ce plîngi ºi te vãicãrezi?”
– „Cum n-oi plînge ºi nu m-oi

 vãicãra,
Dacã am avut un fiu
ªi de ºtirea lui nu ºtiu?”
– „Taci, Maicã, nu mai plînge,
Cã ºi eu am avut 12
ªi a venit o roatã forforoatã
ªi mi i-a turtit pe toþi deodatã,
Numai unul mi-a ramas,
La ochi bulbucãþel,
La pîntece burduhoºel,
Cu mînile ca rîºchiitoarele.”
– „Cheamã-l, sã-l vãd ºi eu!”
– „Busuioace, Busuioace,
Vin’ la mama-ncoace!”
Maica Domnului, cum l-a

 vãzut,
A început a rîde º-a zis:
– „Broascã, brosculiþã,
Sã fii blagoslovitã de mine
ªi oamenii sã beie apã de pe

 tine
ªi cînd vei muri, sã nu miroºi.”
S-a luat Maica Domnului
Cu mult, cu puþintel.
Cu cuvîntul din poveste,
Dumnezeu la noi soseºte.
S-a dus la dealul Galarimului,
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La porþile Ierusalimului.
Dã cu piciorul stîng, nu se

 deschide,
Dã cu cel drept, se deschide.
Luna s-a întunecat
ªi întuneric mare s-a fãcut.
Capiteazma bisericei
Drept în douã s-a despicat.
Domnul Hristos era în

 mijlocul bisericei.
– „Fiul meu, fiul meu!
Cum de ai putut
ªi nu i-ai fãcut
Mici ºi sfãrîme?”
– „Nu plînge, Maicã, ºi nu te

 vãiera,
Cã eu nu m-am rãstignit
Pentru mine ºi pentru tine,
Ci pentru toatã creºtinãtatea,
Cã pãnã amu
Cine se nãºtea nu se boteza,

Cine se lua nu se cununa.
Copilul dupã mamã nu

 plîngea,
Viþelul dupã vacã nu rãgea,
Cîntec de cucoº nu s-auzea,
ªuier de voinic nu s-auzea.
Dar de amu,
Cine se va lua se va cununa,
Cine se va naºte se va boteza.
Copilul dupã mamã va plînge,
Viþelul dupã vacã va rage,
Cîntec de cucoº se va auzi,
ªuier de voinic se va auzi.”
Atunci, în bisericã
Lumînãrile s-au aprins,
Luna s-a luminat,
Capiteazma bisericei s-a

 împreunat
ªi Maica Domnului cu Domnul

 Hristos s-a bucurat.
D-na Onicescu, Botoºani

Variante

ªi a venit Toma, Cotoroma,
ªi mi i-a sfãrmat.

Voloca

Numai unul mi-a ramas,
Frumuºel ºi ochiºel
ªi îmblã prin busuiocel.
– „Cheamã-l, sã-l vãd ºi eu!”
– „Tumur, Tumuroace,
Calcã-n busuioace,
Vin’ la Maica-ncoace!”

Sau:
„Tãbultoace, Tãbultoace.”
Sau:
„Seminoc, floare de busuioc”
...........................................
– „Broscã, broscuþa mea,
Pe uscat sã te usuci
ª-a strica sã nu te strici.
ªi unde nu-i fi tu în fîntînã,
Apa sã nu fie bunã.

Botoºani

Noaptea
(Povestea Maicei Domnului)

Aºa de tare Maica Domnului
 mergea,

Din urma ei pulbere sãrea,
Din pulbere cearã sã fãcea.
Femei bãtrîne culegea,
Lumînãri fãcea,
Pe Domnul Cerului ºi al

Pãmîntului pomenea.
ª-a întãlnit niºte meºteri

 lemnari.

S-a sculat Maica Domnului
º-a pornit

La muntele Ierusalimului,
C-a auzit cã-i ascuþit
Ca o sîngea de cuþit,
Ca într-însul samã sã-ºi facã.
C-a auzit cã Domnul Hristos
E rãstignit la curtea lui Pilat
Pe o scîndurã de brad.
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– „Bunã ziua, meºteri
lemnari!

Am luat cãrþele de la apus
 pãn’ la rãsãrit

ªi toate le-am cetit
Toate mi-au adeverit,
Numai pre fiul nu l-am

 adeverit”
– „Ba l-ai adeveri, cã noi i-am

 fãcut
O cruce mare, mare, de l-au

 rãstignit.”
– „Sã lucraþi dar cu anul
ªi sã vã cîºtigaþi banul.
Sã vã fie lucrul mare ºi preþul

 mic.
Sã daþi cu barda
ªi sã vã luaþi plata!”
A luat carte albã-n mîna

 dreaptã,
Carte sfîntã-n mîna stîngã
ªi-a purces la muntele

 Ierusalimului.
A întãlnit în cale niºte meºteri

 fierari
ªi i-a întrebat:
– „Am auzit cã fiul meu
E la curþile lui Pilat
Rãstignit pe o scîndurã de

 brad.”
– „Noi ºtim asta, Maicã,
Cã ne-a dat ºi nouã fier sã-i

 facem cuie.
Dar noi am fãcut aºa,
Ca sã ne rãmîie ºi nouã,
De cîteva cuþitaºe,
De cîteva amnaraºe.”
Maica Domnului i-a

 blagoslovit

Ca sã deie o datã cu ciocanul
 pe ilãu

ªi sã cîºtige un leu!
Se duce, se duce, ajunge la

 jidani.
Jidanii au ascuns pe o jidaucã

 grea sub covatã
ªi au chemat pe Maica

 Domnului:
– „Dacã eºti tu aºa de

 dumnezeiascã,
Sã ne spui ce este aici?”
– „Ia, o scroafã neagrã cu 12

 purcei.”
Cînd au rãdicat covata,
Era o scroafã neagrã cu 12

 purcei.
– „Mãre, nu ne-om lãsa nici

 pe atîta,
Amu vedem cã-i pe-a ta.
Dacã eºti tu aºa gîcitoare
ª-aºa dumnezeiascã,

sã ne faci ºi asta.”
Au luat 3 ouã fierte 3 zile
ª-au spus: „Cînd va scoate pui,
Va învia Domnul Hristos.”
Maica Domnului a blagoslovit

 cele 3 ouã
ª-au scos trei pui.
Se duce Maica Domnului,
Întãlneºte noaptea pe drum

 un om.
– „Bunã sara, om bun!
Dacã n-ai tovarãºi, la ce te-ai

 pornit
Spre miezul nopþii la drum?
Ian du-te la casa ceea ºi

 uitã-te;
Ce-i vedea pe fereastã?

Omul se uitã ºi vede un ºerpe pe culme ºi din coada ºerpelui
curgea unui om culcat pe pat în gurã venin. A venit la Maica
Domnului ºi i-a spus.

„Amu, du-te ºi la cealaltã casã ºi te uitã pe fereastã!” Omul s-a
dus ºi a vãzut un om cu un topor înfipt în spate.

„Mai du-te ºi la cealaltã!” Omul s-a dus, dar nu s-a putut apropia
decît pãnã la poartã, cãci o roatã de foc tot îmbla împrejurul casei ºi,
cînd s-a izbit o datã în poartã, a rupt trei spiþe ºi omul a fugit.

„Amu, vinã sã-þi spun ce ai vãzut”, a spus Maica Domnului. „Omul
ce l-ai vãzut cã-i curgea de la ºerpe venin în gurã, acela, cînd s-a
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culcat, º-a pus cureaua sau brîul mai sus decît capul, pe culme, ºi s-a
fãcut ºerpe; totdeauna brîul sã-l pui pe ceva mai jos cînd te culci, cã
se face ºerpe pe ceea lume.

Acel cu toporul a lasat toporul înfipt în trunchi, sîmbãtã spre
duminicã, ºi aºa are sã-i steie întruna pe ceea lume.

Da acolo unde alerga roata, spusese în sara ceea, în casã, poveºti
ºi roata era strajã împrejurul casei.

De-amu du-te, dar mai mult asupra nopþei, la drum, sã nu îmbli;
cã tu poate ai numai o ceapã în traistã ºi altul te omoarã, gîndeºte cã
ai bani!”

Se duce Maica Domnului ºi gãseºte pe fiul ei înviat. Îl ia ºi se
duce cu dînsul. Merg ei, merg, vede Domnul Hristos niºte gãini
scurmînd:

– Mamã, ce-s aiestea?
– Gãini, dragul mamei!
– Gãinelor, gãinelor, blagoslovite sã fiþi ºi blagoslovit sã fie oul

vostru, iar cînd va da Dumnezeu ºi vom ajunge Paºtele, fiecare om,
cît de nevoiaº, sã se închipuie, sã facã macar cîteva ouã roºii.

Mai merg, mai merg, întãlnesc niºte vaci pãscînd:
– Mamã, da aiestea ce sînt? întreabã Domnul Hristos.
– Vaci, dragul mamei!
– Vacelor, vacelor, blagoslovit ºi sfînt sã vã fie fruptul vostru ºi

cînd va da Dumnezeu ºi vom ajunge la Sf. Înviere, fiecare om sã se
închipuie ºi sã facã pascã cu frupt de al vostru!

ªi cine va spune povestea aceasta,
La anul, la luna, la sãptãmîna,
Îl va lua Dumnezeu de mîna dreaptã
ªi-l va duce pe cararea dreaptã.
La mese-ntinse,
La fãclii aprinse,
La cuvinte bune,
La pahare pline.
ªi cine va ºti-o
ªi nu va spune-o
Îl va lua de mîna stîngã
ªi-l va duce pe cararea strîmbã.
Prin mese strînse
ªi fãclii stînse. Gh. Morar, Rachiþi, Botoºani

Oul. Soarele

Soarele e totdeauna suparat, numai de 2 ori pe an e vesel, în ziua
de Blagoviºtenie ºi în ziua de Paºti. Atunci e aºa de luminos ºi joacã,
parcã-s 3 sori. Unii zic cã ºi de Sînziene e vesel – dar încolo e
totdeauna suparat. In ia sama bine cînd merge el ºi vei vedea. (Se va
vedea vol. III – povestea.*)

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Soarele numai la amiazã drept sã hodineºte, atîta cît ai clipi din
ochi, atîta e hodina lui ºi apoi, cît e ziua ºi noaptea de mare, tot
merge ºi merge... De aceea, cînd e soarele drept amiazã, trebuie ºi
omul atunci sã hodineascã, e pacat sã lucre. Ziua soarele merge pe
aice, pe cer, de lumineazã, da noaptea pe ceea lume, acolo unde-s
Rohmanii. Acolo aºa-i de departe, cã 3 sãptãmîni dupã Paºtele noastre
merg gãoacele de ouã ce le aruncãm noi de la pascã pe pãrîu, pãn’ ce
ajung acolo ºi atunci fac ºi ei Paºtele. Zice cã oul, pãn’ acolo, sã face
întreg ºi 12 sã înfruptã dintr-un ou. Ileana Danciuc, Horecea

(Vezi Focul la Paºti, partea V)
(Vezi Ouãle de Paºti, partea III)
(Vezi Cucoºul, ouãle ºi copiii, pag. 54)

Cap. XIX

Paºtele

§ 1. A. Pasca. Nafora

Paºtele falnicele,
Cu cameºe nouã,
Cu gãoci de ouã! D-na M. Braha, Mihalcea

*

Hîº, muscã, la Dumnezeu,
Sã nu-þi spui un cuvînt de rãu:
Crãciunul sãtulul,
Da Paºtele fudulul!

Zise un þigan cãruia i se înecase o muscã în zamã, alungînd-o
mînios. Ion Motoc, Mihalcea

„Crãciunul e sãtulul, iar Paºtele sînt joaca copiilor.” Botoºani

Coptul

Pasca sã coace joi, vineri sau sîmbãtã, dupã cum te încape timpul.
La þarani, sã coace sîmbãtã.
Femeia numai o datã în an poate sã batã barbatul: în sîmbãta

Paºtelor. Cînd ar ºti ea ce putere are atunci! Dar ce folos, cã are mult
de lucru ºi n-are cînd. Dar ºi de l-ar bate – mai mult nici ea pîne n-ar
mînca! Atunci femeia e aºa de rea, cã ba nu-i dospeºte aluatul, ba sã
îmblã pe uºã, ba nu-i prinde cuptorul – ºi toatã ziua tot huieºte ºi
strigã. Corceºti
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Un om samana grîu ºi tot una zicea: „Ce te-oi tãia, ce te-oi mînca!
ª-am sã te ung, º-am sã te mãnînc!”, ºi tot îºi ascuþea cuþitul ºi arata
cum are sã taie el pînea. La cîtva timp, sã duce sã vadã de e rãsãrit.
Era des ca peria ºi înverzit. El iar îºi scoate cuþitul ºi începe a-l
ascuþi pe toate pãrþile ºi zice ca mai sus. Merge sã-l secere, îl îmblã-
teºte, îl vînturã, îl duce la moarã – el una înainte a lui pãzeºte. Vin
Paºtele, face femeia lui pascã. El o duce la sfinþit, o aduce º-o pune pe
masã ºi iar ia cuþitul ºi-l ascute – un cuþit lung ºi lat ºi iar zice aºa.
Apoi ia pasca, o razimã în pîntece ºi taie. Cuþitul, fiind ascuþit, a
trecut prin pascã ºi prin pîntece i-a tãiat maþele: „Oi, de-amu nu
te-oi mai mînca!” Cuciur-Mic

Prin satele din jurul Cernãuþului, pasca ce sã face pentru sfinþit
ºi la care se pune în mijloc cruce sã numeºte „naforã”, ca ºi prescurea
pe care sãvîrºeºte preotul sfînta jertfã la liturghie.

În Camina, spun cã din nafora de la Paºti, din crucea paºtei, a
fãcut Dumnezeu în sîmbãta Paºtelor, atunci cînd sã coace pasca,
toate florile, toate seminþele cîte sînt, toate pînele. A sfarmat crucea
mãrunt ºi a aruncat în 4 pãrþi ºi peste toatã lumea au rãsãrit.

Tot aice, straturile ºi florile sã samãnã în joia ºi sîmbãta Paºtelor,
cãci zic cã sã fac mai frumoase.

Ca sã ai cînepã frumoasã, cînd faci focul de pascã, sã pui sã stea
sãmînþa pe cuptor. Mihalcea

Nafora se face cu cea mai mare curãþenie. În Roºa, femeiele,
pentru a face pasca, se grijesc, se spalã pe cap, se piaptãnã, îmbracã
cãmeºe ºi straie curate, bat metane spuind rugãciuni ºi apoi se apucã
de plãmãdit.

Pasca se face în modul urmãtor: Se întinde o foaie rotundã de
aluat , în jurul cãreia se pune o cununã de aluat împletitã, umplîn-
du-se înlãuntru cu brînzã preparatã cu ouã. Deasupra sã netezeºte
cu lapte º-apoi cu o panã se unge cu ou, împodobindu-se apoi cu
strafide, din care se fac diferite flori. Pasca ce se face cu caº, de
Ispas, sau de Sf. Gheorghe, or Duminica Mare, sã împodobeºte cu
frunze de leuºtean. Pe pasca ce e hotãrîtã pentru sfinþit, atît în
Moldova, cît ºi în Bucovina, se face o cruce de aluat în mijloc, împletit
ca ºi cununa, pasca aceasta puindu-se mai întãi în cuptor.

Cînd pun în cuptor, fac cruce cu lopata sus, pe truspatru pãreþii,
ºi apoi la gura cuptorului, zicînd:

Cruce-n casã,
Cruce-n masã,
Cruce-n truspatru
Cornuri de casã.

(În ªcheia adaog:)

Dumnezeu cu noi la masã,
Maica Precista la fereastã.

Din acelaºi aluat sã fac ºi cozonacii. Aluatul de la Paºti sã face
mai mult pe lapte – dacã are omul, de nu, îl face ºi pe apã – sã pun



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA286

multe ouã, zahar ºi unt. Cozonacii ce sã fãceau mai demult în Moldova
ºi sã mai fac de unii astãzi au mãsura aceasta: douã pãrþi de ouã, o
parte de unt ºi fãinã cît cuprind acestea; cu lapte numai se plãmã-
deºte. – Apoi sã adauge: zahar, rom, scorþiºoarã ºi coajã de alãmîie.
La cozonacii ce sã fac acuma, sã dã la o chilã de fãinã, 30 ouã ºi 1/4
litru unt topit – albuºul se bate, dar nu sã pune tot, îl potriveºti ca ºi
celelalte. Forma ce o are cozonacul în Moldova e urmãtoarea: sã ia o
bucatã mare de aluat, pusã în lung, capetele de la marginã, sã întind
ca sã fie subþiri, iar mijlocul sã lasã mare ca o pîne, apoi, sucindu-se
capetele de cîteva ori unul cu altul, se întorc ºi se pun deasupra
aluatului de la mijloc. Frumuseþa cozonacului este a fi înalt, crescut
ºi, încã dacã la scos trebui sã strice gura cuptorului, atunci cucoana
e meºterã. La miez trebuie sã fie moale ca scama ºi sã se desfacã în
ºuviþe lungi. Aceasta se dobîndeºte dacã aluatul e bine bãtut. Din
acelaºi aluat sã fac „ciurecurele” umplute cu mac ºi „mazurca” um-
plutã cu dulceþ. Apoi, de Paºti, sã mai fac „lucumuri”, „posmagi”,
„bezele” ºi altele.

În Roºa, cozonaci se numesc niºte colaci cu douã rînduri de împle-
tituri, una deasupra alteia ºi formaþi ca o semilunã, iar cei împletiþi
ca în Moldova se numesc „culuci.”

La þarani, se face numai pascã cîteva cuptoare, sã aibã pe tot
timpul sãrbãtorilor, cozonaci nu se fac.

Cînd se pun pascele în cuptor, cei de casã minesc fiecare cîte o
pascã pentru sine, ba ºi pentru cineva din streini, care nu se aflã de
faþã; ºi a cãrui pascã iese frumoasã, aceluia îi va merge bine, cu
noroc; care însã va fi smintitã cumva, acela trebuie sã pãþascã ceva
peste an. Bahrineºti

Cînd faci de Paºti pascã, cel dintãi aluat ce-l iai sã faci o pascã
pentru vaci, s-o sfinþeºti ºi sã le dai tot anul sîmbãtã dimineaþã cîte
o bucãþicã din ea, cã nu le stricã nimene ºi au frupt mult. Mihalcea

Cînd faci nafora de Paºti, cea dintãi pãscuþã s-o faci pentru „friguri”
ºi s-o dai la un sarac de pomanã, cã n-ai friguri peste an. Idem

Cînd faci pascã de Paºti, sã iai o bucãþicã din aluatul cel dintãi ºi
sã faci o franzolã micã; o pui cea întãi în cuptor ºi o scoþi întãi. E
bunã sã o sfinþeºti ºi sã o mãnînci, sã fii cea întãi ºi aºa iubitã, doritã
ºi cinstitã, cum e în ziua ceea pasca. De vrai, o mãmînci cu acel ce-þi
e drag ºi e tare bine. Cuciur-Mic

Cînd se face pasca, apa cea dintãi, ce se spalã pe mîni, dupã ce o
frãmîntã, se sfinþeºte de Paºti ºi se spalã fetele. Cum apucã oamenii
repede pasca ºi fug acasã, aºa s-o apuce pe fatã flecãii la joc ºi cum
fiecare îºi iubeºte trupul sãu, aºa s-o iubeascã lumea sau cutare pe
dînsa. Cu apa aceea se spalã în ºepte sîmbete, pãnã a nu rãsãri
soarele, ºi o aruncã pe iarbã sau pe flori, ca sã fie ca florile; nu unde
se îmblã sau în glod, sã fie ca glodul! Ecaterina Pantea, Mihalcea

În Ardeal, pascã de Paºti nu se face. Aice, preotul dã la bisericã
niºte bucãþele de pîne tãiate, pe care le face preuteasa, ºi merg cu
niºte ulcuþe (ulcele) în care preotul li dã vin.
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B. Cu pasca la bisericã

Pentru a merge cu pasca la bisericã, trebuie sã se îmbrace omul
curat ºi, fiindcã atunci º-au fãcut straie de Paºti, sã îmbracã în
straie nouã. Pasca la sfinþit sã duce într-un ºãrvãt curat, într-o
coºarcã sau pe o tabla, puindu-se douã paºte: cea cu cruce, care sã
aduce înapoi acasã, ºi una fãrã cruce, aceasta sã lasã preotului, ºi
mai pune o bucatã de slãninã ºi patru ouã roºi. Slãnina sã aduce
acasã, iar douã ouã sã lasã preotului. În Mihalcea, Siret etc., mai dã
fiecare cîte un ou ºi dupã-amiazã la vecerne, cînd îl miruieºte preotul.
Pe aicea, odatã cu pasca, duc ºi cîrnaþe la sfinþit, ba ºi purcelul
întreg; apoi mai pun pentru leacuri: sare, usturoi, unt, tãmîie etc.,
care le întrebuinþeazã pentru vite, pentru sanatate sau pentru far-
mece. Pãnã ºi mãtraguna o sfinþesc, o pun cumva dedesupt, sã nu sã
vadã. În Broscãuþi, sfinþesc ºi rãsteile de la jug, sã nu se apropie
diavolul. Ba – pentru interesul ºtiinþei, fie-ne iertat a spune – sfinþesc
ºi fundul pantalonilor unui barbat, spalat curat, care se întrebuin-
þeazã cînd ºi cînd la strecurat laptele, în contra diochiului.

Ba – ce e ºi mai urît – sfinþesc, învãlit într-o petecã, o bucatã din
cameºa unei fete, ce a avut întãi menstruaþia, aceasta fiind apoi
bunã de afumat pentru boala cea rea, spãriet ºi cînd se umflã piciorul
ºi te doare, cã nu poþi sã calci. Corceºti

Asemenea, se sfinþeºte ºi peteca cu care sã ºterg ouãle cele roºi,
fiind bunã tot de spãriet ºi de buboaie, înflãturã, de afumat vaca,
cînd sã stricã etc. General

*

Cine vra sã aibã noroc la prins peºte, cînd ia nafora din bisericã
(nafora de la preot, nu pasca), n-o mãnîncã, dar se duce ºi o aruncã în
Prut ºi tot anul prinde peºte; dar e pacat. Dochiþa Hurghiº, Mahala

De Paºti, cine vra sã aibã noroc la împuºcat ºi la vînat, cînd zice
preotul: „Hristos a înviat!”, el sã zicã: „Da eu împuºc!” Or, dacã e
pascari, zice: „Eu prind peºte!” Sau femeile ce au vaci, ca sã aibã
lapte mult, zic: „Eu mulg vacile.” Dar ce folos, cã e mare pacat.

Mihalcea

Ca sã aibã cineva noroc la împuºcat, nafora ce o ia la Paºti, din
bisericã, sã o puie în puºcã ºi sã împuºte cu dînsa ºi nimereºte
oriºice vra, dar e mare pacat. Mã rog: împuºcã trupul lui Domnul
Hristos! Un huþan tînãr a pus nafora într-un copac º-a împuºcat ºi
din naforã a curs sînge. Dar apoi las’ cã i-a dat ºi lui tatãl sãu!

De la d-l Ilie Dulghir, Broscãuþi

*
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Cu pasca acasã. La masã

Cînd se vine cu pasca acasã, sã pune un lãiceri din tindã peste
prag, pãnã la masã; ºi cum trece omul pragul, bate trei matãni în
mijlocul casei (un altul îi þine pasca), pe urmã vine la masã ºi o
închinã pe masã, de trei ori la icoane, bãtînd cu pasca de trei ori în
masã ºi plecîndu-se omul de trei ori cu capul la masã, zicînd: „Hristos
a înviat!”, ºi apoi sã pun sã mãnînce. Ecaterina Pantea, Mihalcea

Cînd se vine cu pasca, o pune pe capul femeiei, pe urmã pe al
celorlalþi, tot dupã vîrstã. Iar dacã este fatã de mãritat, cînd îi pune
pasca în cap, ea sã treacã pe dedesupt ºi sã iasã afarã, cã anul acela
se mãritã. Elena Braha, Mihalcea

De Paºti, cînd se aduce pasca, zici: „Hristos a înviat!” ºi vii drept
la masã de o pui; ºi cînd mãnînci din pascã, sã pui piciorul pe topor,
cã nu se prinde nimic de om ca de fier. Fata ce vrea sã se mãrite sã
guste întãi ºi, cînd întrã cu pasca, sã iasã afarã pe sub pascã.

Mahala

Cînd vin cu pasca, mai întãi dau: „Hristos a înviat!” în casã º-apoi
o duc ºi-o închinã la cele patru cornuri de casã zicînd: „Hristos a
înviat!”

În Molodia zic: „Hristos a înviat!” ºi pun întãi pasca pe prag, apoi
zic iar: „Hristos a înviat!” º-o pun în mijlocul casei pe topor ºi apoi pe
masã. ªi de cîte ori zice, de atîtea ori rãspund: „Adevãrat a înviat!”
cei din casã. Dar mai întãi, cum vin de la bisericã, merg ºi zic:
„Hristos a înviat!” la vite ºi le pune pasca pe coarne; ºi apoi la gãini:
„Hristos a înviat!” Apoi din pascã mãnîncã omul, dã ºi la vite cîte o
gurã ºi la gãini fãrmãturile. Tot astfel ºi în Mihalcea.

Cînd vii cu blidul de la bisericã, mai întãi la vite ºi la gãini sã
mergi ºi sã zici: „Hristos a înviat!”, cã se þin pe lîngã casã ºi gãinele
nu scurm în grãdinã.

De Paºti mai întãi se mãnîncã o bucãþicã de naforã – pascã –
zicînd: „Pe sanatate cã am ajuns”. Apoi ciocneºti ouã, zicînd: „Hristos
a înviat!”; mãnînci slãninã, uscãturi ºi apoi începi a mînca din cele-
lalte bucate. Unii gustã întãi hrean sfinþit, sã nu-i mãnînce purecii
peste an; alþii, usturoi, sã fie sãnãtoºi, ºi apoi mãnîncã slãninã, ouã etc.

Cine posteºte tot postul, în ziua de Paºti trebuie sã se fereascã de
a mînca mult. Ouã sã nu mãnînce deloc; sã bea o ceaºcã de zamã
limpede, de supã bunã – cum sã face la Paºti, de clapon –, iar din
celelalte bucate sã mãnînce tot cu cruþare. – S-a întîmplat cã au
murit oameni, de multe ouã. – E pacat a tãia cucoºul de Paºti. Gãini
sã pot tãia. – În Moldova, de Paºti, e obiceiul a se mînca fripturã de
miel; în Bucovina, de purcel, iar alþii au luat obiceiul de la nemþi de
a face fripturã de viþel, fiindcã se mãnîncã ºi rece; sau poate cã
urmeazã cuvintele ce sã citesc la Paºti: „Viþelul este gras ºi masa
este plinã!”...
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Sfîntul Paºti e cu pãr lung ºi tare pãros pe trup! Atunci trece
peste bucate, peste masã ºi se bucurã. Maranda Proþ, Roºa

În toate pãrþile româneºti, e obiceiul a merge de Paºti cu pascã,
barbaþii cu nevestele, la rudele cele mai în vîrstã: la pãrinþi, la fraþi,
la nãnaºi etc., ducînd o pascã ºi cîteva ouã pentru care, în schimb, li
se dã altã pascã ºi mai multe ouã. – Din cauza acestui obicei, femeile
se silesc ca sã le fie pasca cît mai frumoasã. În ªcheia, sã duc
miercuri, cu pasca, la moaºã.

Cele 3 zile ale Paºtelor, masa stã întinsã ºi cine îþi întrã în casã
îl pofteºti la masã, aºa e obiceiul din vechime de Paºti. General

Petrecerile de Paºti

În ziua de Paºti, nu sã merge pe la case – aceasta sã spune
pretutindene –, e ca ºi cum ai îmbla cu cerutul. Atuncea fiecare are
ce bea ºi ce mînca la casa sa ºi apoi fiecare e ostenit; oamenii cei mai
bãtrîni, cum mãnîncã, sã culcã ºi dorm, iar care sã pot þinea sã nu
doarmã petrec ziua pe lîngã bisericã – casa lui Dumnezeu – trãgînd
clopotele, ciocnind. În ziua de Paºti, toatã ziua sã trag clopotele. În
ªcheia, zic cã pentru ca sã creascã cînepa. Numai puþin ºi tineretul
petrece pe lîngã bisericã, în Bucovina, nedîndu-se voie a se face în
ziua de Paºti joc. În Broscãuþi, sã joacã lîngã bisericã niºte jocuri
numite la un loc „chipãruº.” „Haideþi la chipãruº!”, sã îndeamnã
fetele ºi flecãii unii pe alþii. Unul din jocurile acestea e ca un flecãu
sã se suie pe umerii altuia ºi, þiind un prapur în mînã, sã încunjure
astfel de trei ori biserica. Pe lîngã el stau alþi doi, cu niºte druci
lungi, de care el sã þine ºi pe care aceºtia îi tot mutã, iar în urma lor
merg droaie. Mai demult, însã, jocul acesta era mai frumos: sã prin-
deau 6 flecãi voinici în rînd, iar alþii mai uºori sã suiau pe umerele
lor, pe a cãror umere sã mai suiau 3, ºi astfel încunjurau de 3 ori
biserica fãrã prapuri. Pe aceºtia cautau sã-i strice cei ce jucau chipã-
ruº. (Se va vedea.) Alt joc este ca un flecãu sã se puie în patru labe ºi
sã ducã calare pe un altul. Alþii îmblã în catalige, iar alþii sã joacã
de-a „jocul dracilor.” Jocul acesta e astfel: sã pun în ºir, la distanþã,
unul la spatele altuia, dracii îngheboºaþi ºi tupilaþi ºi alergînd unul
dupã altul sã prind de la spate de mijloc: cel din urmã pe cel dinainte,
acesta pe cel de dinaintea lui ºi astfel sã tot alung, pãnã ce ajung în
faþa dracului celui mai mare. Acesta þine în mîni douã beþe cu cîte 2
cracane ºi cu acestea îl loveºte în cap pe cel ce merge în frunte, ca
semn cã mai departe nu pot sã meargã, ºi cu aceleaºi beþe le aratã
drumul, care iarãºi au sã-l apuce ºi iar aºa sã alung pãnã iarãºi vin
în faþa lui.

Cam la fel cu jocul acesta sã pare a fi ºi urmãtorul: sã þin de
dinapoi unul de altul, un ºir lung de flecãi, cel din frunte are un bici
lung în mînã ºi, cînd sînt la vro întorsãturã, cel cu biciul din frunte
arde pe cel din urmã strigînd: „Chipãruº!” Aceºtia cautã sã dea jos pe
cei ce merg în piramidã.
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În Crisceatec, un sat între stînci, în Munþii Bucovinei, la marginea
Galiþiei, sã joacã de asemenea mai multe jocuri, împrejurul bisericei.
De sînt ele de originã slavã sau romanã, nu sã poate ºti. Broscãuþul
e sat numai în parte rutenisat ºi aceasta abia acuma, în timpul din
urmã. Crisceatecul e însã rutenisat complect. Un joc e acesta: sã
apucã tot o fatã º-un flecãu, faþã în faþã de mîni, þiindu-le întinse ºi
fãcînd astfel un ºir, iar pe deasupra mînelor lor merge o fatã. Cei de
jos cîntã mai multe cîntece, între care sînt ºi versurele acestea:

Împrumutaþi-ne un snop,
Cãci ducem „joca” la baltã.

Cuvîntul „joca”, adecã „joaca”, din recitaþia aceasta ruteanã e
românesc.

Un alt joc e acesta: pun trei pietre, nu mari, în forma ce ºtiu ei, la
distanþe, apoi, þinîndu-se toþi de bãsmãli, ºir, trec pintre pietre,
recitînd strigãturi. Fac apoi o roatã în jur ºi unul ia pe o fatã ºi joacã
în mijloc. (Deºi hora la ei nu sã joacã.) Un alt joc, numai de fete, care
sã pun în douã rînduri vis-a-vis, este ca sã cearã o fatã dintr-un rînd,
ce face pe flecãul, pe o alta din rîndul de vis-a-vis, sã i sã vîndã de
nevastã. Mama întreabã cã la ce pîne o duce? Flecãul începe cu cea
mai rea: de ovãz. La aceastã pîne n-o dã. El vine de repetate ori pãn’
ce spune cã la „turtã dulce” ºi atunci o prinde, iar mama i-o aratã cã
aºa frumoasã, cum i-o dã, sã o þie ºi el.

Alta petrecere de Paºti e „scrînciobul.” Pentru acest scop, sã fac la
unele case scrinciobe (mici, cu un scaun) ºi copiii, de cu ziuã ºi pãn’
în noapte, tot una sã dau, pentru care distracþie plãtesc celui de casã
cîte un ou roº. Scrînciobul þine pãn’ la Ispas. Aice e în mic, aceea ce
în Moldova e dezvoltat în mare. Petrecerea cea mai frumoasã a
Paºtelor în Moldova e scrînciobul. Acesta sã face la loc larg, lîngã
crîºmã, avînd 4, 6 sau 8 scaune, care, învîrtindu-se, sã ridicã ºi sã
scoboarã, iar fetele ºi flecãii, tot cîte doi, în pãreche, sã dau în
scrînciob, pe cînd, jos, lãutarii cîntã ºi jocul joacã. Aicea sã adunã tot
satul, tînãr ºi batrîn, gãtiþi în haine frumoase ºi bucurîndu-se de
sfintele sãrbãtori. Scrînciobul þine pãn’ la Înalþare.

În Bucovina, ºi anume în Roºa, îºi aduc aminte bãtrînii cã demult
erau asemenea scrînciobe, obiceiul însã tot a ramas în toate satele,
dupã cum am vãzut.

Între petrecerele Paºtelor sînt ºi acestea:

În Corceºti, e obiceiul la gospodari a merge cu pasca mai întãi la
preotul chiar în ziua de Paºti. Duc 3-4 paºte ºi vro 10-12 ouã. Din
acestea, o pascã ia preotul ºi celelalte le dã înapoi, precum ºi din ouã;
îi cinsteºte pe oameni ºi apoi sã duc cu pasca la nãnaºi, pãrinþi etc.
Apoi, pãn’ la Ispas, tot una merg cu pascã între ei; au zile anumite,
în care face cutare sau cutare „benchete”, ºi toþi merg cu pasca la
acela de petrec.

*
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Credinþi

În ziua de Paºti sã nu dormi, cã-þi ia strigoiul1 nafora dintre dinþi
ºi o vinde diavolului ºi atunci nu ai noroc ºi e sãrãcie în casã.

Stãneºti

Sã nu dormi, cã-þi plouã fînul în polog. Siret

Sã nu dormi, cã-þi plouã la prãºitori. Cuciur-Mic

Sã nu dormi, cã se fac viermi în straturi ºi-þi mãnîncã ce sameni
sau nu creºte frumos. Mihalcea

Cine nu doarme în ziua de Blagoviºtene, de Paºte ºi în ziua cînd
sã împãrtãºeºte e tot anul treaz, nu e somnoros ºi,unde se duce, are
vreme frumoasã, nu-l plouã, nici în cîmp fînul nu-i plouã, ºi vice-versa.

Mihalcea

De dorm femeiele în ziua de Paºti, n-au vreme la înãlbit pînza,
plouã. Mahala

În ziua de Paºti, sã nu îmbli cu sare pe mîni, cã-þi asud mînile.
Botoºani

În ziua de Paºti, cum te scoli, sã te uiþi în cofa cu apã, cã vezi bine
peste an. Mihalcea

În Mihalcea, cine n-are noroc la copii vinde de Paºti copilul ce-l
mai are la cineva cu noroc la copii – ca sã trãiascã, cãci de Paºti a
înviat Domnul Hristos.

Pãn’ la Ispas, metane nu se bat ºi nu se zice „Bunã ziua!”, ci
„Hristos a înviat!” În Mihalcea însã, zic numai pãn’ la asfinþitul
soarelui „ Hristos etc.”, iar de acolo, „Buna sara!” sau „Noapte bunã!”,
ca de regulã.

În ziua de Sf. Gheorghe, se dã crucea paºtei la vite. Mihalcea

Nafora, pasca sau crucea de la pascã e bunã de friguri. E bunã de
dat la vacã, cînd o stricã. Sã zice: „Cum nime nu-mi poate lua mie
nafora, aºa sã nu poatã nime lua mana de la vaca mea.” E bunã de
dat la gãini, cînd pier. Botoºani

Cu naforã, slãninã etc. ºi peteca de la ouãle cele roºi, se afumã,
încunjurîndu-se de 3 ori vaca ºi afumîndu-se ulgerul, cînd e bolohãnit
sau cînd sã stricã, ori dacã are vro umflãturã la gît etc., tot astfel ºi
omul. Mihalcea

Cu ºtergarul de pe pascã, dacã baþi vita de 3 ori, nu se dioache.
Cuciur-Mic

1. Strigoiul se face din oamenii ce au murit înãduºiþi ºi îngropaþi, nefiind
morþi deplin; pe aceºþia îi gãsesc întorºi în raclã. Ei îmblã de îndeamnã
sã se omoare ºi vînd sufletele diavolului. Maria Gabora, Stãneºti
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În Mihalcea, Camina, apa de la vase, de la Crãciun, o sfinþesc de
Paºti ºi stropesc vitele, grãdina, ca sã nu se dioache.

Cu clocotici sfinþit de Paºti, dacã despãrþeºti viþelul de la vacã,
n-o poate nimene strica.

Cu sfinþiturile de la Paºti ºi crucea paºtei, tãmîie, se afumã de
tun, ca sã se depãrteze. (Se va vedea lumînarea de la Paºti, la
grãdinã.)

Din fãrmãturile de la Paºti, dacã le îngropi, se face „cucoana”, o
plantã numitã ºi „maruncã”, bunã de bãut pentru a face copii.

Moldova

ªoarecul, dacã gustã din nafora de la Paºti, se face liliac.

§ 2. Sãptãmîna luminatã. Duminica Tomei

Sãptãmîna cea de dupã Paºti, pãnã la Duminica Tomei, se cheamã
sãptãmîna luminatã, pentru cã atunci cerul e deschis. Atunci, cine
moare e fericit, cãci merge drept la Dumnezeu. Cerul e deschis tot
timpul pãn’ la Ispas. În joile acelea, sã nu sapi, sã nu baþi cînepa. (Sã
va vedea la Grindinã, part. III.)

Vineri, în sãptãmîna luminatã, e „Izvorul Maicei Domnului”, o
sãrbãtoare în care se face în Moldova agheazmã la bisericã.

Joi, în sãptãmîna luminatã, în Mihalcea, dau de pomanã la þinti-
rim, pentru morþi, peºte etc.

Duminica Tomei e pentru cei înecaþi. Spre Duminica Tomei se
aprinde o lumînãricã ºi se pune pe pãmînt ºi toate sufletele se strîng
împrejur, cari s-au înecat fãrã voie. Roºa

În Botoºani, se face, în sîmbãta Duminicei Tomei, pomanã pentru
morþi.

§ 3. A. Paºtele Blajinilor

Luni, a doua zi dupã Duminica Tomei, sã serbeazã în Botoºani, ca
ºi în satele de pe lîngã Suceava, „Paºtele Blajinilor”, adecã sã serba
mai dinainte. Bunica autoarei da luni dimineaþa ouã roºi de-a dura
pe iarbã la copii, pentru blãjini; „cã erau tare blãjini ºi buni, saracii”;
ºi sã chema cã le trimite ouãle lor.

Tot pentru blãjini sã dau ºi goacele de la ouãle ce sã pun în pascã
pe pãrãu, cãci ei numai pe atîta cunosc cînd sînt Paºtele lor.

Cine vrea sã serbeze Paºtele Blãjinilor merge la cîmp ºi mãnîncã
pascã ºi ouã pe iarbã verde – ºi ei tare se bucurã cã serbeazã ziua lor.

*
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Cum se petrec Paºtele lor

Iatã cum se petrecea mai demult Paºtele noastre, precum ºi ale
Blajinilor, la Dracºani, lîngã Botoºani: În ziua întãi de Paºti, mergeau
cu pascã numai la pãrinþi, abia luni ºi marþi la neamuri. Miercuri
mergeau cu pascã la crîºmã ºi la fîntînã ºi beau acolo, ca sã aibã
roadã la cînepã. Joi duceau la preuteasa pascã, ouã roºi ºi albe, gãini
ºi petreceau, iar vineri primea fata preutesei vizite de fete ºi feciori.
Veneau cu ghirlande ºi cu sãminþuri de flori. Flecãii veneau cu
fluierele ºi cîntau ºi jucau.

Luni, dupã Duminica Tomei, începeau iar vizitele cu pascã, de la
pãrinþi, ºi sfîrºeau în aceeaºi zi, la fata popei. Fetele ºi ficiorii luau
pascã ºi ouã ºi mergeau cu muzicã sã facã petrecere pe malul iazului
Dracºani. Dupã ce mîncau, aruncau pascã, gãoace de ouã, ºipuri cu
bãuturã, pãhãruþe ºi tot ce rãmînea în iaz, ca sã meargã la blãjini.
Mai jucau ceva ºi apoi mergeau pe acasã ºi sã chema cã s-a petrecut
ºi Paºtele Blãjinilor. Profira Zvorîºteanu, Botoºani

În Bucovina de Sus, blãjinii se numesc „rohmani”, iar Paºtele lor
se þin miercuri, în a 4-a sãptãmînã dupã Paºti – cum s-ar spune, „la
Miezul-pãreþei” celor 40 de zile pãn’ la Ispas; în aceeaºi zi cînd în
Moldova sã þin Rusaliele, de vînt.

(Despre ceea ce se mai crede în Botoºani de blãjini, se va vedea în
decursul celor ce urmeazã.)

B. Paºtele Rohmanilor

Rohmanii, unde sînt ei, postesc tot anul pentru noi, ei þin lumea
cu postul, ca sã nu ne prãpãdim. Numai o datã pe an se înfruptã, cu
aceea ce rãmîne din gãoacele de la noi, cînd coacem de Paºti, de
aceea e tare pacat sã scurgi atunci ouãle.

Dacã nu þii ziua lor, vine ploaie mare ºi-þi sfarãmã, îþi ia toatã
sãmãnãtura. Budeniþ

Rohmanii sînt aºa de buni la Dumnezeu, cã Dumnezeu pentru
dînºii ne þine. Ei trãiesc pe apã ºi nu se cufundã.

Dacã lucrezi de Paºtele lor, plouã cînd ai lucru, atunci se împli-
neºte ceea ce n-ai þinut. Dochiþa Hurghiº, Mahala

Paºtele Rohmanilor se þin, pentru cã ºi ei au þinut Paºtele noastre.
Ei, cînd vãd gãoacele de la noi, zic: „Iatã, au fost amu Paºtele lacomilor!”

Ei sînt cei mai buni oameni, sînt sfinþi. Mihalcea

Paºtele Rohmanilor de aceea se þin, cã nu se ºtie care-s mai mari:
a lor sau a noastre, numai cît a noastre sînt mai întãi. Rohmanii sînt
în apã, lor le aduc pãserile spice în cioc, dar ei nu le mãnîncã, ci
numai se uitã ºi sînt sãtui. Ei sînt cãlugãrii cei mai sfinþi, în þara lor
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nu se primesc oameni de aceºtialalþi. Ei se roagã la Dumnezeu, dar
nu cer nimicã. Dumnezeu cum le va da, aºa primesc, cãci Dumnezeu
ºtie ce face ºi pentru ce. Rohmanii n-au femei – în þara ceea, femei nu
sînt – numai bãrbaþi singuri.  Dãnilã Oloinic, Mihalcea

Rohmanii, pe trup, au drept îmbrãcãminte unghie. Cuciur-Mic

Blajinii sînt oameni buni, lor le duc cioarele în cioc grîu ºi de acolo
fac naforã ºi sã hrãnesc. Gh. Bãrbacariu, Bagiurea, Moldova

Blajinii sînt tare blajini, cã poþi lucra de sãrbãtoarea lor.
Ioan David, Botoºani

Rohmanii sînt cei mai frumoºi ºi mai blînzi ºi mai buni la
Dumnezeu. Sînt oameni ca ºi noi. În Broscãuþi, cînd vezi o fatã sau o
femeie frumoasã, sã zice: „Parcã e o rohmãncuþã!” – Pãnã la dînºii
oul se face iar întreg, cum l-a fãcut gãina.

Paºtele Rohmanilor se cuvine sã le þii, pentru blîndeþa lor, cã ei
sînt aºa de buni, cã 12 împãrþesc dintr-un ou ºi nu se sfãdesc, se
împacã.

Paºtele lor e bine sã le þii, pentru durere de cap, de mãsele, de
picioare, cã ei se învoiesc 17 de la un ou ºi nu ºtiu nici de o durere.
Sînt mici. Cuciur-Mic

Gãoacele, deºi le arunci pe pãrãu, dar stau cine ºtie cît acolo.
Rohmanii, pãn’ la 3 zile, îºi iau ce-i al lor ºi apoi sã poate lua
pelicioara din fundul gãoacei ºi e tare bunã de afumat, de spãriet;
dar nu poate lua oriºicine, ci numai o copilã ce n-a atins încã puber-
tatea sau o bãtrînã iertatã. D-na Elena Braha, Mihalcea

În Carapciu, Paºtele Rohmanilor sã þin pentru oi. Rohmanii sînt
aºa de buni, încît Dumnezeu pentru dînºii ne þine. Ei locuiesc pe
lumea asta, la capãtul pãmîntului, este aºa un loc deoparte.

În Vijniþa, în ziua de Paºtele Rohmanilor, se face iarmaroc de oi.
Rohmanii stau în mare; cînd e frumos, lunã, ei iese ºi vorbesc.

Mahala

Cînd e lunã, sã nu zici: „Ce bine se vede!”, cãci blastãmã rohmani.
Ei zic: „Sã þi sã vadã þie aºa cum ni sã vede nouã ºi nouã cum þi sã
vede þie!” Cãci lor numai de la lunã li se vede. Noi, în gãoci, le lãsãm
lor numai bãnuþul de la ou, acela ce-l cautã femeile în zare cînd pun
la clocit. Camena

Blajinii sînt adormiþii, morþii, ouãle sã nu le scurgi de tot, cã ei
din aceea sã înfruptã. Oamenii, dacã mor, nu sînt blãjini? Ei nu mai
fac nici un rãu! Maria Ciobanu, Botoºani

În Mihalcea, unii oameni nu lucreazã în ziua de Paºtele
Rohmanilor, pentru cã spun cã, la Dorohoi în Moldova, ara în ziua
aceasta un om cu doi boi, cu argatul, ºi era ºi un cîne lîngã dînºii ºi
toþi s-au cufundat în pãmînt, iarã deasupra a ieºit apã. În ziua ceea,
dacã pui urechea la pãmînt, auzi pe omul acela ce s-a cufundat
strigînd: „Hais, cea, hais, cea!”, în pãmînt.
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Acolo, dacã pun oamenii urechea la pãmînt, aud cucoºii
rohmanilor cîntînd ºi cînii lãtrînd.

Matei Puzdreac, Gh. Torschi, Mihalcea

Despre iezerul de la Dorohoi

Acolo unde a fost iezerul, zice cã a fost odatã o mãnãstire de
maice ºi, cînd au venit în þarã niºte pãgîni cu bataie, ele atîta s-au
rugat la Dumnezeu ca sã deie o ploaie sã le înece, încît Dumnezeu
le-a ascultat. A dat o ploaie mare, de s-a iezerit pãmîntul sub dînsele
ºi s-au cufundat cu mãnãstire cu totul. ªi zice cã la lunã nouã tot-
deauna iesã o maicã ºi cîntã; ºi de Paºtile noastre se aud cîntãri în
bisericã. Înainte, cînd era apa micã ºi trãgeau cu nãvodul la peºte,
zice cã dau de crucea mãnãstirei. Auzit de la mai mulþi din Botoºani

Tot despre iezerul acesta se þine ºi povestea femeiei sãrace ce a
primit pe Dumnezeu ºi pe care a trimis-o sã meargã cu copiii pe un
deal, dar i-a zis sã nu se uite înapoi. Dumnezeu a dat cu baltagul,
care îl poartã totdeauna cu el, în pãmînt ºi pãmîntul a început a sã
cufunda. Cînd a auzit femeia ºi copiii huit, cãci oamenii þipau, s-au
uitat înapoi ºi au ramas împietriþi. Acolo este o cruce ºi un izvor,
pentru cã l-a primit pe Domnul Hristos, pe cînd toþi oamenii rãi l-au
alungat, ºi Dumnezeu de aceea i-a iezerit.

(Baltagul lui Dumnezeu îl poartã ºi acuma toþi vlãdicii. – Cîrja
mitropolitului.) Maria Cioban, Botoºani

Zice cã, unde e iezerul, era un sat ºi, pe cînd îmbla Dumnezeu pe
pãmînt, a ajuns acolo tocmai cînd era un joc. Oamenii stãteau pîlcuri,
bãtrîni, ficiori, cu toþii la un loc. Dumnezeu avea un beþiºor mititel în
mînã ºi-l numea toiag; a luat ºi l-a înfipt în pãmînt. „Care din voi,
zice Dumnezeu, va fi în stare sã scoatã bãþul pe care l-am înfipt în
pãmînt?” Unul zice: „Eu!”; altul spusã cã nici n-are ce se apuca sã-l
scoatã, cãci ce greutate e acolo? „Cercaþi!”, zice Dumnezeu. S-a apucat
fiecare, s-au pus cu toate puterile, darã n-a fost chip sã-l scoatã.
Merge Dumnezeu ºi atinge numai cu degetul ºi toiagul a ieºit. ªi din
locul acela a început a izvori apã ºi atîta a ieºit, cã a înecat satul
acela pe douã pãrþi; numai o parte a rãmas. Un an de zile dupã
aceea, cum sã fãcea sara, sã auzea din apã cum mugeau vitele, cum
cîntau cucoºii, cum trãgeau clopotele. Dupã aceea nu s-a mai auzit.

În apropiere de iezer este un pãrîu, „Buhaiul”; acesta, cum vine
sara, face aºa un huit, buhãieºte, ºi mai ales cînd are sã ploaie.

D-ra Maria Grigorescu, Botoºani

În ziua de Paºtele Rohmanilor, sã aud în iezerul de la Dorohoi
cîntãri în bisericã. Crucea de la biserica lor sã vede. Iezerul s-a
cufundat în ziua lui Þar Constantin, acel ce stã cu oastea împietritã
într-o peºterã ºi are sã iasã la sfãrºitul lumei. Ana Bulbuc, Mihalcea

În apã, sub noi, sînt rohmanii; aceia au sã iase pe lume pesemne
cu împãratul Constantin. De ce-l pomenesc în bisericã? El nu credea
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în nimicã, zicea cã ce-i acela soare?, ce-i Dumnezeu? Ba împuºca cu
puºca în Dumnezeu. Pentru aceea l-a pedepsit Dumnezeu; a deschis
pãmîntul ºi l-a înghiþit cu tot norodul lui. Acuma i se vede oleacã
sabia din pãmînt ºi, cînd s-a vedea toatã, atunci are sã iasã ºi are sã
fie numai un împãrat în toatã lumea. Mihalcea

Rohmanii zice cã trãiau printre ai noºtri ºi tare îi chinuiau. Moisi
i-a luat pe oameni º-a deschis marea ºi au trecut. Cînd au vrut sã
treacã rohmanii, marea s-a închis ºi ei au rãmas acolo. Ei stau în
pãmînt ºi în ziua de Paºtele lor, de ai pune urechea la prag, ai auzi
cum strigã ºi se bucurã cã-s Paºtele; darã ai rãmînea surd pe toatã
viaþa. Elisaveta Reus, Mihalcea

§ 4. A. Poveºti despre Paºti
Trei sute de ani în ceri

Zice cã era odatã un om foarte bun la Dumnezeu. El, în ziua de
Paºti, pãnã ce nu i-ar fi venit cineva în casã, Doamne fereºte, nu ar
fi luat naforã în gurã. Odatã, vin trei oameni la el: era Dumnezeu cu
Sf. Petru ºi Sf. Pavel. „Hai, zice Dumnezeu, la omul cela la masã, cã
nu mi-i de alta, da de bieþii copii, cã n-au mîncat.” Intrã el – ºi omul
îi ospãteazã. Dupã aceea, sã scoalã Dumnezeu ºi-i spune: „Sã ºtii cã
de azi într-un an ai sã vii pe trei zile la masã la mine; am sã trimit
o slugã de a mea sã te cheme.” Trece anul ºi în ziua de Paºti dimi-
neaþã vine un cal alb sã-l iaie la masã. Omul se suie pe cal ºi se
trezeºte la Dumnezeu. În ziua întãia îl opãteazã Dumnezeu, a doua
zi îl duce prin grãdinã (cum l-a fost dus ºi omul prin grãdina lui). Era
tare frumos, aºa ca în rai! Vede el trei mese încarcate, acoperite, ºi
întreabã: „A cui sînt acelea?” „Ale tale!”, zice Dumnezeu. Merge mai
departe ºi vede o masã goalã ºi un moºneag stînd lîngã ea. „Cunoºti
pe moºneagul acesta?” „Parcã-i tatãl meu?” „Da, îi tatãl tãu.” „ªi de
ce n-are nimic pe masã?” „Cã n-a dat nimicã cu toatã inima.” „Îi dau
eu o masã de ale mele?” „Bine”, zice Dumnezeu. Merge el, merge, ºi
vede iarã o masã ºi pe masã, o litrã de apã. „Cunoºti tu pe baba
asta?”, zice Dumnezeu. „O cunosc, parcã-i mama mea; da de ce n-are
nici ea nimicã?” „Pentru cã n-a dat nimic; numai litra asta de apã a
dat-o cu toatã inima ºi asta o are.” „Îi dau eu masa mea.” „Dã-i.” Mai
merge, vede el niºte iarbã pãn’ în brîu. Niºte vaci pãºteau acolo, darã
erau slabe, numai cît ciolanele pe dînsele. „Pentru ce-s aºa slabe
vacele acestea, dacã au pãºune aºa de frumoasã?” „Pentru cã nu le-a
dat cu toatã inima.” Mai merge, vede în alt loc pãmîntul ros ºi niºte
vaci grase ºi frumoase. Întreabã iar pe Dumnezeu: „Cum de-s aceste
aºa frumoase?” „Oamenii aceºtia le-au dat cu toatã inima.” Au trecut
cele trei zile; se suie iarã calare pe calul cela ºi vine înapoi. Cînd
vine, pe locurile lui, era pãdure ºi mai la vale un sat nou. Cautã casa
lui – nu-i. Cautã semnul unde avea el bani în grãdinã, îl gãseºte.
Merge la preotul ºi-l întreabã... Preotul îi spune cã de atunci nu sînt
trei zile, ci trei sute de ani. A rugat pe preot sã-i deie pe cineva sã-ºi
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scoatã banii. El a fãcut un praznic mare, cu o mulþime de preoþi, ºi
cum citea preoþii ºi cînta, sufletul lui a zburat la ceri.

Ion Pisarciuc, Roºa

Pasca de Paºti. Sufletele

Erau odatã doi fraþi, unul bogat, iar altul sarac. Cel sarac se þinea
tot pe lîngã casa celui bogat. Lucra tot anul la dînsul, parcã i-ar fi
fost argat, ºi frate-sãu, cu chiu ºi cu vai, îi plãtea cîte ceva. El avea
noroc de cumnata sa, cã ea era bunã; se îndura de-i da unele ºi altele.
Odatã, se apropiau Paºtele ºi el nu avea nici para, nici fãinã... Mã
rog, cîte trebuiesc de Paºti? Merge el la frate-sãu de-l roagã. „Du-te
la lelicã-ta ºi spune-i c-am zis eu sã-þi deie vro trei ocã de fãinã de
grîu ºi oleacã de brînzã.” Se duce el ºi-i spune. Ea îi dã ca o dimerlie
de fãinã ºi brînzã îi dã vro trei ocã. Da el ceruse ºi niºte opinci.
Frate-sãu avea niºte opinci rupte ºi-a spus sã meargã la femeia lui
sã le cearã. Ea a cãutat alte opinci, cari erau mai bune. „Lelicã, ce
te-oi ruga eu, ai fãcut pomanã cu mine, dã ºi pentru femeia mea o
pãreche de papuci, poate vei fi avînd undeva ponosiþi.” Cautã femeia
ºi-i dã ºi papuci. Cînd a ajuns acasã, a fãcut bucurie la femeie ºi la
copii, cã vor avea cu ce se înfrupta. Au venit Paºtele, da barbatul face
cãtre femeia lui: „Femeie, gãteºte o pascã ºi cîteva ouã, cari ai mai
frumoase, sã mergem la bãdica cu pascã, cã în alt loc unde ne vom
duce?” Se duc ei. Frate-sãu, cum i-a vãzut în ogradã, ia fuga ºi se
culcã ºi îºi pune sumanul pe ochi zicînd femeiei: „Iatã, vine ticãlosul
cela, nici în ziua de Paºti nu poþi scãpa de el!” Frate-sãu întrã, dã
„Hristos a înviat!”, ºi se pune sã ºadã. Da parcã vede cã bãdicã-sãu
nu doarme: „Hristos a înviat, bãdicã!, zice el, iacã am venit la d-ta cu
pascã; sã ajungem la anul ºi la mulþi ani!” „Du-te la dracu, zice
frate-sãu, ºi dã-mi pace, nu-mi trebuie mie pasca ta!” „Bine, zice cel
sãrac, dacã mã trimiþi la dracu, mã duc; unde mi-i zice, acolo merg.”
ªi chiar ia pasca ºi porneºte.

Se duce el prin o pãdure, iatã cã întãlneºte un drãcuºor mititel.
„Da unde mergi, bade, cu pasca?” „La dracu.” „Dacã mergi la dracu,
haide cu mine, cã acela îmi e tatã ºi se va bucura tare cînd te va
vedea.” Dracul rãdicã o stîncã ºi-i zice: „Vinã pe aice.” Omul merge
dupã dînsul pãn’ au ajuns în iad, la scaunul celui mai mare. „Ce cauþi
la mine?”, îi zice acela. „Iatã, am venit la d-ta cu pascã.” „Cum se
poate cã ai venit tu la mine în aºa o zi cu pascã, cã eu þie nu þi-am
fãcut nici un bine? Numai fratelui tãu i-am fãcut, cã de la mine i sã
trage averea; ºi el n-a venit! Dar dacã ai vrut tu sã mã ºtii pe mine,
în aºa o zi ca asta, ce sã-þi dau eu þie? Cere ce vrai, iacã bani, odoare,
în scurt, ce vrai!” Sã uitã el în toate pãrþile ºi vede dupã uºã un
ciubãr de pãcurã. „Nu vreu nimicã, zice el, numai pãcurã de aceea de
mi-i da vro douã polonice, sã ung ciubotele mele ºi a femeiei, cã
tare-s uscate.” „Hei, zice dracu, greu lucru îmi ceri, n-aºi da nici
mamei mele, darã pentru cã m-ai cunoscut tu pe mine la aºa o zi, îþi
dau.” „Du-te ºi-i dã cîteva polonice, mãi bãiate”, zice dracul bãiatului.
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El scoate basmaua º-o întinde. Îi dã vro trei polonice. „Da mai dã, mã
rog, cã tare-s uscaþi papucii!” Îi mai dã pe deasupra ºi se duce. „Nu
uita sã-i spui fratelui tãu sã vie numaidecît azi pe la mine”, îi zice cel
mare. „Îi voi spune!” Iesã el iarã pe unde a întrat ºi se tot duce. Da
în basma tot mai uºor se fãcea. „Ian sã vãd eu ce-i aice, gîndeºte el,
cã parcã miºcã.” Cînd se uitã, basmaua plinã de fluturi feli de feli ºi
îndatã au început a zbura. Acele erau suflete, le scosese de la pe-
deapsã. Merge oleacã mai încolo, numai ce aude cã-l strigã cineva.
Se uitã deasupra lui, era îngerul. „M-a trimis Dumnezeu sã te întreb,
ce rãsplatã vrai pentru cã ai scos sufletele cele de la pedeapsã?” „Ce
rãsplatã? Ia, sã am cu ce trãi. Nu am ºtiut eu cã acolo sînt suflete, cã
ceream mai mult.” Merge îngerul ºi iar vine. „Du-te înainte, c-ãi gãsi
un burduf de caprã cu bani, în cutare loc, da sã nu-l iai astãzi. ªi mai
încolo ai sã vezi o vacã cu viþel, are sã aibã pecetea din ceri cã-i a ta,
s-o iai. Numai cautã cum îmbli cu banii, nu scoate mulþi deodatã ºi
sã nu spui femeiei.” Sã duce el la frate-sãu. În ogradã acolo erau
lãutari ºi toþi finii lui adunaþi – venise cu pascã. „De unde ai vaca,
mãi, ai furat-o?” „Ba n-am furat-o, mi-a dat-o Dumnezeu, uitã-te pe
corn pecetea. M-ai trimis la dracu cu pascã, dracu a spus cã-i e dor de
d-ta, sã mergi sã-þi mai deie bani.” Cum a auzit frate-sãu de bani, a
ºi pornit. Merge el, îl întãlneºte bãiatul acela. „Unde mergi?” „La
Scaraoþchi.” „Eu credeam cã la tata, da dacã mergi la Scaraoþchi, e
drumul pe aici”, ºi îl sloboade prin alt loc. Scaraoþchi era ca un
vechil. „Ai venit cu pasca? Da abia acuma se vine?” ªi-l începe a croi.
„Ce vrai?”, îi zice, dupã ce l-a bãtut. „Bani.” I-a dat bani. Îi tîrîie el
greu. Cînd iesã afarã, erau numai surcele! Da pãnã ce a venit acasã,
i s-au fost trecut o pãreche de boi; a doua zi, alþii. Casa i-a ars ºi el
a devenit mai sarac decît frate-sãu ºi amu îl þinea acela – mai bine
însã decît cum l-a þinut el. Gh. Morar, Botoºani

Ion Saracul. Împãrtãºenia. Sufletele

A fost un om care a avut 20 de copii. Într-una din zile, el lãsã casa
ºi se dusã în lume. Copiii erau unii la slujbã, alþii acasã, dupã vîrstã.
Ion s-a dus într-un oraº, a lucrat acolo de a cîºtigat trei pîni ºi a
pornit mai departe. Pe drum îl întãlneºte Dumnezeu ºi cu Sf. Petru.
Îl vede Dumnezeu de departe ºi zice: „Petre, ian fã-te copil ºi cere-i
lui Ion pîne, sã vezi, þi-a da?” Sf. Petru se face copil ºi întinde la Ion
mîna ºi striga: „Papã, papã!” Ion a scos o pîne ºi i-a dat. Se duce
Dumnezeu ºi cu Sf. Petru pe de altã parte ºi se face Sf. Petru un
bãtrîn. Întinde la Ion mîna ºi iar cere. Ion îi dã ºi lui o pîne. A treia
oarã, Sf. Petru s-a fãcut o femeie sãracã ºi a cerut. Ion i-a dat ºi a
treia pîne ce avea ºi a rãmas fãrã nici una. Atunci Dumnezeu s-a dus
la dînsul ºi l-a întrebat: „Ioane, ce sã-þi dau pentru bunãtatea ta, cãci
eu am fost acela care te-am cercat luîndu-þi toate pînile?” „Nimicã nu
vrau, zice el, decît cã niciodatã foame sã nu-mi fie, straiul de pe mine
sã nu se ponoseascã, somn sã nu-mi fie ºi sã am un buzdugan, cînd îi
voi zice eu, sã sarã, sã batã pe cine voi vrea, ºi o traistã, cine voi zice
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eu, sã rãmîie acolo închis.” Dumnezeu l-a blagoslovit ºi el s-a trezit
îmbracat cu totul în nou. Din ceasul acela nici n-a mai avut foame,
nici somn. A pornit în lume º-a ajuns la curþile unui boier unde erau
draci. Boierul sta în niºte cãsuþe mici, în cele mari nu putea nimene
sta, cãci cine mînea acolo noaptea, diavolii îl omorau. Ion saracul a
rugat sã-l lase pe el sã doarmã în curtea aceea. „Dacã þi-i greu de
viaþã, du-te”, a zis boierul. Peste noapte, diavolii au început a veni ºi,
cînd a început buzduganul lui Ion a-i bate, s-au spãriat aºa, cã a
venit ºi cel mare sã-l scoatã pe Ion de acolo. Dar Ion l-a vîrît în
traistã ºi atîta l-a bãtut, pãnã a fãgãduit cã va face contract ºi va
iscãli cã nu se va mai arata pe acolo, cu toatã seminþia lui.

A doua zi, a dat boierului contractul ºi i-a zis ca sã meargã sã
ºadã în curþile lui. Boierul i-a dat o mulþime de bani. Ion saracul a
zis ca sã-i deie la saraci, de sufletul lui, cã lui nu-i trebuie.

De acolo, Ion saracul a pornit la iad. Dracii s-au spãriat. „Ce vrai,
Ioane?” „Nu vrau nimicã, decît sã mã lasaþi sã stau la poartã, sã
pãzesc cine unde se duce ºi de unde vine.” L-au lasat, cãci nu puteau
sã-i facã nimicã. Ion saracul a ºezut acolo mulþi ani. Odatã, s-a fãcut
undeva o petrecere, un chef, º-au vrut sã meargã toþi dracii. Vine
Scaraoþchi la Ion ºi-i zice: „Ioane, tu stai acuma de mulþi ani aice ºi noi
avem nãdejde în tine, rãmîi tu ºi pãzeºte iadul, pãnã vom veni noi.”

„Rãmîn, a zis Ion, dar sã-mi daþi voie sã beu ºi sã mãnînc cît voi
vrea eu.” „Þ-om da”, a zis Scaraoþchi. Ion saracul a gîndit ca sã se
facã înaintea lui 70.000 de pîni ºi 70 de buþi cu vin ºi îndatã aºa s-au
fãcut. Diavolii s-au dus în drumul lor. Ion saracul a gîndit sã se taie
pînea bucãþele ºi sã se amestece cu vinul ºi îndatã aceasta s-a fãcut.
Apoi a zis: „Voi, cîte suflete sînteþi aice, veniþi ºi vã împãrtãºiþi cu
trupul ºi sîngele lui Hristos!” Atunci sufletele au început a foi º-a se
desface din locul lor, de pe unde era ferecate, cã era întuneric iadul
de dînsele. Toate s-au împãrtãºit. Ion a deschis porþile iadului º-au
început a ieºi, pãnã ce tot iadul s-a deºertat. Acuma se apropia timpul
sã vie ºi dracii, se auzeau de departe huind. Ion s-a întins pe un
poloboc cu mînile lasate în jos ºi a început a sforãi. „De acuma, ce
mi-or face, mi-or face”, gîndeºte el. Cînd întrã dracii, iadul – deºert.
Nu-i nici poliþã, nici caldare, nici laiþã, scurt, nimicã, cãci toate cele
în iad din suflete erau fãcute. Merg la dînsul, îl trag, rãcnesc, strigã.
Ion de abia s-a trezit. „Ce ai fãcut?” „Ce sã fac, zice Ion, m-am
îmbatat.” „D-apoi uitã-te cã toate sufletele au fugit, noi te-am lasat
sã fii cu nãdejde ºi sã pãzeºti.” „Eu am pãzit, darã dacã am adormit,
nu ºtiu ce s-a fãcut!” Au luat diavolii ºi l-au alungat.

Ion s-a dus în rai la Dumnezeu º-a cerut, tot aºa, sã steie la
poartã, sã pãzeascã cine unde se duce ºi de unde vine. Dumnezeu l-a
lasat. Vine Moartea. – „Unde mergi?”, o întreabã Ion. „Mã duc la
Dumnezeu.” „Nu se poate, mã duc eu sã-i spun cã ai venit.”
Dumnezeu i-a spus lui ca sã-i spuie Morþei cã un an de zile întreg sã
iaie tot numai unde este un singur copil la pãrinþi. Ion a mers ºi i-a
spus, cã un an de zile sã caute tot mlada care e singurã la copac ºi s-o
roadã. La un an, Moartea a venit. Ion s-a dus la Dumnezeu ºi i-a
spus. Dumnezeu i-a zis cã anul acela Moartea sã tot secere oameni în
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floarea vieþii. El s-a dus la Moarte ºi i-a zis cã un an de zile sã aleagã
din pãdure copacii cei mai zdraveni, cei mai verzi, sã-i deie la pãmînt
ºi sã-i roadã. Al treilea an, Dumnezeu a spus ca sã ia bãtrînii. Ion a
spus Morþei ca sã roadã cioatele, copacii cei stricaþi, bãtrîni. Biata
Moarte, la un an, a venit slabã ºi prãpãditã ºi a mers drept la
Dumnezeu sã se jeluie. „Acuma, a zis Dumnezeu, un an de zile ai s-o
porþi tu în spate, dacã ai fãcut aºa!” Ion a purtat-o prin spini; el se
vîrea pe dedesupt, pe sub mãrãcini, iarã ea se înghimpa toatã. A
venit la Dumnezeu zgîriatã ºi plinã de sînge. „Du-te în cutare odaie,
i-a zis Dumnezeu lui Ion, ºi vei gãsi pe masã un pahar, bea!” El n-a
fost bãut ºi mîncat de atîþia ani. Cum a bãut, cum a adormit somnul
de veci ºi a rãmas la Dumnezeu în rai.

Dumitru Surugiu, Vereºti, Botoºani

În o altã variantã din Mihalcea, Ion, pentru bunãtatea lui, a cerut
bãþul ºi traista de dupã uºã de la Dumnezeu ºi cu acestea a scos
dracii de la boier; iar cînd a murit, a zis cã sã i le puie lîngã dînsul în
mormînt. Mergînd în iad, s-a apucat sã facã o mãnãstire ºi dracii
i-au dat drumul, rãmîind ca Dumnezeu sã-l ia în rai.

Alte variante sînt:

A. Marcu ºi Moartea

Un bãiet sarac, numit Marcu, a pornit la slujbã. Dracul l-a luat
sã-i care lemne de ars sufletele în iad. Dar tot timpul cît îl va sluji,
i-a zis cã n-are voie sã se spele sau sã se curãþe. I-a dat un cal cãruia
n-avea voie sã-i spuie: „De!” El însã i-a spus ºi calul s-a fãcut om. Era
un boier pe care el îl cunoºtea. Dupã ce a slujit anul, acu nu mai
putea de necurãþenia ce era pe dînsul. Într-o zi, dracul l-a pus sã
pãzeascã cãldãrele în iad, în care fierbeau sufletele ºi sã puie lemne
pe foc, dar i-a dat de grijã ca sã nu caute ce-i înuntru. El a cãutat ºi
a vãzut în una niºte mazere, iar în alta oameni fierbînd. Cînd a venit
dracul, a cunoscut ºi i-a zis sã se ducã. El, drept platã cît a slujit, a
cerut mazere, cîteva linguri, sã aibã ce mînca pe drum; ºi a cerut ºi
calul; cãci îl rugase boierul sã-l cearã. Dracii l-au cufundat într-un
iaz ºi acolo l-au spalat ºi îmbracat frumos. A mers o bucatã ºi a
aruncat mazerea jos, cãci lui acum nu-i mai era foame. Din mazere,
îndatã s-a umplut cîmpul de oi; acelea erau suflete! Dumnezeu a
trimes pe înger sã-l întrebe ce vra pentru sufletele scoase? ªi el s-a
cerut portar la Dumnezeu. Aice toate s-au întîmplat ca în povestea
precedentã ºi, dupã ce a nãcãjit-o pe Moarte prin spini, a fãcut pace
cu Moartea, fãcîndu-ºi-o cumãtrã. Venind însã timpul sã moarã, tot
una o înºala cînd venea. Odatã, mergea el cu pluta pe apã ºi ea vine
ºi se pune pe pluta lui. „De-amu, Marcule, toate ca toate, dar trebuie
sã te iau!” El s-a apropiat de dînsa ºi a izbit-o în apã; a fãcut cruce ºi
a zis: „Slava Domnului cã am scãpat!” Apa era adîncã ºi ea s-ar fi
înecat, de nu fãcea el cruce, dar aºa, Moartea a ieºit ºi l-a luat.

Vasile Jemna, Cernãuþi
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B. Covaliul ºi dracul

A fost odatã un covali foarte sarac. Într-o zi, se gîndeºte el: „Dacã
mi-ar da dracul un poloboc de bani, eu mi-aºi da lui sufletul.” Dracul
a ºi fost înaintea lui ºi, dupã ce au fãcut înscris, i-a adus banii. Trece
într-o zi Dumnezeu ºi cu Sf. Petrea pe acolo, calare pe un cal alb, ºi
trimite pe Sf. Petrea cu calul la covali, sã-l potcoveascã. Dupã ce a
fost gata, Sf. Petrea a întrebat ce sã-i plãteascã? El a zis cã nimic.
Dumnezeu a trimis pãn’ de 3 ori înapoi, sã-i spuie ce sã-i dea pentru
potcovit. El a spus sã-i dea un scaun pe care cine s-a pune, pãnã ce
n-a zice el, sã nu se poatã scula. Dumnezeu i-a dat. Amu, banii ceia
de mult s-au fost trecut, dar ºi cei trei ani, cînd era sã vie diavolul ca
sã-i ia sufletul, erau la împlinit. Vine diavolul ºi-l gãseºte lucrînd.
„Am venit ca sã te iau!”, zice el. „Stãi oleacã pe scaun, pãn’ ce mi-oi
gãti lucrul – ºi mã duc.” Diavolul s-a pus. „De-amu haidem, zice
covaliul, cã am mîntuit.” Dã diavolul sã se rãdice – nu poate! „Ce
sã-þi dau, ca sã mã pot scula de aici?” „Iscãleºte-te cã n-ai nici o
treabã cu mine.” A iscãlit ºi s-a dus. Dar, învaþat omul cu bani mulþi,
acu-i era greu fãrã ei. Iar fãgãduieºte cã îºi va da sufletul diavolului;
ºi iar capãtã un poloboc. El, din banii ceia, la toatã lumea da. Vine
iar Dumnezeu cu calul la potcovit. A urmat tot aºa. Acuma a cerut un
pãr, în care cine se va sui, pãn’ ce nu va zice el, sã nu se poatã
scoborî. La trei ani, vine iar diavolul. „Haide!”, zice el. „Hai!”, rãs-
punde covaliul. ªi pornesc amîndoi, dar Dumnezeu a dat cã ºi pãrul
mergea cu ei. Iatã sã aud departe niºte husari. „Ãra, zice covaliul,
mã sui iute în copac, cã iatã vin niºte husari ºi vor zice sã le potcovesc
caii!” „Ba eu mã sui, cã eu te-am cumparat pe tine ºi, cu tine, ºi pãrul
e al meu”, ºi s-a suit. A trebuit iar sã-i facã înscris cã n-are nimic cu
dînsul ºi apoi l-a lasat. Dar el a mai cerut încã o datã bani ºi
Dumnezeu, venind, i-a dat tot aºa, un sac. Diavolul a venit sã-l ia ºi,
trecînd o apã amîndoi, omul a zis cã sã bagã în sac, sã-l ducã dracul
în spate. „Ba mai bine m-oi vîrî eu ºi tu m-ãi duce pe mine, decît sã
te duc eu!” Omul l-a zvîrlit cu sac cu tot în apã ºi el atîta s-a rugat,
pãn’ a fãcut înscrisul ºi i-a dat drumul. – A venit vremea ºi a murit
covaliul ºi a spus femeiei lui sã-i puie cleºtele în sicriu. Pe ceea lume,
mergînd la draci, s-a pus la poartã cu cleºtele ºi ei, temîndu-se, nu
l-au primit. Dumnezeu l-a pus portar la rai. S-a întîmplat cu Moartea
dupã cum ºtim. (O punea sã usuce copacii în pãdure.) Ea slãbise de
tot ºi s-a plîns lui Dumnezeu. De pedeapsã, Dumnezeu l-a înviat pe
covali, ca s-o poarte pe Moarte în spate, cãci ea nu putea îmbla de
slabã ce era. Cît a fost uºoarã, a dus-o, dar apoi, ea, mîncînd oameni,
se fãcuse grea. Într-o zi, o întreabã el cum poate întra în o casã
închisã, cu 16 odãi? „Mã fac muscã ºi prin borta cheiei întru”, a zis
ea. El avea o nucã; fãcu o bortiþã ºi-i zise cã, de poate, sã între acolo.
Moartea a întrat. El a astupat borta ºi a pus nuca în buzunari.
Dumnezeu îi dase lui mîncare cu dînsul, pe timp de 7 ani; cãci era sã
fie o foamete mare. Cei 7 ani au fost trecut ºi acuma nu mai avea ce
mînca. Pe cîmp nu mai era nimic. Gãseºte nuca în buzunari º-o stricã
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s-o mãnînce. Atunci, ºi Moartea iesã: „Stãi, zice ea, vrai sã mã
mãnînci tu pe mine? Amu am sã te mãnînc eu!”, ºi l-a mîncat.

D-ra Aglaia Braha, Mihalcea

Dracul ºi colacii

Erau doi fraþi, unul sarac tare, iar celalalt bogat. Cel bogat s-a
însurat ºi a fãcut o nuntã frumoasã. Merge ºi cel sarac la nuntã,
poate se va înfrupta cu ceva. Frate-sãu, cum îl vede, ia doi colaci ºi
un ºip de rachiu, dã unui argat ºi-i zice: „Na, du-te degrabã ºi dã
ticãlosului celuia, sã nu-mi mai între înlãuntru sã-mi facã ruºine; ºi
spune-i sã se ducã la dracu!” Argatul îi spune aºa. Omul, cum aude,
porneºte sã-l caute pe dracul. Iatã cã la jitãrie îi iesã înainte un drac
ºchiop. „Bunã dimineaþa, nefîrtate, îi zice omul, ce mai faci? Iatã
þi-am adus colaci de la fratele meu, te pofteºte la nuntã.” Dracul tare
s-a bucurat cã l-a bãgat în samã ºi i-a zis: „Mare bucurie mi-ai fãcut,
dar eu n-am ce-þi da, ca sã te mulþãmesc. Ia mai bine ºi du celui mai
mare preste noi, cãci el n-a ºti ce sã-þi facã de bucurie ºi îþi va da feli
de feli de avuþii: bani, vite, dar tu sã nu primeºti nimic. Sã-i zici: «Eu
þi-aºi cere ceva, dar mã tem sã nu-mi vei da ºi mai bine tac». El va fi
foarte suparat, cã nu vrai sã iai nimic ºi te va ruga sã-i spui ce? Tu
sã-i spui sã-þi deie cele 5 macahoane; dar sã nu spui cã þ-am spus eu.
El se va mînia cînd va auzi, iar tu, atunci, sã-i zici: «Vezi cã rãu am
fãcut cã þi-am spus, nu-mi trebuie nimic» ºi sã te faci cã mergi.
Atunci lui are sã-i parã rãu ºi tot þi le va da. Cu macahoanele vei
avea ce vei vrea; vei bate numai în ele ºi tot ce-i dori îþi va veni.”
Omul a mers la dracul, a fãcut dupã cum l-a învãþat ºi a capatat cu
mare greu macahoanele. Pe drum, gîndeºte sã se facã o trãsurã
înaintea sa ºi el, cu straie frumoase. Îndatã a stat lîngã dînsul un
balon cu vizitiu îmbracat frumos ºi el era îmbracat în straie de prinþ.
Cînd îl vede, femeia nici nu-l cunoaºte. Cum vine la copii, gîndeºte sã
se facã o masã cu feli de feli de bucate. S-a întins înaintea lor o masã,
cum numai la împaraþi poate sã fie, ºi sute de mîni îmbla ºi-i slujea.
Gîndeºte sã se facã curþi mari ºi gospodãrie cu vite din bordeiul lor;
ºi îndatã s-au fãcut. Frate-sãu vede ºi se minuneazã ºi vine la dînsul
sã-l întrebe ce comedie e asta? Omul îi spune cã, dupã cum l-a fost
trimis atuncea la dracul, el s-a dus ºi dracul i-a dat macahoanele.
Cel mare se apucã ºi-i dã toatã gospodãria, numai sã-i dea lui maca-
hoanele. I le-a dat; ºi el, luîndu-le, a pornit sã-ºi caute loc mai potrivit
pentru case. Cînd la jumatate de pod, se rupe podul ºi el cade cu
macahoane cu totul în apã, iar dracii l-au luat ºi l-au dus în iad.

D-na Tasiluþa Nastasi, Siret

*
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Fratele cu ochii scoºi

Erau odatã doi fraþi, unul bogat ºi zgîrcit, iar altul sarac. Într-o
zi, a luat cel bogat bucate multe ºi a luat ºi pe frate-sãu la pãdure.
Acel sarac luase ºi el o turtã de tãrîþe. „ªtii ce, frate, zice cel bogat,
hai º-om mînca întãi turta ta ºi apoi vom mînca bucatele mele.” El a
mîncat turta singur ºi frãþine-sãu nu i-a dat nimic. Pe la o bucatã de
drum, omul nu mai putea de foame. „Dã-mi, frate, ºi mie o bucãþicã
de pîne, cã mi-i foame de nu pot sã mã tîrîi!” „Þ-oi da, zice cel bogat,
dar lasã sã-þi scot un ochi.” „M-oi lãsa”, zice cel sãrac. S-a lasat ºi
frate-sãu i-a scos ochiul. S-au dus cît s-au mai dus ºi iar i-a cerut
acela o bucãþicã de pîne, cãci murea, nu mai avea de unde... „Lasã-te
sã-þi scot ºi celalalt ochi ºi-þi voi da.” „Scoate-mi-l.” I-a scos ºi celalalt
ochi ºi l-a lasat acolo în pãdure ºi s-a dus. Acuma vinea noaptea;
bietul orb s-a tîrîit pînã lîngã o cruce ce era la drum ºi s-a culcat
acolo. Iatã cã vin peste noapte trei paseri ºi vorbesc: „Aicea e un orb,
dar în cutare sat e o fîntînã, dacã s-ar spala cu apã de aceea, ar
vedea”, zice una din paseri. O altã zice iarãºi: „În cutare sat nu e apã,
darã dacã ar rãdica cutare stîncã, în acel loc va izvorî.” A treia iarãºi
a zis: „În cutare sat, de ºepte ani bate piatra cîmpurile, pentru cã un
om a fãcut jug în ziua de Paºti, ºi tot una va bate pãnã nu-l vor rupe.”
Cum au zis vorbele aceste, au zburat. El º-a fãcut cruce ºi s-a culcat.

A doua zi s-a dus, întrebînd, pãnã la acea fîntînã ºi, cum s-a
spalat, a vãzut. Apoi a pornit întrebînd de satul unde nu era apã ºi,
scoþînd piatra, a dat drumul apei ºi apa a izbucnit. Oamenii s-au
bucurat ºi i-au dat parale multe. El º-a cumparat în alt sat pãmînt ºi
s-a aºezat acolo lucrînd cu mînile. În toatã ziua mergea în pãdure ºi
pisa la un domn piatrã, da el singur nu ºtia pentru ce. Acea piatrã o
luau dracii ºi o carau cu sacii în nouri ºi sfãrmau pînele oamenilor.
Domnul acela era însuºi dracul cel mai mare; el spusese la draci ca
nu sã batã cîmpul omului celuia. Oamenii cum vãzurã cã la dînsul nu
farmã piatra, au alergat la boierul din sat ºi i-au spus cã el trebuie
sã fie un farmazon. Boierul l-a chemat la el ºi l-a întrebat de ce stricã
la ei piatra pînele? Atunci el a spus ca sã cerce jugurile oamenilor,
cãci acolo trebuie sã fie pricina. A trimis boierul de a chemat pre toþi
oamenii ºi i-a întrebat cum ar face sã þie jugurele la pluguri; cã în
toatã ziua se rup? Atunci unul a ieºit º-a spus cã el are un jug de 7
ani, fãcut în ziua de Paºti. Îndatã i-a zis sã-l aducã – ºi dupã ce l-au
ars, n-a mai bãtut piatra. Iar pe dînsul l-au încarcat de averi ºi, plin
de toate, s-a dus la casa lui.

Frate-sãu, cum l-a vãzut, ciuda lui! Hai ca sã-i scoatã ºi lui ochii
ºi sã-l ducã pe acelaºi loc unde l-a lãsat el, cãci de la dînsul i se trage
toatã averea. Dar acesta nu a voit sã-i scoatã ochii ºi el ºi-a scos
singur. Dupã ce l-a dus acolo, au venit peste noapte cele 3 paseri ºi,
vorbind, au zis: „În rîndul trecut, cînd am fost aice, ne-a auzit cineva
ce am spus; ian sã vedem, nu se aflã ºi acum?” ªi gãsindu-l, l-au fãcut
bucãþi. Tasiluþa Nastasi, Siret

*
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În Mihalcea, se spune cã cel bogat l-a dus pe orb sub o spînzurãtoare,
spuindu-i cã e cruce, ºi el s-a culcat acolo. Noaptea au venit trei
draci. Cei doi dintãi au spus cum ºtim, iar al treiela a zis:

„În cutare tîrg, este o fatã de împarat foarte bolnavã ºi tatãl ei dã
o jumatate de împãrãþie cui o va scoate de la moarte. Dacã ar ºti
cineva sã scoatã podelele, cã acolo este o broascã mare (alþii zic cã
sub stîlpul vetrei), care a înghiþit împãrtãºenia ce a stupit-o fata
împaratului, ºi dacã ar fierbe broasca ºi ar scalda-o cu apa ceea, a
doua zi s-ar însãnãtoºa.” Împaratul i-a dat jumãtate de împãrãþie.
(Restul e cum ºtim.)

Cap. XX

Colacii. Jertfa la morþi

§ 1. Cinstea. Colãcitul. Dãrnicia

Colacii sînt cinstea ce se închinã cuiva, la diferite ocazii.
Cînd vine cineva însemnat în þarã sau în sat, îi iesã înainte cu

pîne sau colaci ºi sare sau alte daruri, spre semn cã sînt bucuroºi de el.
Cu colaci se merge ºi se pofteºte la nuntã pe nuni ºi pe alte

persoane însemnate, precum pe boier, pe preot. Boierul dã în schimb
bani sau rachiu cîteva vedre, drept mulþãmitã.

La nunþi, la cumãtrii, toþi vin cu colaci, chiar dacã nu duc colacii,
ci alte daruri, sã cheamã tot colaci.

(Despre colacii ce se închinã nãnaºului la nuntã, la cumãtrie,
colacul mirilor, prin care sã uitã în 4 pãrþi, precum ºi obiceiul mîn-
cãrei atunci, se va vedea vol. II.*)

Cu apa de pe colacii ce se duc la nuni, la cumãtri, e bine sã te
speli, de cinste. Horecea

Colacii ce se fac de Crãciun, de Anul Nou, de Boboteazã, care se
dau atunci la preot, la colindãtori, trebuie sã fie rotunzi ca soarele ºi
luna – aºa sã spunea în Bahrineºti, de demult.

D-na Maria Braha, n. Stroici

În Moldova, de Anul Nou, e obiceiul ca fata de casã sã facã un
colac mare pentru flecãi, cînd vin cu uratul. Ei vin cu lãutari ºi o
joacã ºi ea le dã colacul.

În ªcheia, copilele ce ies întãi la joc duc de Crãciun la joc (atunci
e obiceiul sã iasã) un colac mare, foarte frumos împodobit, cu mãr-
gean ºi cu berbenoc.

(Despre colacul îngemanat, ce sã face de Crãciun, pentru samanat,
precum ºi de 40 de Sfinþi, s-a vãzut.)

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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De demult, era în Moldova obiceiul la þarã ca sã ducã de Sf.
Gheorghe proprietarului cîte un miel, colaci, toþi þaranii care aveau
oi; iar preoþii de la þarã duceau protopopului.

În Mihalcea, cînd tunã, zic cã Dumnezeu îmblã cu colaci prin ceri.

Cînd cineva vroieºte sã meargã în altã þarã ca sã trãiascã, cei ce
nu-l sfãtuiesc îi zic în rîs: „Du-te, du-te, cã acolo îmblã cînii cu colaci
în coadã”, adecã e tare bine.

*

Cu colaci, pe fiecare îl colãceºti. Se zice: „L-a colãcit pe cutare”,
adecã ºi l-a fãcut bun, ºi l-a atras.

Cu colacii amãgeºti, cînd îþi amorþeºte piciorul, zicînd frecîndu-l:

Ieºi, babã, din picior,
Cã þ-a murit un ficior.
Care? Care?
Cel mai mare,
Cu cãmeºe de fuioare,
Dã-i colac ºi lumînare
ªi pînzã, de sufletul ce-l are. Botoºani

*

În Mahala, ca sã stea ploaia, strigã copiii:

Stãi, ploaie cãlãtoare,
Cã mãmuca-i vrãjitoare,
ªi nenica ghiocel (diecel?)
ªi þ-a face-un colãcel
ªi þ-a da de sufleþel.

„Am rupt colacii cu cutare”, adecã au rupt prietenia.

Cînd eºti mînios pe cineva, îl ameninþi zicînd: „ª-a lua el colacul!”,
adecã mulþãmita.

„Þ-oi mînca eu colacul!”, cînd îl ameninþi pe cineva cã va muri.
Adecã i se va mînca din colacul ce se face la morþi.

Colaci sã duc jertfã la bisericã; – înainte i se aduceau lui
Dumnezeu, jertfe, vietãþi.

Jertfa adusã lui Dumnezeu
Cînd a murit Dumnezeu

Un om sarac îmblãtea grîu la frate-sãu bogat, dar pe nimicã alta
decît pe mîncare. „Bãdicã, zice cel sarac, eu lucrez la d-ta pentru
mîncare, dar femeiei ºi copiilor acasã ce sã le duc?” „Sã le duci aceea
ce vei strînge în opinci.” Cîtã pîne va cãdea pe timpul îmblãtitului în
opinci, sã fie a lui. Astfel a strîns el zi cu zi cîte zece, douãzeci de fire,
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pãn’ ce s-a fãcut un cãuº. Vine ºi-l aratã frate-sãu: „Uitã-te, bãdicã,
cît am lucrat eu la d-ta, ce am cîºtigat!” „Bine ai cîºtigat. La primã-
varã þ-oi ara o bucãþicã ºi vei samana grîul acesta ºi vei avea ºi tu, ca
oamenii, grîu.” Saracul s-a mulþãmit cu vorba lui. Dar frate-sãu îl
þinea de prost. Cum a venit primãvara, bogatul a ieºit des-dimineaþã
cu argaþii la arat – spre sarã vine ºi frate-sãu cu cãuºul cel de grîu.
„Am venit, frate, cã ai zis cã mi-i da o bucãþicã de arãturã sã samãn
ºi eu.” „Da amu se vine, prostule, cînd Dumnezeu a murit? Sã fi venit
de dimineaþã, cînd Dumnezeu trãia, ºi-þi aram.” „Cum sã poate, frate,
Dumnezeu a murit?!” „Se-nþãlege c-a murit! Tu de ce nu te scoli pãn’
în ziuã ca mine, ce eºti leneº?” „Dacã n-am ce face!” „Dacã n-ai alt
lucru, ia ºi-þi cîrpeºte pãnã la ziuã cojocul, cã e tot rupt. Dar tîrziu nu
te scula!” „Apoi, de amu, aºa voi face. Dar m-am întristat tare, c-a
murit Dumnezeu. Eu mã duc sã-i fac din grîul ista praznic!” ºi-ºi ia
ramas bun ºi sã duc drept la moarã sã macine, spuind la oameni cã
a murit Dumnezeu. Toþi rîdeau ca de un nebun de dînsul. El însã cu
tot dinadinsul i-a poftit a doua zi la praznic. Femeia lui a fãcut un
colac frumos ºi mare. Oamenii au venit o mulþime, ca de comedie,
cînd i-a chemat. El a tãiat colacul ca nafora ºi la fiecare a dat cîte o
bucãþicã. Oamenii au mîncat ºi cu toþii s-au sãturat.

A doua zi, se scoalã saracul de noapte ºi sã apucã sã-ºi cîrpeascã
cojocul ºi, tot uitîndu-se de nu se face ziuã, vede pe frate-sãu ºi pe
cumnatã-sa ducînd o caldare în grãdinã. El se uitã ce are sã fie mai
departe. Ei s-au apucat amîndoi sã sape o groapã º-au ascuns calda-
rea acolo. Apoi s-au dus amîndoi cu carul sã aducã fînul din cîmp. Ist
sarac iute s-a dus º-a destupat sã vadã ce-au pus ei acolo. Cînd sã
uitã: era o caldare plinã de galbeni. Scoate caldarea ºi astupã la loc,
vine acasã º-o îngroapã în tindã, dupã uºã. Dar mai întãi ia cîþiva
galbeni ºi zice: „Doamne Dumnezeule, ajutã-mi sã mã rãdic eu cu
banii iºtia ºi pãn’ la anul îi voi pune la loc, ba ºi un praznic voi face
de mulþãmire, pentru fratele meu.” Omul º-a cumparat o viþicã,
una-alta ce i-a trebuit, º-a nãimit pãmînt ºi pãn’ la anul s-a întemeiat
gospodari cum sã cade, ba ºi banii luaþi i-a pus înapoi. Frate-sãu
pusese un stog de fîn deasupra locului aceluia ºi nu mai cãutase de
sînt banii sau nu. La anul, în aceeaºi zi cînd fãcuse omul pomenire
pentru Dumnezeu, face un praznic frumos ºi cheamã tot satul, iar
banii i-a pus cu caldarea pe poliþã ºi i-a acoperit. Stînd frate-sãu la
masã, zãreºte caldarea ºi-i aratã femeiei: „Uitã-te, femeie, cãldarea
noastrã! Ei, frate, zice el, de aceea eºti aºa fudul, unde te-ai îmbogãþit
cu banii furaþi de la mine! Iaca caldarea, gîndeºti cã n-o cunosc?!”
„Caldarea este aice, de aceea am pus-o, ca s-o vadã oamenii, cã dac-aº
fi furat-o, aº fi ascuns-o, ºi banii, ia poftim, de faþã îþi sînt: – Îþi
lipseºte vro unul? Numãrã-i!” „Acu sã vã spun, meseni d-voastrã,
întîmplarea: Þ-aduci aminte, frate, cînd mi-ai spus cã a murit
Dumnezeu ºi n-ai vrut sã-mi dai o bucãþicã de pãmînt, care mi-ai
fãgãduit, sã-mi samãn. Eu am crezut cuvîntul d-tale, ca al unui frate
mai mare, dar d-ta ai fãcut din mine numai rîs. Oamenii toþi mã
rîdeau, dar eu am fãcut praznic din munca mea, ce cu greu am strîns
de la d-ta în opinci. A doua zi, pãn’ a nu se face ziuã, eu îmi cîrpeam
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cojocul, cum mi-ai spus, ºi te-am vãzut cum ascundeai ceva, º-am
vrut sã ºtiu ce? D-ta te-ai dus, dar eu am cãutat... Sã fi vrut, ascun-
deam banii ºi n-ai fi ºtiut de dînºii, dar eu, vãzîndu-i, am cãzut în
genunchi ºi m-am rugat lui Dumnezeu cã, de-mi va ajuta sã mã
rãdic, împrumutînd din ei, pãn’ la anul, îi voi pune la loc, ba încã ºi
un praznic voi face pentru sanatatea d-tale, cã m-ai ajutat; ºi iatã,
Dumnezeu mi-a ajutat ºi am fãcut.” Oamenii s-au minunat; iar frate-sãu
n-a putut sã mai zicã nimicã, cãci numãrînd, a gãsit toþi banii – dar
în inima lui, nu ºtia ce sã-i facã de ciudã. ª-a luat banii ºi s-a dus.
(Astfel mîntuie povestea în Roºa – în Mihalcea sã mai spune cã, din
ceasul acela, omului iar a început a-i merge rãu ºi pãn’ la anul a
ramas sarac. Atunci a visat cã sã meargã jitari în cutare sat. (Aice
urmeazã povestea cu sãrãcia aruncatã în iaz ce s-a legat apoi de gîtul
frate-sãu celui bogat. Acesta pierde totul ºi celalalt e silit s-o aducã
pe cumnata-sa cu copii la el, ca sã-i ajute, iar cel ce fusese întãi
bogat, din cauza beþiei, a ramas pentru totdeauna nenorocit.)

Petrea Beicu

(Variante de ale povestei aceºtia se vor vedea la Noroc.)

A. Copilul-jertfã

Trei flecãi s-au dus la Dumnezeu dupã noroc. Unul a cerut bogãþie,
altul boierie, iar al treilea sã nu fie nici bogat, nici sarac ºi sã aibã o
femeie într-un gînd cu dînsul. Dumnezeu i-a prefãcut la faþã frumoºi
ºi i-a trimis, zicînd celui mai mare: „Tu du-te la un morari bogat, cãci
pãnã la anul vor muri pãrinþii ºi tu te vei însura cu fata.” „Tu du-te
la cutare boieri cu fatã, i-a zis celui mai mijlociu, ºi fã-te slugã în casã,
cã pãnã la anul vor muri pãrinþii ºi iar te vei însura tot aºa; ºi te vei
face boier.” „Da tu, zice celui mai mic, du-te la grãdinari, cã are fatã.”

La cîtva timp, s-au fãcut Dumnezeu ºi cu Sf. Petru calici º-au
mers pe la ei, sã vadã cum îi vor primi. Au mers la morari º-au cerut
oleacã de fãinã. El a poruncit sã le deie de acea ce se ºterg pietrele.
Calicii au fãcut un colac ºi l-au copt; era ca de grîul cel mai frumos.
Morariul a început a hui pe slugi, iar slugile au spus cã ei n-au dat
grîu. Atunci morariul s-a priceput, dar moara a ars ºi el a ramas
sarac. S-au dus Dumnezeu ºi cu Sf. Petru la boieri ºi au cerut o
bucãþicã de carne sã-ºi frigã. „Du-te ºi ia mielul ce l-a rupt lupul ºi-l
dã.” Iese Dumnezeu afarã pe poartã dupã argat, ia mielul mort cum
era ºi-l aruncã peste zid, în ogradã. Mielul s-a fãcut viu ºi a capatat
pãr de aur. – „Ce miel le-ai dat?” – „Acela care ai poruncit.” ªi acesta
s-a priceput îndatã, darã curþile i-au ars ºi vitele au perit ºi el a
ramas calic.

Merge Dumnezeu cu Sf. Petru la grãdinari. Femeia grãdinarului
avea copil. Ei º-au fãcut bube, rane pe trup, n-au vrut sã mãnînce
nimic, darã au zis cã s-ar unge cu unturã de copil, de le-ar da. Ea a
luat copilul ºi, cum ardea focul în cuptor, l-a aruncat acolo º-a astupat
gura la cuptor. Vine barbatul ºi femeia îi spune ce a fãcut. „Bine ai
fãcut”, zice omul. Cînd au gîndit ei cã va fi gata, cautã în cuptor...
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Copilul se juca cu douã mere de aur ºi pãrul îi era totul de aur.
Pentru bunãtatea lor, le-a dãruit Dumnezeu multe bogãþii, încît erau
cei mai întãi. Botoºani

În Mihalcea, povestesc cã Dumnezeu, pe cînd îmbla pe pãmînt ºi
bogatul n-a vrut sã-l primeascã sã doarmã, l-a primit un sarac. Întrebîn-
du-i ce vrau sã mãnînce, Dumnezeu a spus cã numai carne; dacã
n-are, se vor culca ºi aºa. Oamenii de casã, avînd mulþi copii ºi fiind
sãraci, au fãcut focul în cuptor º-au fript un copil etc. Sãracul pentru
Dumnezeu ºi copilul l-a dat, dar bogatul nici la uºã nu l-a primit!

B. Cum va vrea Dumnezeu

Erau doi fraþi, unul sarac ºi altul bogat; cel bogat nu-l iubea pe
frate-sãu ist sarac. Odatã, au venit la cel sarac Dumnezeu ºi cu Sf.
Petru la mas. Femeia a cunoscut cã trebuie sã fie cineva mare ºi li-a
zis: „Bucuroasã v-aºi primi, dar la mine în casã nu-i curat ºi mã tem
cã nu vã veþi odihni bine.” – „Noi primim ºi aºa, dã-ne o laiþã sã
dormim.” Au întrat în casã, da femeia ardea foc în cuptor, sã coacã
malai. – „Mai pune pe foc”, zice Dumnezeu. Ea pune. Amu se fãcuse
jãratec. – „Trage jaratecul!” Trage ea. – „Amu, zice Dumnezeu, ia ºi
pune copilul în cuptor!” Femeia n-a zis nimicã; a gîndit numai în
gîndul ei: „Cum va vrea Dumnezeu” ºi l-a pus. A ieºit pe afarã ºi a
început a plînge cu barbatul ei. Da împrejurul casei erau stogurile cu
pîne ºi pe loc au început ºi stogurile a arde; atunci au cunoscut ei cã
trebuie sã fie Dumnezeu. Peste vro douã ceasuri, Dumnezeu o chea-
mã pe femeie ºi-i zice sã deschidã. Copilul sta pe un scãunaº c-un bãþ
de aur în mînã, strãlucind ca soarele ºi era rumen ºi frumos ca un
trandafir. Atunci ei au cãzut la picioarele lui Dumnezeu ºi i-au
mulþãmit. Iar Dumnezeu le-a zis: „Cunoaºteþi voi acu puterea mea?”
Dupã ce s-a fãcut ziuã, în locul stogurilor acelora vãd altele, mai
mari. Cînd a vãzut frate-sãu, ciuda lui! „Cum se poate, zice el, cã la
tine sã ardã stogurile ºi sã se facã altele mai frumoase în loc, am sã
dau ºi eu la ale mele foc!” Dã ºi el foc la ale lui ºi au ars toate; pentru
ca n-a fost dat focul de Dumnezeu.

De aceea, omul niciodatã, dacã îi vine de la Dumnezeu vro pe-
deapsã, vro nevoie, sã nu zicã nimic. „Fie în voia lui Dumnezeu!” sã
zici, cãci Dumnezeu face aºa, dar omul nu e în stare sã ºtie ce are
Dumnezeu în gînd cu el sã facã, poate ceva mai mult. Cum a fãcut ºi
la acesta. Marghioala Ciobanu, Botoºani

C. Femeia într-un gînd cu barbatul

Erau trei fraþi saraci ºi au pornit în lume sã se hrãneascã. Pe
drum, s-au pus lîngã o fîntînã sã mãnînce. Da face cel mare: „Noi nu
trebuie sã ne punem aici, cã amuº va trece cineva pe drum ºi va cere
sã-i dãm o bucatã de pîne ºi videþi cã nu-i de unde, n-avem nici noi ce
mînca.” – „Da n-a mai trece nimene!”, zice cel mic. Numai au vorbit
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cuvintele aceste ºi iatã cã vin doi moºnegi înspre dînºii ºi cer ca sã le
deie ceva de mîncare. Cei doi mari n-au vrut, da cel mic a tãiat cîte
o felioarã de pîne ºi le-a dat. Pornesc ei toþi cinci pe un cîmp ºi ajung
la un pîlc de spini: „Tu ce ai vrea sã ai?” îl întreabã Dumnezeu pe cel
mai mare. – „Eu aº vra sã am lîngã drum o livadã cu poame ºi vie ºi
cine va trece sã-i dau.” Dumnezeu a blagoslovit locul acela cu spini ºi
îndatã s-a fãcut livadã cum a dorit.

„Da tu ce ai vra sã ai?”, îl întreabã pe cel mijlociu. „Eu aº vra sã
am o turmã de oi ºi cine va trece sã dau lapte ºi caº.” Merge
Dumnezeu pãnã la un loc cu pietriº, blagosloveºte cu cîrja ºi îndatã
s-au fãcut din pietrile acele oi; rãmîne ºi cel mijlociu acolo.

Merge Dumnezeu ºi Sf. Petrea cu cel mic mai departe. „Da tu
ce-ai vra?” – „Eu n-aº vra nimicã alta decît o femeie într-un gînd cu
mine; sã stau lîngã o apã ºi cine va trece ud, nãcãjit, eu sã-l încãlzesc,
sã-l usuc.” Dumnezeu a mers nu departe, acolo era o apã ºi un om ce
sta alãturi avea o fatã. Intrã în casã, da acolo mai era un staroste.
Dumnezeu zice sã deie fata dupã bãietul lor, dar pãrinþii spun cã nu
pot, cã acela a venit mai demult ºi aºteaptã. – „Dacã-i aºa, zice
Dumnezeu, hai º-om pune cîte un bãþ în pãmînt ºi al cãrui bãþ va
înflori pãnã mîne dimineaþã ºi va face roade, dupã acela s-o dai.” A
pus Dumnezeu un bãþ de alun ºi celalalt unul de cireº. Cînd s-au
sculat a doua zi, alunul avea alune ºi au dat fata dupã dînsul.

Merge Dumnezeu cu Sf. Petru pe la livada ceea; amu, perele erau
coapte ºi aºa de frumoase! Cer ºi ei sã le deie vro douã pere. „Ei, zice
stãpînul grãdinei, dacã voi da eu la toþi cîþi trec, apoi mie ce mi-a mai
rãmînea?” Ia Dumnezeu ºi blagosloveºte cu cîrja ºi face iar pîlcul cel
de spini la loc.

Se duce ºi la cel cu oile ºi cere un caº. „Ei, dacã aºi da eu la toþi
trecãtorii, apoi eu ce aº mai mînca?” Dumnezeu a blagoslovit – ºi
acolo a ramas pietriº, cum a fost.

Dã Dumnezeu o ploaie ºi se duc uzi, pe la cel al treilea. Acela
dormea lîngã pod ºi aºtepta sã iaie în casã pe cine va trece. Dupã ce
i-a îmbracat pe moºnegi, zice Dumnezeu cãtrã Sf. Petrea: „Tare mi-ar
plãcea sã mãnînc pe bãieþelul cela” – cã omul amu avea un copil.
Femeia s-a uitat la dînsul ºi el la dînsa ºi au fost într-un gînd: „Hai
sã-l dãm”, zice ea. Dumnezeu i-a spus sã facã focul în cuptor ºi, dupã
ce l-a pus sã se frigã, la un timp, i-a zis: „Amu destupã....”

Cînd se uitã în cuptor: Maica Domnului îl þinea pe copil în braþe
ºi se juca cu el. Au scos copilul. Dumnezeu º-a luat rãmas bun ºi s-au
dus. Atunci au vãzut ei cã trebuie sã fie Dumnezeu, cã mergea pe
deasupra, prin aer, nu pe pãmînt. Dl Gh. Dumitriu, Botoºani

Pe cine iubeºte Dumnezeu

Demult, mergea Dumnezeu cu Sf. Petru ºi Sf. Paul º-au ajuns la
o apã. Vine un bogat cu niºte boi frumoºi ºi ei se roagã sã-i treacã,
darã bogatul nu a vrut, a spus cã-i e prea greu. Vine un om sarac, cu
niºte boi slabi. „Acesta ne va trece, zice Dumnezeu, dar au sã i se
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treacã boii.” Se roagã Sf. Petru, se roagã Sf. Paul sã nu-i facã omului
pagubã. „Nu se poate, zice Dumnezeu, trebuie sã piarã, cã-i al meu!”
ªi cum i-au trecut pe celalalt mal, boii au crapat. General

§ 2. Jertfa pentru morþi. Pomana

Cînd faci pomanã, cel întãi lucru ce trebuie a se da e colacul ºi
lumînarea. O vitã dacã dai de pomanã, i se pun colaci ºi lumînãri în
coarne.

În pãrþile româneºti, la parastas, sã dã cucoºul cu colac în jurul
gîtului º-o lumînare aprinsã.

În Mihalcea, cînd dã cineva de pomanã un copac rodit, ca sã-l
vadã pe ceea lume – de exemplu, un perj din grãdinã – pune lumînãri
în crengi ºi colaci cîþi vra ºi-l dã cui voieºte de sufletul sãu. Acela ia
colacii ºi lumînãrile ºi culege poamele de pe el.

Pomanã cînd faci, chiar ºi pentru morþi, totdeauna sã dai ºi de
sufletul tãu, cãci ce ai dat te aºteaptã cînd mergi pe ceea lume. Cine
ºtie dacã-þi va mai da cineva pe urmã sau nu? Mahala

Omul, dacã vra sã aibã pe ceea lume, sã deie cu mîna sa singur,
cît trãieºte; numai sã deie cu toatã inima, sã nu-i parã rãu.

De pomanã se dã ce-þi place mai tare, ca sã vezi pe ceea lume, de
aceea sã trimete la bisericã din frupt, din poame etc., ce e mai frumos.

Zgîrcitul

A fost un om foarte bogat, darã ºi foarte zgîrcit. El, cît a trãit, n-a
dat nimãrui nimic. Cînd a murit ºi a mers pe ceea lume, a vãzut cã
fiecare are mese întinse dinainte ºi el – nimic. Zice el – în gîndul lui:
„De m-aºi vedea pe ceea lume, amu aºi ºti eu ce sã fac.” Dumnezeu a
dat cã i s-a deschis groapa ºi el a înviat. Vine la femeie acasã ºi-i zice
ca sã-i facã 2 cuptoare de colaci. Apoi încarcã douã care cu cîte patru
boi ºi porneºte spre groapã. La un pod a cãzut un colãcel mititel
într-un glod, din car. El ºi pe acela l-a rãdicat ºi l-a ºters, dar iatã
cã-i iesã înainte un sãrac ºi întinde mîna. Dintru-ntãi nu a voit sã-i
deie nimicã, darã pe urmã, vãzînd colãcelul tãvãlit, i l-a aruncat.
Cînd a ajuns la groapã, moartea l-a luat ºi colacii au ramas. Se duce
pe ceea lume, darã masa lui era tot goalã. Atîta numai cît colãcelul,
ce l-a dat saracului, sta pe masã aºa tãvãlit de glod, cum era.
Dumnezeu a vrut astfel, cãci altfel n-ar fi avut nimic. Mihalcea

Pînea

Era un bogat zgîrcit tare, cã el nu dase în viaþa lui nimãnuia
nimic, da un sarac s-a pus ramaºag cu alþii cã lui îi va da; ºi nu-l
slãbea; necontenit mergea la dînsul în ogradã, îi ieºea în cale ºi îi
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cerea, macar cã totdeauna îl ocãra ºi-l alunga. Într-o zi, venea bogatul
de la tîrg aducînd mai multe pîni. Iatã cã-i iesã înainte saracul ºi-i
cere. El, de ciudã, neavînd cu ce sã deie într-însul, fiindcã þinea în
mîni pînile, îi trînti cu o pîne în cap. Saracul, bucuria lui, a zis
„Bodaproste!” ºi s-a dus fuga, sã arãte la ceilalþi saraci cã a capatat.

Muri bogatul ºi se duse în iad. Îl chinuiau acolo ºi nimic nu-l
putea scoate. Numai pînea ceea o vedea ºi se tot întindea sã o prindã.
Maica Domnului þinea în mînã pînea ºi tot se ruga la Domnul Hristos:
„Dã voie sã-l scot, cã el pînea asta cu toatã inima a aruncat-o; poate
dacã ar fi dat-o de bunãvoie, mai degrabã i-ar fi pãrut rãu, dar fiindcã
e datã cu toatã inima, º-a cîºtigat ca sã-l scot!” Domnul Hristos s-a
înduplecat de rugãciunele Maicei sale, iar Maica Domnului, întinzînd
pînea, el s-a prins de pîne ºi l-a scos.

Auzitã de la mama autoarei, Botoºani

Laptele

O cucoanã, iar, zice cã era foarte zgîrcitã, ea nu da nimãrui
nimicã. Da la cucoana ceea era o fatã în slujbã, tare bunã la inimã.
Ea, de cîte ori mulgea vacele, totdeauna da lapte la o vadanã cu
copii, ce sta alãturea. Dã Dumnezeu cã cucoana sã îmbolnãveºte ºi
moare – dar nu moarte adevãratã – ci numai a fost leºinat ºi, în
leºinul acela, îngerul i-a luat sufletul ºi l-a dus pe ceea lume. Mai
întãi, a dus-o în rai; acolo a vãzut un pãrãu de lapte ºi pe sluga sa
ºezînd cu îngerii pe punte ºi veselindu-se. Apoi a dus-o în iad, într-o
prapastie mare, unde avea sã ºadã ea. Dar de groaza cea mare, s-a
trezit. Fata sta lîngã dînsa ºi cucoana, vãzînd-o, i-a zis: „Dã-mi tu
mie cu toatã inima ta ceea ce ai pe ceea lume.” „Eu n-am nimic”, zice
fata. „Ba ai, cã iatã ce am vãzut.”... ºi i-a spus totul. „Þ-oi spune
drept, zice fata. Eu, de cîte ori mulgeam vacele, totdeauna dam cîte
o ulcicã de lapte la vecina noastrã ºi poate din acela s-o fi fãcut ce ai
vãzut. Dar eu cum pot sã-þi dau d-tale aice ceea ce am acolo? Dacã
vrai sã ai, dã singurã ºi vei avea ºi d-ta.” „Bine dar, voi face aºa”, a
zis cucoana. ªi îndatã a chemat oameni saraci, de le-a împãrþit
averea, ºi a murit.

(Se spune în tot locul, unde sînt români curaþi.)

Cine dã... lui îºi dã
Cine face... lui îºi face

Era o cucoanã la care venea totdeauna un sarac cãrui, cînd îi da
ceva, el altã vorbã nu rãspundea decît: „Cine dã... lui îºi dã, cine
face... lui îºi face.” De la o vreme, cucoana a prins ciudã pe calic. „Ian
lasã, cã þ-oi face eu, sã vedem aºa a fi cum spui tu?” – se gîndeºte
cucoana.

Cucoana aceea avea un ficior. Într-o sîmbãtã dimineaþã, se duce
ficiorul la vînãtoare, da ea acasã s-a apucat ºi a copt un cuptor de
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plãcinte. Cînd le-a scos, le-a uns pe toate cu unt, numai cît pe una a
uns-o cu otravã ºi, cînd a venit saracul, i-a dat-o. „Bogdaproste, zice
iar saracul, sã fie de sãnãtatea d-tale! Cine dã... lui îºi dã, cine face...
lui îºi face.” „Lasã, lasã, gîndeºte cucoana, cã de-amu nu-mi vei citi
tu la cap evanghelia!”

Mergînd saracul acasã, se întãlneºte pe un cîmp cu ficiorul cucoa-
nei, venea de la vînat, da flãmînd, mort de foame. Ficiorul cucoanei
îl cunoºtea. „Moºule, zice el, n-ai fost la mama, nu þi-a dat ceva azi,
cã tare mi-i foame!” „Ba mi-a dat o plãcintã, e încã caldã, chiar
acuma a scos-o din cuptor.” „Ad-o încoace, cãci, cînd vei veni, þ-oi da
douã pentru una”, º-o apucã repede ºi o mãnîncã.

Cum a ajuns acasã, el – bolnav de moarte. „Spune-mi ce-ai pãþit”,
zice cucoana. „Poate þi s-a întîmplat ceva pe drum?” „N-am pãþit
nimicã, decît am mîncat o plãcintã de la saracul cela ce vine tot-
deauna la noi.” „Vai de mine ºi de mine” – a început a plînge ºi a se
vãiera. – „Ce-am fãcut! Cum mi-am omorît eu singurã copilul! Dar
tot bine a zis saracul ºi drepte sînt vorbele lui cã: «Cine face... lui îºi
face, ºi cine dã... lui îºi dã».” Auzitã de la mama autoarei

În Ropcea, spun cã, de zgîrcitã ce era, a dat unui sarac plãcinta cu
otravã ca sã nu-i vie mai mult, ºi saracul, dînd-o la cînii ei, au perit
toþi. Alþii spun ca ºi mai sus.

A. Sufletul cere. Sîmbãta

Pomanã sã faci toatã sãptãmîna, dar dacã n-ai fãcut sîmbãta,
nu-i primit.

Sîmbãta cerul e deschis, atunci aºteaptã sufletele ºi se uitã, oare
li-a trimes ceva de pe astã lume? Dacã nu li s-a dat nimic, se supãrã
ºi se roagã la sufletele celea cãrora li s-a dat de acasã; acelea stau la
masã, cu cea ce li s-a dat dinainte. „Împrumutã-mi ºi mie pãnã
sîmbãtã, zice sufletul, cã poate mi-or da ºi þ-oi da înapoi!” Dar dacã
ºi sîmbãta viitoare nu capãtã, atunci sufletul cãruia i-i dator vine ºi-l
piºcã ºi-i cere: „Dã-mi ce-i al meu!” Sufletul plînge ºi blastãmã: „Sã
dea Dumnezeu pãn’ la anul sã vie ºi ei aice – neamurele ce are – sã
vadã cum nãcãjesc eu!” Mihalcea

Alþii spun cã morþii stau sub pãmînt. Omul, dacã moare, pãmîntul
se deschide ºi îngerii duc sufletul pãnã la lumea cea de sub noi. Acolo
e raiul ºi Dumnezeu. Dacã verºi pe masã rachiu sau vin, sufletele se
bucurã. Aceea ce s-a varsat e al lor. Poate uiþi sã dai ºi ei atunci au.
De faci aici praznic ºi capãtã cineva un blid cu mîncare de pomanã,
acela ce ia sã zicã „bodaproste” ºi mîncarea e îndatã dinaintea lor.

Dar numai sîmbãtã de dai e primit, aºa o zi e sîmbãta.

– Pomana e tot pomanã, s-o faci oriºicînd!

*
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Aburul

De obicei, la morþi, acelea mîncãri li se dau de pomanã care le-au
plãcut ºi în viaþã. La morþi, nu merge mîncarea, dar aburul acela
merge. Iatã ce se spune din bãtrîni:

Zice cã de demult nu era ca amu, oamenii þineau pînea în gropi
adînci. Odatã, zice cã a mers noaptea un om ºi a cãzut într-o groapã
de acelea ºi, pesemne cã era departe de casele oamenilor, cã nu a dat
nimene de dînsul, ca sã-l scoatã, nici n-au auzit strigãtele lui. Cei de
casã l-au cãutat cît l-au cãutat, pe urmã, gîndind cã-i mort, au început
a-i face la praznice de suflet ºi i-au fãcut un an de zile necontenit,
pãnã ce au dat de dînsul acolo. El încã n-a fost murit, macar cã nu a
avut ce mînca; se þinea sãtul ºi se hrãnea cu aburii ce-i veneau, de la
praznicele cari i le fãcea acasã femeia lui.

Auzitã de la d-na Maria Stavrat, Botoºani
(Aceeaºi se va vedea, partea III, la ªerpi.)

Sporiul ºi sanatatea noastrã

Cînd dupã un mort nu se fac praznicele cerute, ai pagube-n casã
ºi la gopodãrie; – pier din vite, cãci sufletul cere, îþi dã a înþãlege ca
sã faci. Atunci trebuie sã faci un praznic, cãci altfel moare cineva din
casã ºi atunci, fãcîndu-se praznicul pentru mort, au parte ºi sufetele
acele lipsite ce cer. În Mihalcea, avînd la o casã pagube între vite
neîntrerupt, au dat o vacã de pomanã ºi pagubele au încetat.

O rãzãºiþã din Broscãuþi, sat megieº cu Mihalcea, spunea cã dupã
ce a murit barbatul ei, în tot anul, îi facea praznice de douã ori pe an:
la jum. de an ºi la anul ºi îi sporea totul ca din apã, cã nu ºtia singurã
de unde îi venea averea. ªi cum s-au schimbat împrejurãrile, cã n-a
mai fãcut, ºi norocul i s-a schimbat.

(Despre sufletele morþilor recunoscãtori, se va vedea la Poveºti.*)

Sufletul omului, pãnã la anul, stã aici pe lume ºi-ºi trage canonul
ºi apoi la anul se duce unde i-i rînduit; de aceea se face masã la anul.
Povestitoarei i-au perit trei vaci dupã ginere-sãu ºi oamenii au sfã-
tuit-o sã nu mai cumpere pãnã ce n-a trece anul ºi se va duce sufletul
lui de pe pãmînt, cãci iar îi vor peri, pentru cã i-a pãrut rãu cã a murit.

Maria Chiseliþa, Mihalcea

În Iordãneºti, e obiceiul cã femeia vãduvã sau barbatul ce vra sã
se cãsãtoreascã a doua oarã mai întãi merge la mormînt ºi face
pomenire de sufletul rãposatului, dînd de pomanã, dacã are de unde,
o vitã cu basma legatã de corn, colac, lumînare ºi o cofã cu apã ºi apoi
se cãsãtoresc.

Cînd dai ceva de pomanã, acel ce ia zice: „Bodaproste, sã fie de
sufletul mortului ºi de sanatatea d-tale!” Cel ce ia numaidecît trebuie
sã zicã: „Bodaproste!” sau „ Mulþãmesc!”, cãci altfel nu e primit.

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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În Camina, cînd e patronul cuiva care e mai avut, mai întãi,
dimineaþa, face praznic pentru morþii ce-i are, la care învitã pe
oriºicine din saraci ºi, dupã ce aceºtia se duc, îºi serbeazã patronul
cu prietenii sãi. Altãdatã, praznicul se face lîngã bisericã.

Tot în Camina, e obiceiul cã, dupã ce s-a sfîrºit praznicul, sã se
strîngã toate fãrmãturele, toate ciolãnelele ºi sã se îngroape sub un
mãr sau orice copac roditor în grãdinã ºi noaptea vin toate sufletele
la fãrmãturele celea ºi-ºi cunosc fiecare bucãþica, care a fost datã de
sufletul lui. De la d-na Panoria Petraºciuc

Morþii se roagã lui Dumnezeu pentru sanatatea noastrã, ca sã
trãim, sã le dãm ºi sã-i pomenim.

Cînd îþi dã cineva de pomanã, e tare pacat dacã nu te rogi pentru
acela. Zice cã era unul, cãrui îi ziceau toþi „fericitul.” Aºa avea un
noroc, cã toþi îi da de pomanã. Cînd s-a dus el în ceea lume, în toate
pãrþile tot l-au gãsit datori ºi datori, pentru cã nu s-a rugat; de la
cine ce lua, aºa lãsa – ºi în mare iad a întrat.

Dacã îþi dã cineva pentru mort, trebuie sã te rogi nouã sîmbete,
sã-i ierte Dumnezeu pacatele. Iarã dacã îþi dã pentru sanatate, tre-
buie sã te rogi nouã duminici, pentru sanatatea celui ce þi-a dat. Este
aici o femeie de 60 de ani ºi ea, de cînd îºi dã numai de suflet, ºi tot
trãieºte! D-na Elena Braha, Mihalcea

Cînd dai de pomanã, sã nu zici: „de sufletul morþilor”, cãci atunci
toþi se uitã ºi nici unul lucrul acela nu-l are, dar sã numeºti pe nume
cui dai. Tot sã iai cîte oleacã ºi sã zici: „Asta e de sufletul lui Ion, asta
e de al Anei etc.”, pãnã ce umpli blidul de ceea ce dai ºi atunci are
fiecare. Mahala

Dacã dai cuiva de pomanã sau faci praznice, mai bine dã puþin ºi
sã-þi parã rãu cã n-ai dat mai mult, decît prea mult ºi sã-þi parã rãu;
cãci sufletul întinde mîna ºi tot nu poate apuca lucrul acela, se
depãrteazã. Mahala

Care om face masã ºi îi pare rãu cã a cheltuit mulþi bani sau cã a
venit cineva prea mult, e pacat. Dumnezeu, cînd faci masã, e acolo ºi,
de e fãcutã din toatã inima, o rãdicã cu mîna în sus ºi o sãlteazã de
trei ori, iarã de nu-i fãcutã din toatã inima, o rãstoarnã ºi, pe ceea
lume, cel ce moare aºa o vede, rãsturnatã în glod, pentru cã nu a fost
primitã. Ana Maslosca, Mahala

Cînd faci praznic, sã nu numeri banii ce ai cheltuit, cã e pacat.
Botoºani

La praznice sã chemi pe cel sarac, care n-are, cãci pentru acela e
primit.

*
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Omul fãcut cal

Era un om ºi avea trei ficiori. El a fãcut praznic ºi-i punea pe cei
bogaþi în frunte, iarã pe cei saraci îi da afarã, bunãoarã ca ºi acum.
A mers Dumnezeu ºi Sf. Petru ºi s-au fãcut saraci ºi el i-a alungat.
Stau ei afarã. Omul iesã afarã ºi zice: „Tare-s asudat!” Atunci
Dumnezeu a întins mîna ºi l-a blagoslovit, de s-a fãcut un cal alb ºi,
ducîndu-se în grãdinã, a început a mînca la curechi. Ficiorii au luat
un bãþ ºi l-au fugãrit ºi el s-a dus cine ºtie unde. L-au aºteptat ei pe
tatãl lor cît l-au aºteptat ºi l-au cãutat, dar nu l-au gãsit nicãire. La
anul, s-au apucat ºi au fãcut o masã tocmai în ziua aceea, de sufletul
lui. Iacã vin ºi cei doi sarmani. Cînd i-au vãzut ficiorii, zic: „Saracii
aceºtia au fost ºi atunci ºi tata i-a alungat, ian hai ºi i-om pofti la masã.”
Ei s-au pus la masã sã ospãteze. Dupã un timp, iesã Dumnezeu ºi cu
Sf. Petru afarã ºi Dumnezeu a gîndit ca sã vie calul acela. Calul a
venit ºi Dumnezeu l-a blagoslovit, de s-a fãcut iarãºi om, la loc.

Dar oamenii tot nu se învaþã minte; ºi tot numai pe cei bogaþi îi
cheamã, îi bagã în samã, îi pun la masã, da pe cei saraci îi lasã afarã,
uitã cã saracul e Dumnezeu. Dãnilã Oloinic, Mihalcea

Pe ceea lume

Odatã, fãcea un om praznic, da lui îi pãrea rãu cã dã ºi de aceea
nu vinea nime. S-a apucat el cu femeia ºi au luat toate mîncãrile,
colaci, gãluºte, ce au avut, ºi le-au pus lîngã drum, poate pe acolo vor
trece oamenii ºi vor mînca. Le-au lasat ºi s-au dus, darã nici de acolo
nu a vrut sã iaie nime. A adus omul toate înapoi acasã ºi a zis cã sã
duce în lume, sã vadã, va mai gãsi pe cineva care a pãþit ca dînsul?

A mers, a mers ºi a ajuns la o casã, acolo era praznic. Omul de
casã era aºa de voios ºi oameni erau aºa de mulþi, mîncau ºi se
bucurau. L-au poftit ºi pe el. Dupã ce s-au sculat de la masã, el s-a
rugat sã-l primeascã la dormit. L-au întrebat unde se duce? El a spus
unde. „Ba eu, zice gospodarul, de cîte ori fac praznice, sînt frumoase
ºi vine toatã lumea, dar am sã mã duc ºi eu sã vãd, mai are ºi altul
praznice ca mine?” ªi pornesc amîndoi. Pe unul îl chema Iacob, pe
celalalt Ion.

Merg ei, înnopteazã într-un sat, vãd o casã mare ºi vrau sã meargã
acolo, sã se roage ca sã-i primeascã la dormit. Da un om de pe drum
le spune: „Voi acolo nu mergeþi, cã omul acela nu primeºte pe nimene
la mas.” – „Apoi bine, zic ei, ne-om culca aice sub gard” ºi se culcã.
Vine stãpînul casei ºi-i vede: „Da voi la ce v-aþi lipit de gardul meu,
zice el, daþi-vã mai încolo oleacã, nu vã atingeþi nici defel de casa
mea!” Oamenii se dau. Apoi începe a-i întreba unde merg – ºi ei îi
spun. „Dacã-i aºa, zice acela, mã duc ºi eu cu voi, cã nici eu nu
primesc pe nimene sã se hodineascã în casa mea, sã vãd, mi-oi mai
gãsi pãreche?”

Se iau ei ºi se duc toþi trei ºi ajung la o casã pe un cîmp, unde era
un moºneag tare bãtrîn. Ei s-au cerut sã-i primeascã la dormit ºi
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moºneagul i-a primit. A doua zi, le zice moºneagul: „Eu ºtiu unde vã
duceþi voi ºi dacã vreþi sã gãsiþi aceea ce cãutaþi, iatã aice sînt trei
drumuri, apucaþi fiecare pe cîte un drum ºi apoi sã vã înturnaþi iar
pe aice, cã eu vã voi spune ce aþi vãzut.”

Se duce Iacob pe un drum ºi dã de o casã, und era un praznic ºi de
toate cele erau pe masã, oameni – o mulþime, dar toþi sta înturnaþi
pe laiþã, cu spatele la masã. Ion a gãsit un praznic frumos, cu oameni
ce ospãtau ºi se bucurau, ca ºi la el. Se duce ºi cel hapsîn. Ajunge
într-o pãdure ºi vra sã se culce sub un copac. Cînd se pune, se face
apã pãnã în gît. Vrea sã se culce sub un altul, tot aºa; ºi astfel a
îmblat toatã pãdurea, fãrã sã se poatã hodini.

Dupã aceasta, s-au întors cu toþii la moºneag. Acesta le-a spus:
„Tu, de aceea, ai vãzut oamenii înturnaþi la masã, cã dai ºi-þi pare
rãu, faci praznice ºi oamenii pentru aceea nu pot mînca. Dar tu, cum
faci cu toatã inima, tot aºa e de primit ºi ai vãzut ce te aºteaptã pe
ceea lume. Iar tu, de nu-i primi pe nime sã hodineascã la casa ta, vei
avea ºi tu hodina ce ai avut-o acolo.” Dãnilã Oloinic, Milhacea

*

Cine dã saracului împrumutã lui Dumnezeu.
Lui Dumnezeu nu-i e mai urît decît bogatul nemilostiv, calicul

fudul ºi bãtrînul desfrînat.

Omul sã fie darnic, acela îi place lui Dumnezeu. Acela e cu hairlîc
(noroc). De unde dã omul, Dumnezeu îi înmulþeºte însutit. Ca din
izvor izvoreºte, cã nu se cunoaºte de unde a dat.

(S-a vãzut de cînd se face pomana – de la morariul fãrã saþ.)
Pomana de aceea se face, cã Dumnezeu cunoaºte pe omul care e

bun, care e al lui, cãci împãrþeºte ºi la alþii din ceea ce are, dar care
nu dã, acela e rãu, sufletul lui e a necuratului.

Saracul sã nu-þi meargã cu mîna goalã de la casã, macar ceva sã-i
dai, cãci e pacat.

„Dar din dar se face rai” zice proverbul. Adecã, dacã mai dãruieºti
din ceea ce ai capatat.

Cînd eºti pe ceea lume, banii ce-i dai la saraci pe drum, aceia te
scot de la necuraþii ce-þi iesã înainte. Vine Arhanghelul ºi te scoate
de la ei, dacã ai dat. Pintea Maieran, ªcheia

La ºesã sãptãmîni, cînd pleacã sufletul de aice, ajunge la un deal
de steclã ºi acela trebuie sã-l treacã. Tare-i e greu, sã înghimpã ºi sã
lunecã, nu sã poate þinea, dar dacã în viaþã a dus pe cineva în cãruþã,
trece îndatã, nici nu ºtie cînd, îl rãdicã pe sus. Mahala

Peste prag sã nu dai de pomanã, cãci nu-i primit; nici peste poartã,
cã-i hotar. Sufletul, lucrul acela pe ceea lume, nu-l poate ajunge. Tot
astfel ºi peste fereastã. General

Peste prag sã nu arunci gunoiul, cã se colbãiesc sufletele.
General
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Þiganului sã nu-i dai de pomanã, cã el e al necuratului – faraon.
Iarã de-i dai, sã baþi cu piciorul în pãmînt, sã ºtie ºi pãmîntul cã i-ai
dat; cã atunci ai pomanã; iai martur pãmîntul, cã el, pe ceea lume,
spune cã n-a capatat nimicã. De aceea, þiganul, cînd baþi cu piciorul,
nici nu vrea sã iaie nimicã. Þiganii, macar cã sînt botezaþi, ei tot nu
sînt de legea noastrã. Mihalcea

Þiganului, sîmbãtã spre sãrbãtori mari, sã nu-i dai nimicã de
pomanã, cã-þi ia frumuseaþa ºi totul ºi, pe ceea lume, eºti negru ca
þiganul, doarã dacã-i dai, sã baþi cu piciorul în pãmînt.

Catrina Beicu, Mihalcea

Dacã visezi pe morþi – fie ºi strãin, nu numai neam – cã îþi cere
ceva sau cã mãnîncã ceva, el atunci cere lucrul acela. Sau dacã spune
cã-i e frig, atunci sã cauþi sã-i dai ceva îmbrãcãminte de pomanã,
îmbrãcãmintea ce o visezi. Cãci dacã þi s-a aratat în vis, numai cã
nimene din ai lui nu-i dã ºi cine ºtie cum îi e lui acolo. ªi atunci ai
mare pomanã.

Cînd visezi mere, sînt sufletele morþilor, cer ceva. Tot aºa ºi cînd
visezi oi. Tot astfel ºi albini. Mihalcea

Mortul dacã-l visezi cã-þi aduce ceva la casã, e tare bine.

Ca sã nu visezi pe mort, sã-i dai ceapã de pomanã. General

Ca sã nu visezi pe mort, sã-i dai o pãreche de papuci de pomanã.
Elena Braha, Mihalcea

În Moldova, i se dã ceva de pomanã pe fereastã.

B. Sufletul. Trupul. Pomana la mort

Omul cînd moare, vine moartea cu coasa de-l taie ºi umple pãreþii
de sînge. Dacã-i omul bun, vine Arhanghelul de-i ia sufletul ºi Maica
Domnului pune mîna pe dînsul sau doar douã degete, sau numai un
deget, ºi atunci stã ca sfînt. Iarã dacã nu-i bun, se stricã degrabã ºi
vine numai moartea, de-i ia sufletul. Mahala

Mortul zice cã vede tot ce-i în casã ºi ºtie, pãnã ce vine preotul.
Cum pune preotul piciorul pe prag, nu mai ºtie nimicã. Siret

Mortul aude tot, pãn’ nu-i trag clopotele; apoi asurzeºte.  Mihalcea

Îngerul zice cã stã cu sufletul trei zile la capul mortului, de aceea
zice cã la cap sã nu te pui. ªi cînd duc mortul la groapã, sufletul
boceºte ºi zice: „Ce ai fãcut pe lumea ta – cã trupul face pacate – ºi
amu tu te duci ºi mã laºi ºi eu trebuie sã trag!” Cã trupul ce-i? Lut;
îl îngroapã ºi putrezeºte, numai sufletul rãmîne de pedeapsã. ªi apoi
îngerul îl duce pe drumul care ºtie el pe cea lume. Acolo cînd ajunge,
îi iesã înainte Sf. Niculai, aºa ca ºi cum þi-ar ieºi un om din casã sã
te primeascã – ºi apoi Sf. Niculai face ce ºtie cu dînsul. Darã îngerul
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trebuie sã iaie sufletul de la orice om, fie el bun sau rãu; pe urmã îºi
ia el rãsplata lui. Corovia

(Despre Sf. Luni ºi sufletul, s-a vãzut.)

Sufletul, cînd iesã din om, îi este aºa de greaþã de trup ºi n-ar
întra, Doamne fereºte, înapoi. Zice: „În ce hoit am ºezut pãnã acum!”
Sufletul se face ca o muscã sau ca un fluture ºi astfel îmblã.

General

De a fost trupul fãrã pacat, sufletul îl sãrutã de sus pãnã jos ºi
zice: „Trupule, floareo, cum m-ai purtat tu pe mine ºi m-ai pãzit!”

Sufletul de atîta trebuie sã se îngrijeascã, ca sã meargã aºa
înapoi, cum a venit de la Dumnezeu.

Sufletul,cînd vine de la Dumnezeu, e aºa de curat ºi strãlucitor ca
o luminã strãlucitoare ºi frumoasã, cum nici nu se poate închipui.
Un om a fost vrut cã, dupã ce va muri, sufletul lui sã meargã drept la
Dumnezeu, de unde a venit, dar dacã era plin de pacate. Cîte le-a
fãcut cît a trãit! Pavel Bojescu, Iordãneºti

Cele trei zile pãn’ ce se îngroapã mortul, sufletul stã lîngã trup ºi
ascultã ce sã vorbeºte despre el. Dacã spun oamenii cã a fost bun ºi
a fãcut bine, sufletul acuma ºtie unde are sã meargã, e vesel ºi
atunci la toþi din casã li e uºor ºi sînt voioºi; dar dacã îl blastãmã ºi
spun cã a fãcut rãu, sufletul e trist ºi toþi din casã sînt suparaþi ºi
plîng. 40 de zile stã pe lumea asta, de i sã fac cele trebuincioase, cãci
40 de zile de pocãinþã ºi la sfîrºitul lumei au sã aibã sufletele ºi
asupra celor 40 de zile vor cãdea toate slujbele, ce i sã fac în acest
timp aici. Iar dacã sfîrºitul lumei va fi cu 20 de zile înainte – aceasta
poate sã se întîmple, atunci va afla sufletele nepregãtite.

Neculai Maftei, Bobeºti

Pentru uºurarea sufletului ºi ca sã nu se apropie necuratul, sã
face sara priveghi, la care se joacã felurite jocuri. În Mihalcea, la
priveghi, se dã la oameni pîne ºi rachiu. A treia zi, mortul se îngroapã.

a) Pomenele

Colacii ce sã fac la mort ºi sã duc pe masã înaintea mortului, cînd
îl duc la groapã, sã numesc pomene. Acestea sã duc ca sã aibã sufletul
pe ceea lume, cînd va merge, înaintea sa. Pe masã se aºterne o faþã
de masã, iar patru oameni o duc pe umere. (În Bucovina, pomenele
se duc în coºerci.) Acei ce duc pomenele capãtã fiecare cîte un colac,
o lumînare ºi o basma. Aceasta e plata tuturor acelor ce servesc
mortul, acelora care duc procesia, acelui ce trage clopotele ºi a altora
care fac vrun serviciu mai însãmnat la mort. Tot astfeli ºi la cei
cãrora li se dau de pomanã podurile li se dã colac ºi lumînare. ªi la
stãri, de cîte ori citeºte preotul evanghelia, se dã peste raclã colac ºi
lumînare, iar în Mahala, sã dã ºi la poduri, cînd vin, pînzã, colac ºi
lumînare.
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Colacii sau pomenele pentru morþi se fac fãrã soþ – se fac foarte
mari. În Bucovina, aceºti colaci se numesc „crestãþi”, poate pentru
împletitura lor crestatã. Forma pomenilor e de mai multe feluri. Mai
întãi se face un colac mare, rotund, frumos împletit. În Bucovina, se
aºeazã pe acesta cununiþe de aluat, împletite în douã, în curmeziºi,
una lîngã alta, pãrînd ca niºte vãlurele creþe cînd e copt. A doua
formã de colac e crucea. Aceasta, în Moldova, nu se face. Formele
cele mai dese, atît în Moldova, cît ºi aici sînt: colacul foarte mare în
formã de 8; colacul în aceeaºi mãrime în forma unui S de tipari;
colacul în forma lui X: Doi S cruciºi, formînd o roatã; doi O cruciºi,
împletiþi unul în altul; un patrat cu capetele cîrjobate; un triunghi
asemenea cu capetele cîrjobate; un trifoi. Mai sînt ºi alte forme de
colaci lungi, frumos împletiþi ºi toþi foarte mari.

În Ropcea, din colacii care se fac, în forma de S, se aranjeazã o
cruce pe masa parastasului, din patru S, puºi cap la cap, iar la
capetele crucei sã pun patru hulubi de aluat.

La þarã, adese se face un singur colac rotund, cu hulubaºi mici pe
el, în care se înfige pomul; ba de multe ori numai o pîne.

Pomul se face oriºiunde fãrã soþ ºi se înfige în pomene.

b) Pomul

În sate româneºti ca Mahala, Boian etc., pomul se face din o
creangã de perj cu mai multe ramuri, curãþite alb; numai ici ºi colo
se lasã cîte o frunzã. În ramuri sã înfig mai în jos strafide, smochine,
perje, iar la mijloc pun cîte un mãr, alamîie sau portocalã. Deasupra
în sus, iar strafide, smochine ºi, în vîrf meriºoare mai mici, nuci,
hulubi, astfeli cã bãþul alb nu se vede nicãiri; e totul îmbrãcat. Unele
din poame le învãlesc cu hãrtie poleitã, ca sã fie ºi mai frumoase.
Prin crengi, mai aninã covrigi, turte dulci, coarne de mari (roºcove),
apoi mai aºeazã hulubaºi ca într-un copac, pe crenguþe. Mai înºirã
deosebit, pe lînã roºã, strafide ºi covrigi ºi le aºeazã în festoane din
creangã-n creangã, ca niºte mãrgele, oferind totul o privire foarte
poeticã. Cînd e gata, îl înfig într-o pîne sau într-un colac.

În oraºe însã, pe la burghezime, pretutindene, pomul e fãcut din
beþe de ºindile, cari se îmbrac tot aºa, cu feli de feli de poame,
dîndu-li-se diferite forme. Formele cele mai obicinuite sînt: sãgeata,
care l-a sãgetat pe om (astfeli spun în Sireti); steaua cu patru raze,
care e steaua lui, luceafãrul cu opt raze, care îi lumineazã calea
înainte; soarele cu12 raze; luna în formã de crai nou, numai pe o
parte cu raze, apoi se fac pomiºori, se face coroana mitropolitului,
crucea ºi multe alte forme foarte frumoase. Beþele se înfig simetric
în pomene. În pomene se aºeazã ºi lumînãri, de asemenea fãrã soþ.

Pe cea lume, din pomul acela se fac copaci mari, cu tot feliul de
poame, ºi sufletul se bucurã de toate ºi are sub ce se umbri. În
Ropcea, se înfig în vîrful pomului paseri de zãhar galbene sau roºi, ce
se cumpãrã anume ºi cari cîntã pe ceea lume în pom. Ba fac ºi o
scãriþã de aluat, sã sã poatã sui pe ceea lume sufletul în pom.
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În Mihalcea, pomul e foarte mic, numai din trei crenguþe, mai
ales cu perje, dar se fac mai mulþi pomiºori fãrã soþ. Unul dintre
aceºtia sã dã cînd scot mortul, peste raclã, la uºã, într-o strachinã cu
un colac ºi o lumînare; de e bãrbat mortul, se dã la un bãrbat, de e
femeie, se dã la o femeie. Iar ceilalþi pomiºori se împãrþesc la unii
oameni, cînd se scoalã de la masã, dupã mort.

Aice, cînd se face pomul mortului, toþi cîþi sînt de faþã ºi ajutã la
mort pun cîte o poamã la fãcut, sã aibã ºi ei parte pe ceea lume. În
ªcheia, pune fiecare neam, ca sã se vadã pe ceea lume. Tot acolo, se
face, afarã de pomul ce se face la mort ºi care se dã preotului, un alt
pom, tot aºa de mare, pentru nãnaº. Dacã nu mai trãieºte nãnaºul,
cautã pe cineva din seminþia lui ºi-i pun pomul dinainte pe masã, cu
trei lumînãri, înfipte într-un colac. Adecã mai întãi i-l dau în mînã,
cînd se pun la masã, dupã ce dau cîte un colac ºi o lumînare la
fiecare, îi dau ºi lui pomul. „Poftim de sufletul lui N.”, ºi dacã lipseºte
preotul, îl pun pe nãnaº cu pomul dinainte, în capul mesei. Iarã dacã
este preotul de faþã, îi dau alt loc de cinste. Cînd se scoalã de la
masã, el împãrþeºte din pom ce vrea ºi îºi ia ºi lui.

c) Coliva

Alãturi cu pomul, la parastas, e ºi coliva. Pentru colivã, se alege
grîul ca sã fie curat ºi se piseazã în chiuã, apoi se fierbe pãnã ce e
moale ºi des. Dupã ce s-a rãcit, îl mestecã cu miere, mai rar ºi cu nuci
pisate ºi îl întinde pe o tipsie rotundã mare, anume pentru colivã. (În
Bucovina, îl pun ºi pe o tabla în 4 colþuri, ceea ce în Moldova nu s-a
pomenit.) Dupã ce e grîul neted aºezat, se cerne posmag pisat pe
deasupra, iar peste posmag, zahar pisat preste tot, ca sã fie faþa
colivei albã. Pe colivã se face apoi din cafe rîºnitã, crucea lui Hristos
avînd la bazã trei scãri. Împrejur se fac raze, pe la margine sã
împodobeºte cu zimþi de cafea, puncte ºi alte flori. Cine vrea sã facã
coliva mai pompoasã cumpãrã de la cofetãrie crucea fãcutã gata din
zahar, precum ºi soarele ºi luna ce se pun sus din ambele pãrþi ale
crucei, iar împrejur se înfrumuseþeazã cu bomboane ºi trandafiri de
zahar, fel de fel.

Mai de demult, coliva, în Moldova, se fãcea din o dimerlie de grîu,
iar grîul fiert îl punea într-o covatã º-apoi, avînd pomelnicul dinainte,
femeia ce fãcea tot pune cîte o mînã de grîu pe tipsie zicînd: „Aceasta
e de sufletul lui cutare, aceasta de al lui cutare”, pãnã ce gãtea.
Tipsiele erau foarte mari, cît o masã mare rotundã. Iar pe colivã
fãcea cu zahar de toate colorile chipul Domnului Hristos pe cruce sau
chipul Domnului Hristos viu, îmbracat cu hainele sale, sau Sf.
Treime: Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfînt, sau Domnul Hristos ºi Maica
Domnului. Cînd fãcea douã colivi, pe a doua se fãcea de regulã Maica
Domnului. Era o adevãratã artã a zugrãvi colivele aceste. Cînd era
mai grele, se fãceau cu tipare. În Botoºani, era de demult o preoteasã
bãtrînã, numitã Ananioaia, care le fãcea. De la mama autoarei
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La mijloc, în colivã, se înfig la distanþã trei lumînãrele, cari pe la
mijloc se împreunã ºi iar se dispart, avînd forma unui duplu triped:
în sus ºi în jos; iar sub colivã se pune un colac rotund.

Din colivã, dupã ce citeºte preotul panachida ºi rãdicã parastasul,
fiecare trebuie sã guste. În Mihalcea, iau cîte puþin, cãci, pentru
fiecare fir de grîu ce l-a luat cineva, e îndatorit sã batã cîte o matanã
pentru pacatele celui mort.

d) Blidul cioclului

Afarã de parastasul mortului, în Botoºani, sã mai face ºi „blidul
cioclului”, care e alcãtuit dintr-un colac ºi o colivã mai micã, ce stã în
bisericã la capul mortului. La popor, blidul acesta constã dintr-un
castron cu nuci, mere, smochine, covrigi etc. (fãrã colivã). Cînd por-
nesc cu mortul la þintirim, pomenele rãmîn în bisericã, iar blidul se
duce în urmã ºi se dã cioclului la mormînt.

e) Panachida parastasului

Dupã ce mîntuie preoþii în bisericã de fãcut prohodul mortului, se
face „panachida” sau rugãciunele parastasului, la care pomeneºte
preotul pe toþi morþii familiei, ce sînt puºi în pomelnic, ca sã aibã
parte ºi ei. Iar cînd s-a sfîrºit ºi se zice: „vecinica lor pomenire”,
atunci neamurile, barbaþii ce sînt de faþã, ridicã parastasul în sus
ºi-l sãlteazã, tot timpul cît se cîntã aceasta, iar la urmã sã rãdicã de
tot sus. Oamenii de faþã pun toþi mîna ºi ajutã ºi ei, care nu pot
ajunge, pun macar mîna unul pe altul, ca astfeli sã aibã ºi ei parte
din parastasul acela pe ceea lume. (Aceasta spun în Mihalcea, alþii
spun cã pentru ca sã se vadã toþi pe ceea lume.)

Parastasul se rãdicã în sus ca sã uºureze sufletul, sã-l rãdice de
la greu, din iad.

Tot astfeli se rãdicã ºi orce parastas ce se face mai pe urmã, la
unii însã îl rãdicã la masã acasã.

f) Masa dupã mort

Dupã ce s-a îngropat mortul, dacã nu se face praznic la casa
mortului, pentru norodul cel sarac, macar pîne ºi rachiu se dã la
þintirim de sufletul mortului. În Botoºani, cine nu dã nici aceasta
împrãºtie bani prin norod, aruncînd pe jos.

La casa mortului, se face masã pentru preoþi ºi cei ce au luat
parte la înmormîntare. În tot talgerul se aflã cîte un colac ºi o
lumînare, care se aprind cînd face preotul panachida la masã. În
Bucovina, în unele locuri, se aduce înapoi parastasul de la bisericã –
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de regulã, însã, sã aduce înapoi numai coliva; tot astfel, ºi în
Moldova, ºi rãdicînd, neamurile pun toþi mîna ºi o sãlteazã de trei
ori. Tot atunci se rãdicã în unele locuri în Bucovina ºi paosul – vinul
care se dã la parastas.

g) Paosul

În Moldova, e obiceiul ca sã stropeascã preotul cu vin trupul
mortului, în cruciº, dupã ce l-a pus în groapã. În Bucovina, acest
obicei s-a dat uitãrii, numai la unii morþi mai de samã stropeºte cu
vinul ce serveºte pe masa parastasului ca „paos.” Paosul e un ºip de
vin, împrejur cu un colac ºi cu o lumînare.

În Botoºani, paosul e un pahar de vin care se înfige în mijlocul
colivei; pe acesta îl rãdicã preotul dupã ce stau la masã, cînd ceteºte
panachida pentru vii ºi gustã toþi din el.

Tot dupã masã sã rãdicã uneori ºi în Bucovina, dorind atunci ca
sã trãiascã cei ce au ramas ºi gustã toþi. Alteori însã îl rãdicã înaintea
mesei, îndatã dupã parastas. La þarã, unde nu sã dã vin, sã pune o
ulcicã cu mursã, cu apã sau cu bere, ca paos, iar pe masã stau mai
multe ulcele cu aceeaºi bãuturã, care dupã masã sã împart de sufletul
mortului cu cîte o lumînare aprinsã, rãmîind ulcica acelora; astfel, în
Mihalcea etc.. În ªcheia, sã pune o singurã ulcicã cu apã, paos,
dinaintea preotului, care sã rãdicã la urmã; alte ulcele nu sã mai
dau. În Iordãneºti, e o ulcicã de bere ºi, cînd rãdicã paosul, dau
preotului un cucoº.

În Rarancea, paosul e un ºip de vin, care se rãdicã pentru mort
odatã cu parastasul. Aicea parastasul se rãdicã ºi la bisericã ºi cine
doreºte se rãdicã ºi acasã. Dupã panachida aceasta, preotul binecu-
vînteazã masa, apoi se aduce o gãinã, friptã întreagã, cu douã plãcinte
ºi se pune dinaintea preotului, darã care nu se mãnîncã atunci, ci se
trimete la preot acasã. Imediat se pun alte gãini fripte pe masã
pentru toþi. Dupã masã face preotul ectenia pentru cei vii, dorindu-le
sã trãiascã. Întru sanatatea lor, se rãdicã o ulcicã cu apã, dacã nu e
vin, anume pentru aceasta pregãtit. Vinul de la paos a fost anume
pentru mort. La oameni sã dau ca în tot locul, de suflet, ulcele cu
mursã, apã, lapte, bere, cu colac ºi lumînare.

În Boian, paosul e o ulcicã cu apã, iar pentru sãnãtate se rãdicã
vin. În Ropcea, dacã nu e vin, dau ca paos lapte.

Pe la sate, de multe ori, parastasul mortului sã rãdicã chiar la
casa mortului, pãnã a nu-l fi pornit. Dupã ce au scos mortul în ogradã,
sã întorc cu toþii în casã ºi rãdicã masa cu toate celea în sus: parastas,
paos, ulcele, pomiºori ºi, dupã ce a fãcut preotul panachida, blagos-
loveºte hrana ºi bãutura celor de casã ºi apoi rãdicã paosul pentru
sanatatea celor rãmaºi, ºipul cu vin sau cu mursã ce sã dã la parastas.
Atunci ceilalþi oameni rãdicã ulceluºele cu bere, cu mursã sau cu apã
ce se aflã pe masã ºi cari sã dau dupã masã de sufletul mortului.
Aceasta se face din comoditate mai înainte, ca sã nu fie silit preotul
sã se întoarcã a doua oarã de la bisericã, sã binecuvinteze masa. Ba,
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de multe ori se întîmplã cã, dacã e departe de sat casa, chiar atunci
se pun oamenii la masã ºi mãnîncã, pentru a nu mai veni a doua
oarã. De obicei însã, masa se face dupã ce s-a îngropat mortul.

Cînd sã sfãrºeºte masa, fiecare zice: „Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l
hodineascã.” „Dumnezeu primeascã, sã fie de sufletul mortului.” „Sã-i
fie þãrna uºoarã”; ºi apoi se duc.

Ca sã nu-i parã þãrna grea, sã arunce neamurele cîte oleacã de
þãrnã în mormînt. Botoºani

În groapã, aruncã þãrna fiecare, de mãrturie pe ceea lume, cã l-au
petrecut pe mort, ºi de ramas-bun.

Cînd jeleºte cineva tare dupã mort, i sã pune þãrnã de la mormînt
dupã gît ºi-l uitã.

În Moldova, neamurele, cînd se întorc de la îngropãciune, întãi se
spalã afarã pe mîni º-apoi întrã în casã.

h) Cele trei sãri

Dupã ce s-a îngropat trupul, în locul în care º-a dat mortul sufle-
tul, se pune în trei sãri de-a rîndul un pahar cu apã sau cu vin ºi un
colãcel deasupra, iar pe colãcel lumînarea sucitã ca un culbec, numitã
„toiag.” Sara se aprinde lumînarea, se afumã cu tãmîie ºi se zice
„Tatãl nostru”. Laºi lumînarea sã ardã puþin ºi pe urmã o stîngi.
Aceste se pun pentru suflet, cã el vine noaptea de bea ºi gustã din
colac. A doua zi, dai cuiva vinul ºi colacul ºi sara pui din nou. Iar a
patra zi dimineaþa, dai ulcica cu toiag cu tot de pomanã. (Astfeli se
face în Botoºani.)

În ªcheia, paharul îl pun într-o farfurie cu fãinã, ca sã sã cunoascã
în fãinã urma sufletului, cînd vine. Iarã a patra zi, dau aceluia de
pomanã, care întrã întãi în casã.

În Siret, cern cenuºã împrejur ºi cunosc o urmã ca de gãzuþã. Tot
acolo, se dã la trei zile ºi o cofã de apã de pomanã.

În Mihalcea, e obicei cã, noaptea cea întãi, sã doarmã în casã
cineva strãin, cãci vine sufletul ºi se tem. Odatã, au vãzut cã a venit
o mîþã la pahar, a mirosit ºi s-a dus. Se prefãcuse sufletul în mîþã!

Aice, pun în pahar apã sau bere ºi un ºtergar alãturea, iar de e
copil mic, lapte. Dupã ce bea ºi mãnîncã, sufletul se spalã ºi cu
ºtergarul sã ºterge. Din colacul ºi pãharul acela bea în vecii vecilor.
La trei zile, se dã cuiva de sama ºi sexul lui ºi care i-a fost drag.

D-na Maria Reus

La mort, de aceea se pune toiagul, apa ºi pînea, cãci cu acelea se
apãrã pe ceea lume de duºmanii ce-i ies înainte.

D-ra Ecaterina Braha, Mihalcea

*
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I) Praznicele dupã mort

Cînd iese mortul din casã, iese ºi sufletul ºi sã duce ºi apoi numai
cîte puþin vine la paos de gustã. La trei zile, se face oleacã de masã
pentru mort, ceva cald, cît de puþin.

La români în tot locul, a treia zi se vãruieºte casa, cãci pãreþii
sînt stropiþi de sînge; sã grijeºte, sã scuturã ºi apoi sã cheamã preotul
de face sfiºtanie. Preotul face agheazma cea micã ºi sfinþeºte casa,
iarã dupã sfinþire se face masa, la care sînt poftiþi mai mulþi oameni.
În unele sate, dupã masã, se dã preotului un cucoº; în Staneºti, se dã
o gãinã ºi un cucoº. (Cucoºul e clopot pe ceea lume.) Tot aice se dau
atunci ºi straie de pomanã, iar unii dau ºi o vitã peste pragul graj-
diului sau al casei. Uneori dau vita tocmai la ºesã sãptãmîni sau la
anul; în alte sate, cucoºul îl dau tocmai la ºesã sãptãmîni ºi nu
numaidecît preotului, ci ºi altuicuiva. Vita, de regulã, se dã cînd scot
mortul din ogradã, la poartã sau peste mormînt, dupã ce îl îngroapã.

În Camina, dacã se dã o vitã dupã o fatã sau un flecãu, fac o
cununiþã de berbenoc º-o pun vitei pe frunte, iar deasupra pun un
colac, care e legat de coarne; vita o dau cînd scot mortul din casã.
Atunci cînd scot mortul, aice slobod toate vitele din ocol, sã-ºi vadã
stãpînul ºi vitele sînt foarte suparate.

Dupã trei zile, sufletul se duce ºi îmblã ºesã sãptãmîni prin toate
locurile, pe unde a îmblat cu omul; de aceea, zice cã nu-i bine sã
îmble omul mult în viaþã, cã i-i greu pe urmã. El îmblã pe unde îmblã
ºi iar vine la casa lui, iar la ºesã sãptãmîni, dupã ce i se face masa,
se cãlãtoreºte pe ceea lume.

În Mihalcea, se spune cã, dacã nu-i fac masa de trei zile, stã în
casã pînã la ºesã sãptãmîni, cã nu se poate duce; atunci sã-i faci
oleacã de masã, macar trei suflete sã mãnînce ºi cu aceea se duce.
Iarã dacã nu-i dã, boceºte, cã nu ºtie unde va apuca; masa ceea îl
îndreaptã la drum, îi aratã, fie macar copil, tot îi trebuie ceva.

D-na Maria Reus, Mihalcea

Unii spun cã mortul stã în casã 40 de zile.

În Mahala, spun tot aºa, cã mortul ºede în casã pãnã la ºesã
sãptãmîni ºi, dacã scuturi prin casã ºi el n-are unde se pune, atunci
se vîrã sub mãturã. La ºesã sãptãmîni, cînd îi faci praznic, sã fie cît
de puþin, numai cald sã fie, el cu aburii ceia se saturã ºi se duce
voios. Iarã dacã nu faci, merge plîngînd ºi zice: „Nu mi-au dat nimic!”

Ana Maslosca

E mare pacat a nu face mortului mesele cuvenite, cãci atunci stã
cu þãrîna în gurã.

În Botoºani, se face masa dupã mort la 3 zile, la 9, la 20 (adecã cu
o zi înainte ca sã fie gata la 21), iar la 6 sãptãmîni se face praznic,
trimiþîndu-se la bisericã un colac mare ºi colivã, vin ºi lumînãri.
Preotul vine apoi acasã ºi face la colivã panachida, ca ºi dupã mort.
Apoi se face tot aºa praznic ºi la trei luni, la jumãtate de an, la nouã
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luni ºi la anul ºi apoi din an în an, în ziua în care a murit. Cu cît îi
dã mai mult, cu atîta mai mult îl rãdicã din locul de unde stã propit.

Praznice se fac preste an în anumite zile a morþilor, ce se vor
videa; dar mai ales se fac toamna, atît în Moldova, cît ºi în Bucovina,
toamna fiind mai mult belºug. Praznicele se fac numai sîmbãta, pe
cînd de pomana sufletului sã poate da oriºicînd.

În Bucovina, la praznice se face pomul ºi masa întocmai ca ºi la
mort.

ªi în Botoºani, la popor, se face colivã ºi pom dintr-o creangã cu
fel de fel de poame, turte dulci etc., înfipt într-o pîne ºi se scoate la
mormînt. Vinul se toarnã peste groapã, apoi vine preotul acasã de
blagosloveºte masa ºi apoi urmeazã praznicul. La clasa mai bunã, sã
face cum am spus.

Praznicele, la popor, foarte adese se fac fãrã preot, fãcînd numai
o masã între ei.

k) Parastasele mortului

În Moldova, la trei zile dupã ce s-a îngropat mortul, se duce la
bisericã, de sufletul mortului, trei sau cinci colaci, trei lumînãri ºi un
ºip de vin, tot astfeli sã duce ºi la 9 zile, la 20 ºi la 6 sãptãmîni. Cui
îi dã mîna duce tot anul, în toatã sîmbãta, ca sã scoatã sufletul de la
pedeapsã, cãci, cu cît îl pomeneºte mai mult, cu atît i-i mai uºor.
Altele însã sînt parastasele mortului, care numaidecît trebuiesc
purtate îndatã, cãci stã sufletul la oprealã ºi e pacatul celui ce-l lasã.
Parastasele mortului, cine n-are putere sã le poarte atunci, are timp
pãnã într-un an. Parastasele acestea constau tot aºa, din trei sau
cinci colaci, trei lumînãri, vin, tãmîie ºi bani de liturghie – ºi se
poartã în ºepte zile de-a rîndul. Cei bogaþi poartã 40 de parastasuri,
purtînd 40 de zile de-a rîndul, angajînd anume un preot, ca sã slu-
jeascã în toatã ziua.

Pentru cazul cînd cineva e foarte pãcãtos, sã slujesc 40 de soboare,
de 3 preoþi, 40 de zile, una dupã alta. Sã plãteºte toatã cheltuiala
liturghiei, biserica o îmbracã o datã pentru 40 de zile cu lumînãri ºi
în toatã ziua duce o colivã ºi un colac mare sub colivã, vin ºi 3
lumînãri. Preoþii slujesc sobor ºi fac 40 de panachizi ºi atunci scot
sufletul de la cele mai mari pacate – sã fi fãcut moarte de om ºi
Dumnezeu îl iartã.

„Dacã ai pe cineva ciudã, sã-l pui în pomelnicul morþilor ºi pãnã
în 40 de zile moare; dar e ca ºi cum l-ai omorî.” Botoºani

La popor, cele ºepte parastase le duc ºi deodatã. Pun pe o tabla 7
bliduri, adecã 7 grãmãgioare cu cîte trei sau cinci covrigi sau colaci
ºi, la fiecare grãmãgioarã, se pun: mere, smochine, portocale, nuci
etc. ºi cîte o lumînare aprinsã. Un ºip cu vin (pentru totul) ºi o
prescure cu 7 bobiþe pentru liturghie, iar preotului i se dã 70 de bani;
cîte 10 bani de liturghie. Preotul slujeºte ºi pomeneºte, face ectenia,
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apoi fiecare îºi ia tablaua ºi merge la mormînt. Pune tablaua pe
mormînt, preotul iar citeºte, o rãdicã în sus ºi zice: „Vecinica pome-
nire”, iar vinul îl toarnã pe mormînt. – Mulþi lasã cele 7 parastase ºi
le poartã în post.

În Mihalcea, se poartã „slujbele” dupã moarte, 6 sãptãmîni sau
12, adecã duminica, o datã pe sãpãmînã, cãci preotul sîmbãta nu
slujeºte. În toatã duminica duc un blid cu 3 sau 5 sau 7 franzole,
nuci, mere, turte dulci etc., toate fãrã soþ, trei lumînãri ºi de un
crucer tãmîie; chiar banii, 5 cruceri sau 9, se dau fãrã soþ.

În Siret, poartã slujbele 6 sãptãmîni. Duminica, duc 4 sau 8
franzole, un ºip de vin ºi 2 lumînãri, iar banii preotului îi plãtesc
odatã înainte, trei coroane, ca sã-l pomeneascã totdeauna la litur-
ghie. În duminica din urmã, fac masã de ºesã sãptãmîni ºi încheie.

În Ropcea, plãtesc 9 sîmbete liturghie dupã mort ºi dau tot ce
trebuie: fãinã de prescuri, vin, untdelemn, lumînãri, sã fie a lui,
pentru uºurarea sufletului.

În Broscãuþi, duc ºesã sãptãmîni.

l) Pomenirea peste an

Afarã de aceste slujbe, în Moldova, peste an, în toatã sîmbãta, se
face slujbã la bisericã pentru morþi; ºi pe cine-l trage inima duce cîte
un parastas mic, scoþînd blidul la mormînt, pe care se înfig lumînãri
aprinse ºi se toarnã vin. Numai în postul mare nu, pentru cã atunci
se duc „parastasele postului” pentru morþi.

Zilele în cari se face pomenire pentru morþi peste an sînt acestea:
În Botoºani, scot de Paºti a doua zi sau a treia zi blid cu pascã ºi

cu ouã la mormînt, dupã ce au dus mai întãi în bisericã. Apoi de
sîmbãta Tomei, care e pentru morþi. Tot în sîmbãta aceasta se face ºi
în Siret.

În Broscãuþi, joi, în sãptãmîna luminatã, dau de pomanã, ca ºi în
joia mare ºi pãnã la Ispas, duc la bisericã în toate sîmbetele, cã-i
ceriul deschis.

În Mihalcea, de asemenea joi în sãptãmîna luminatã, se dã de
pomanã pentru morþi.

În Camina, de Ispas, se face pomenire la mormînt, tot aºa în
Molodia ºi Voloca, aºtern masã sau dau blid peste mormînt.

Asemenea se face în Iliºeºti de Sf. Gheorghe,

Sîmbãta Moºilor sau Duminica Mare e recunoscutã în toate pãrþile
locuite de români ca cea mai mare sîmbãtã a morþilor din an.

În Stãneºti pe Molniþã, de Bulci (joi, dupã Duminica Mare), rãdic
la þintirim parastasul ºi fac praznice pentru morþi, iar preotului i se
dau doi cucoºi.
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În Botoºani, din sîmbãta Duminicei Mari pãnã la lasatul sãcului,
o sãptãmînã întreagã, toatã ziua e pentru morþi.

În Voloca, se face de Sf. Ilie pomenire la þintirim ºi se fac praznice
pe mormînt. În Molodia, tot în aceea zi, duc vin la bisericã ºi lapte
dulce pentru morþi.

În Roºa, se face, cîteva sîmbete înaintea Sf. Ilie ºi în acea zi,
praznice pentru morþi. Asemenea ºi în Broscãuþi etc.

În Botoºani, duc parastase pentru morþi în sîmbãta ce cade înainte
de Sf. Ilie ºi în sîmbãta înaintea Sf. Pantilemon, de Sf. Ilie ºi de
Sf. Maria.

În Mihalcea, unde hramul bisericei e Sf. Maria cea mare, a doua
zi se face la bisericã slujbã pentru ctitori, tot astfel ºi a doua zi de Sf.
Niculai ºi atunci se pomenesc cei înecaþi, mîncaþi de lup ºi prãpãdiþi.
Femeile fac pomenire ºi se roagã pentru ei.

În Mãzãnãieºti, la graniþa Moldovei, afarã de Duminica Mare, se
face de Ziua Crucei pentru morþi, aducînd la bisericã pom ºi fãcînd
praznice în acea zi. Apoi sînt sîmbetele cele de toamnã.

În Bucovina, toamna, sînt trei sîmbete ale morþilor ºi anume
acestea: douã înaintea Sf. Dumitru ºi una înaintea Sf. Arhangheli.
În sîmbetele acestea, se fac parastase ºi praznice. Apoi, atît în Moldova,
cît ºi în Bucovina, în ziua de Ovidenia, se fac praznice ºi se dã de
pomanã pentru morþi.

În Botoºani, în ziua de Ajun, se dã de pomanã pentru morþi, se
trimete mîncare pe la case.

În Mihalcea, se pune pe masã, noaptea spre Crãciun, un pahar cu
apã ºi un colac deasupra, cãci vin sufletele.

Apoi, în cãºlegile de iarnã, sînt „Moºii de iarnã” în sîmbãta lãsa-
tului de carne; aceasta e a doua sîmbãtã însemnatã dupã Moºii de
Duminica Mare, peste an.

În post, din sîmbãta lui Sf. Toader, încep parastasurile postului,
pretutindene, cari þin pãnã în joia mare.

În Botoºani, e obiceiul a face în sîmbãta Sf. Lazãr pomanã pentru
morþi.

În Bucureºti, e obiceiul ca, vineri înaintea Paºtelor, sã se facã la
þintirim pomenire pentru morþi.

În Camina, Mihalcea, spun cã sufletul tare aºteaptã joia ºi sîmbãta
Paºtelor, ca sã li se deie de pomanã. În joia ºi în sîmbãta aceasta, se
dã de pomanã pascã ºi ouã.

În Ardeal, la Crãciun ºi la Paºti, fac colaci ºi colivã ºi duc prinos
la cimitir; acolo pomeneºte preotul repaozaþii ºi petrec, bînd rachiu
ºi mîncînd pãnã sara, preotului se mai dã ºi cîte o cofiþã de apã.

Bulaeºti
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Spicul grîului pe ceea lume ºi alte flori

Cîte flori sînt pe pãmînt,
Toate merg la jurãmînt.
Numai spicul grîului
ªi cu lemnul Domnului
ªede-n poarta raiului
ª-aºteaptã greºala lui.

ªi grîul are pacate! Apoi ce greºalã poate sã aibã ºi grîul?
Gheorghi Postolache, Bagiurea

*

În Strojineþ, sã spune cã:

Numai floarea soarelui
Face loc sufletului
ªi hodina trupului
ªi judecã florele
Ca soacra nurorele.
Lung îi drumu-n ceea lume
ª-oi ºedea unde m-or pune.

Numai floarea macului
ªede-n poarta raiului
ªi dã rînd sufletului.

În Mihalcea:

Numai floarea scaiului
ªede-n poarta raiului
ªi judecã florile,
Ce au fãcut miroasele.

Florile, în tot anul, merg la judecatã la rai ºi le judecã spicul
grîului ºi cu lemnul Domnului. Botoºani

Constelaþia „Crucea”

Despre o constelaþie „Crucea”, ce sã aflã pe ceri, cei bãtrîni tãlmã-
ceau astfel: luau grîu ºi puneau sus o grãmãgioarã, zicînd: „Aceasta
e pentru Dumnezeu.” Puneau jos, zicînd: „Asta, pentru cei ce slujesc
lui Dumnezeu.” Puneau în dreapta, la mijloc, zicînd: „Aceasta e
pentru cei ce au murit” ºi apoi puneau în stînga, în cruce: „Iar asta
pentru noi, dacã ne va da Dumnezeu”. Apoi, alþii mai cuminþi le
explica: „Ne va da, cînd crucea aceasta, care este în ceri, va fi ºi pe
pãmînt.”

Povestitorul nu cunoaºte pe ceri ce constelaþie e aceasta.
Neculai Maftei, Bobeºti
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Partea III

AERUL

Cap. I

Vîntul

§ 1. Simion Stîlpnicul. Anul. Pãserele
1 septembre

Simion Stîlpnicul e zi de mare primejdie, pentru cã Simion
Stîlpnicul þine cerul ºi pãmîntul – þine stîlpii pe care stã pãmîntul,
pe peºtele din mare (s-a vãzut, pag. 119).

Sf. Simion a vrut sã fie sfînt ºi a stat într-un picior un an de zile
pe un stîlp, numai cît a rugat pe Dumnezeu sã nu ploaie cît va sta el.
În ziua ceea merg paserile ºi-l ciupesc. Mihalcea

De Sf. Simion Stîlpnicul, merg vrãbiile sã-ºi facã boierescul, zic
unii; alþii zic cã merg la mãsurã. – Undeva, într-o vizunie de munte
sau codru, este o babã, împãrãteasa tuturor paserilor. În ziua ceea
vin toate paserile la dînsa ºi ea le mãsurã cu dimerlia, numai vîrful
îl rade ºi acela zboarã înapoi, iar celelalte îi rãmîn, sã-i fie de hranã
babei peste an. De aceea, în ziua de Sf. Simion, nu-i gãsi o vrabie, sã
dai un galbãn. Ioan Pisarciuc, Roºa

De Sf. Simion, vrãbiile merg sã facã boierescul, iau din toate
pînile în cioc ºi duc nu se ºtie unde. Mihalcea

Simion Stîlpnicul cade la începutul toamnei, în ziua de 1 sep-
tembre. De Sf. Simion, e începutul anului, zic unii, noi însã ºtim cã
anul se începe de la Sf. Vasile ºi nu de la Sf. Simion. Roºa

Simion Stîlpnicul þine anul; cum e în ziua lui, aºa e tot anul. Dacã
dimineaþa este ploioasã, va fi primãvara ploioasã. Dacã e la amiazã
frumos, va fi anul bun. Dacã toatã ziua e ploaie sau soare, va fi tot
anul ploios sau secetos. Dacã este Sf. Simion posomorît, toamna e
rea ºi n-au chip oamenii sã-ºi strîngã pînile. Maria Braha, Mihalcea

În mere de stejar (gugoaºe de stejar), cine ºtie sã caute în ziua de
Sf. Simion e ca ºi cum ar cata în zodie. De va fi viermele din mãr
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zburat, are sã fie anul sãc, de va fi cu aripi, va fi anul de mijloc, dar
de va fi încã fãrã aripi, va fi bogat, roditor.

Dumitru Herghelegiu, Vereºti

Lunile anului

A fost odatã un om care trãise mulþi ani cu femeia ºi n-aveau
copii. De scîrbã, omu a pornit sã se prãpãdeascã. Pe drum, îl întãl-
neºte un moºneag, acela era Dumnezeu – ºi-l întreabã unde se duce.
Dupã ce i-a spus omul supararea ce are, i-a dat Dumnezeu o buruianã
ºi i-a zis: „Na-þi buruiana asta, du-te acasã ºi bea tu ºi femeia ta ºi-þi
avea copii.” Ei au fãcut aºa ºi Dumnezeu le-a dat 12 ficiori; ºi din
numele lor se trag numele celor douãsprezece luni ale anului, cari
sînt astãzi. Ioan Pisarciuc, Roºa

Cimiliturã:

Am un copac cu 12 craci,
În tot cracul cîte un cuib,
În tot cuibul cîte 4 ouã
ªi-n tot oul cîte 7 pui.
(Anul, lunile, sãptãmînile, zilele)

Anul la noi e an, darã la Dumnezeu, numai o zi. Pisarciuc

§ 2. Vrabia. Paserile. Vrabia ºi stejarul

Un om a mers odatã la Dumnezeu ºi-l întreabã ce sã facã, ca sã nu
aibã pacate. Dumnezeu i-a zis cã, dacã va face în toatã ziua praznic,
nu va avea. „Cum se poate sã fac eu în toatã ziua praznic?”, întreabã
omul. „Tu gîndeºti cã aºa praznic: sã tai douã-trei ialoviþe ºi sã
cheltuieºti o mulþime de bani? Aºa nu, cã omul, dacã dã mult, poate
îi pare rãu ºi nu-i primit; da ia aºa, o bucãþicã de pîne – îi aratã ca
jumatate de palmã – sã dai în toatã ziua de pomanã; sã nu guºti tu
pãnã nu ai dat mai întãi cuiva!” Omul a ascultat pe Dumnezeu ºi a
fãcut aºa. Într-o zi, s-a fost dus el la arat cu argatul; soarele era mai
la amiazã-zi ºi el n-a fost gustat încã nimicã, cã nu a întãlnit în ziua
aceea pe nimene sã-i deie de pomanã. Amu, nu mai puteau amîndoi
de foame. Ei erau într-un capãt de ogor ºi vãd la capãtul celalalt un
om trecînd. „Mînã mai degrabã, zice gospodariul; chiar dacã ar crapa
boul, numai sã-l ajungem.” Mînã ei, mînã, iatã cã picã un bou. „Eu
alerg, zice el, dupã omul acela.” Acela pãrea a fi un om sarac, darã nu
era sarac, cãci Dumnezeu singur se fãcuse aºa. Merge el ºi-l roagã:
„Nu-i primi d-ta de la mine o bucãþicã de pîne?” Dumnezeu a luat-o ºi
l-a chemat sã meargã cu dînsul la Dumnezeu acasã. A mers el acolo
ºi a ºezut trei zile – lui i s-a pãrut numai aºa – da el ºezuse trei sute
de ani. Dar demult, toate cele trãiau mult ºi oamenii ºi paserile
trãiau peste 300 de ani. – Vine omul înapoi acasã la locul acela unde
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a fost casa lui, amu nici locul macar nu se cunoºtea. Lîngã casã
fusese un stejar; cautã el: nici acela nu-i, numai o vrabie se juca
acolo în colb. El cunoaºte vrabia ºi-o întreabã ce s-a fãcut cu casa lui,
baba lui, cã el a mers pe trei zile la Dumnezeu ºi amu nu mai
cunoaºte nimicã pe locurile acele. „Ce trei zile, zice vrabia, tu n-ai
ºezut trei zile, ai ºezut 300 de ani. Baba ta a murit demult ºi casa ta
s-a rãsipit încã demult.” „Da stejarul unde-i, care era lîngã casã?” –
„Stejarul? Nu vezi cã mã joc eu în colbul lui?” Vrabia a trãit mai mult
decît stejarul! Pe urmã a murit ºi el.

Demult, trãiau ºi vrãbiile aºa de mult, dar amu nu mai trãiesc.
Pãnã la 100 de ani ajunge ea ºi acuma ºi atunci e albã, da mai mult, nu.

D-l Grigoraºciuc, Mahala

Vrabia, dacã îmbãtrîneºte, se face cu totul albã. Vrabiei, la 50 de
ani mai întãi, îi creºte o peniþã albã pe spate, pe urmã îi tot cresc
pãnã la 100 de ani; atunci e albã cu totul. O vrabie de acele cînd se
aratã, are sã fie anul bun. Dacã vezi, sã n-o ucizi, cãci acela-i norocul.

D-l Cornel Dumitrescul, Roºa

Despre cineva ce sã þine tot mic ºi sã pare tînãr, zice proverbul:
„Vrabia-i pui, dar dracul ºtie de cînd îi!”

Vrabia s-a apucat rãmãºag cu stejarul cã ea are sã se scalde în
colbul lui; are sã trãiascã mai mult decît dînsul. ªi aºa e, cã stejarul
100 de ani creºte, 100 de ani stã pe loc ºi 100 de ani putrizeºte ºi,
cînd e stejarul putred, ea merge de se scaldã în colbul lui.

Mihalcea, Roºa

Vrabia e a dracului. (S-a vãzut. Vezi Vrabia ºi stigleþul.)

Cine s-a îmbatat întãi

Cînd a fãcut dracul rachiul, cea întãi ce a gustat din rachiul
dracului a fost vrabia. Dracul zice cã a fãcut rachiul în o urmã de
vitã; calcase o vitã cînd a fost glod ºi apoi, uscîndu-se, a ramas bortã
ºi în aceea s-a pus sã-l facã. Vine vrabioiul ºi bea ºi se îmbatã; da
mîþa vine ºi, hap!, îl prinde. „Lasã-mã, zice el, sã dorm mai întãi, cã
sînt bat!” Mîþa îl lasã. El stã cît stã ºi deodatã, zbrr... pe gard...
„Amu, zice el, nu mã poþi prinde, cã-s treaz!” Întãi ºi întãi, vrabia s-a
îmbatat! Maria Struþ, Mihalcea

Vrãbiuþa, gãina, uliul

S-a pus o vrãbiuþã pe un pai, da paiul nu voia sã o þie. Vrabia zice:
„Mã duc la caprã sã vie sã mãnînce paiul, cã nu vra sã þie vrã-

biuþa.” Da capra n-a vrut sã mãnînce paiul.
„Mã duc la lup sã vie ºi sã mãnînce capra, cã nu a voit sã mãnînce

paiul ºi paiul nu a voit sã þie vrãbiuþa.” Lupul nu vra sã mãnînce capra.
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„Mã duc la oameni sã vie sã ucidã lupul, cãci lupul nu vrea sã
mãnînce capra, capra nu vrea sã mãnînce paiul, paiul nu vrea sã þie
vrãbiuþa.”

Oamenii nu au vrut sã omoare lupul.
„Mã duc la foc sã vie sã ardã oamenii, cã oamenii nu vrau sã ucidã

lupul, lupul nu vrea sã mãnînce capra, capra nu vrea sã mãnînce
paiul, paiul nu vrea sã þie vrabiuþa.”

Focul n-a vrut sã ardã pe oameni.
„Mã duc la apã sã vie sã stingã focul, cã focul nu vrea sã ardã pe

oameni, oamenii nu vrau sã ucidã lupul, lupul nu vrea sã mãnînce
capra etc.”

Apa n-a vrut sã stingã focul.
„Mã duc la boi sã vie sã beie apa, cã apa nu vrea sã stîngã focul

etc.”
„Mã duc la viermi sã mãnînce boii etc..”
„Mã duc la gãinã sã vie sã mãnînce viermii, cã viermii nu vrau sã

mãnînce boii etc.”
„Mã duc la uli sã vie sã mãnînce gãina etc.”
Atunci uliul s-a repezit la gãinã ºi toate s-au dat iar înapoi,

precum a zis. D-l Grigoraºciuc, Mahala

§ 3. Despre vînt. Paingãnul ºi vîntul

Paingãnul e rãu, pe dînsul sã-l omori, cã Dumnezeu, cînd a urzit
lumea ºi a fãcut pe Sf. Soare, pe Domnul Hristos, ca sã aibã oamenii
luminã, paingãnul s-a apucat ºi a urzit pînza pe sus, prin copaci,
doar n-ar vedea oamenii, ar fi întuneric ºi n-ar fi lume. Atunci
Dumnezeu a fãcut vîntul – pãnã atunci încã nu fusese vînt – ca sã
rupã pînza lui, s-o curãþe, ºi vîntul ni-a scapat.

Mariþa Melnic, Mihalcea

Vîntul cu doisprezece ficiori

Vîntul zice cã a avut 12 ficiori ºi cînd pornea el cu toþi 12,
Doamne-fereºte ce era, prãpãdea lumea. Dumnezeu a dat de au murit
toþi 12 ºi el s-a fost supãrat aºa de tare, cã trei ani n-a fost vînt ºi
erau pînele amare. Dumnezeu s-a dus la dînsul ºi i-a zis: „De ce te
mînii, eu i-am luat ºi-s la mine, în împãrãþia mea, darã tu fã treaba
ta!” De atunci, s-a apucat iar la lucrul lui. Mariþa Melnic, Mihalcea

Sfîrºitul lumei ºi vîntul

Vîntul e om cu aripi, da o aripã i-a luat Dumnezeu, cã era prea
tare. Sfîrºitul lumei are sã fie cu vînt, atunci are sã fie vîntul aºa de
mare, cã va face una dealul cu valea ºi toate cele se vor prãpãdi. Da
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boul va fi aºa de tare, cã va pune piciorul în malul mãrei ºi nu s-a da
aruncat, nu-l va putea dovedi vîntul. Atunci el are se zicã: „Ei, cã
tare am fost! Cum n-am ºtiut eu mai înainte cã am aºa o putere! Pe
mine mã bãtea ºi copilul cel mic, darã sã fi ºtiut eu de puterea mea,
îl luam într-un corn ºi cine ºtie unde-l aruncam!”

La sfîrºitul lumei, plod n-are sã fie de nimicã, nici de vitã, nici de om.
Dumitru Grigoraºciuc, Mahala

Ion Vîntul

Vîntul e copil fãcut de o fatã de împarat, fãrã barbat, numai aºa,
din vis. Cînd s-a nãscut, Dumnezeu a mers ºi l-a botezat ºi i-a pus
numele Ion Vîntul. Apoi a mers Dumnezeu într-o pãdure, unde ºtia
cã ºede într-un copac un zmãu, ºi i-a cerut sã-i deie copacul. Zmãul i
l-a dat ºi Dumnezeu, aducîndu-l pe Ion, l-a pus în copac cu voia lui,
l-a cercuit cu cercuri de fier, lãsîndu-i o rãsuflãtoare, ºi l-a aruncat în
mare ºi el acuma îmblã purtat de valuri ºi pe rãsuflãtoarea ceea
suflã, cãci altfel, de-l lasa aºa, nu mai era lume, pãmîntul ar fi
rãsturnat. Mihalachi Munteanu, Botoºani

Vîntul are o bortã pe unde iesã ºi la borta ceea pãzeºte un om
chior, cu un ºumuiag de fîn. Cînd cade cîteodatã ºumuiagul jos ºi el
nu-l poate gãsi, vîntul scapã ºi îmblã cîte douã sãptãmîni prin lume,
pãnã ce gãseºte omul ºumuiagul ºi îl astupã. Un bãtrîn din Botoºani

Vîntul e voinic tînãr ºi aºa aleargã! Da moºneagul îi astupã borta
cu ºumuiagul. Dochiþa Irimiþã, Camina

Anotimpurele ºi vînturele

Pe lume sînt trei vînturi: vîntul acesta al nostru, care poartã ºi
nourii, apoi vîntul turbat, care e mai deasupra ºi la care, cum ajunge
vro pasere, îndatã turbã – pãnã la el numai ciocîrlanul sã suie, dar
cade mort la pãmînt; ºi al treilea e „ºoimul”, aºa sã numeºte vîntul
cel mai de sus, care e ºi pe ceea lume deasupra noastrã, acolo copacul
ºi orce creºte într-o zi cît ar creºte la noi într-un an.

Toader Clim, Botoºani

De la Dumnezeu sînt trei fraþi vînturi, unul mai mare ºi mai tare,
acela e rece de te taie. Altul, mijlociu, care trebuie ºi la vînturat,
acela e ºi cel mai bun. Al treilea e cel de varã, care de abia aligneºte,
de pare cã-þi dã sanatatea. D-na Maria Braha, Mihalcea

Vînturi sînt 12, cîte luni în an, atîtea ºi vînturi, fiecare lunã îºi
are vîntul ei. Andron Dragan, Mihalcea

Dochiþa Irimiþã, þigancã din Camina, vorbeºte astfel despre
vînturi:
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Vîntul de mart e vînt tînãr, cu furtune, vînt iute, vînt ce aratã
primãvara.

Vîntul de aprilie e ºi el vînt tînãr, vînt de mugur. El este ca sã
împãneze codrul, pomãtul. El curãþã totul. În aprilie, te simþi aºa de
uºor ºi de sãnãtos, parcã ai zbura!

Vîntul de mai, de iunie e vînt de roadã, vînt de poame.
Vîntul de iulie, de august e vînt mai bãtrîn, de strîns.
Vînturele de septembre, octombre sînt vînturi bogate.
Vînturele din postul Crãciunului ºi din cîºlegi, dacã nu vor avea

tãrie atunci, îºi fac pe urmã a lor.

*

Vînturele cele mari primãvara sînt pentru ca sã desfacã mugurul,
sã înfrunzascã pãdurea; iar cele de toamnã, sã deie frunza jos, sã
usuce, sã desfrunzascã. D-na Anastasia Constantinovici, Mihalcea

Trage, mîndrã, ºi-mi gîceºte:
De ce codru-ngãlbineºte
ªi voinicu-mbãtrîneºte,
Pe murg pãrul însureºte?
– Codrul îngãlbineºte de vînturi,
Da voinicul de gînduri,
Da murgul de drumuri!...

Vîntul din postul Sîn-Petrului

Un om zice cã, odatã, a întrebat pe femeia lui: „Þi-s drag eu þie,
femeie?” „Tare-mi eºti drag!” „Cum þi-s de drag?” „Aºa ca vîntul cel
din postul Sîn-Petrului.” „Ce vorbã-i asta?”, ºi trosc! o palmã femeiei.
Femeia a ºi rãmas moartã pe loc.

Rãmîne el singur cu copiii, munceºte, chinuieºte. Iatã cã vine
vremea prãºitului, era tocmai prin postul Sîn-Petrului. Era aºa o
fierbinþealã cã nu mai putea rabda; tot îºi ºtergea sudorile. Trage un
vîntiºor lin pe lîngã dînsul ºi îndatã i-a fost mai uºor, s-a rãcorit. „Ei,
zice el, bine a zis femeia mea, biata, ºi eu am omorît-o; eu n-am ºtiut
ce bun e vîntul din postul Sîn-Petrului!” Mihalcea

(Vezi povestea despre vînt, la pîne.)

Soarele, gerul ºi vîntul

Odatã, mergeau trei oameni, soarele, gerul ºi vîntul. Trece un om
pe din partea vîntului ºi zice: „Buna ziua!” Dupã ce a fãcut omul
cîþiva paºi, întreabã soarele pe tovarãºii lui: „Ni-a zis omul acesta
«Buna ziua!»?” „Ni-a zis”, zice vîntul. „Da oare cãruia din noi trei?”
„Mie”, zice vîntul. Soarele zice: „Ba mie!” Gerul: „Ba mie!” „Haide
înapoi ºi l-om întreba.” „Haide!” Se duc ei ºi-l întreabã ºi omul spune
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cã vîntul era din partea lui ºi el vîntului i-a spus. „Nu mi-ai spus
mie?”, zice soarele. „Nu.” „Lasã c-a veni ea vara, þ-oi arata eu!” „Nici
mie?”, zice gerul. „Nici d-tale.” „Aºteaptã dar pãnã la iarnã ºi vei
vedea ce am sã-þi fac eu!” „N-ai grijã, nici de unul, nici de altul, zice
vîntul, cît voi fi eu pe lîngã tine, nu-þi va fi nimic!”

Vine iarna ºi omul merge în pãdure dupã lemne. Da era un ger, cã
i-au fost îngheþat picioarele. El începe a îmbla sã se încãlzeascã.
Gerul începe a-i îngheþa omului tot trupul. Atunci un vîntiºor cald
trece pe lîngã dînsul. El prinde la inimã, dezbracã cojocul ºi-l prinde
a bate, cã s-a fost bagat gerul în el. N-a avut gerul ce face ºi a ieºit.
Se îmbracã iar ºi se duce acasã. Acu-i era cald cum se cade.

Vine vara ºi el iesã la prãºit. Unde nu dã soarele o fierbinþealã.
Omul gîndea cã leºinã, nu ceva. Atunci a trecut un vîntiºor rãcoros
pe lîngã dînsul ºi îndatã º-a venit în fire. „Vezi, zice el femeiei, tot
mai puternic e vîntul; bine a zis el cã sã nu mã tem!” Mihalcea

(Se povesteºte în toate pãrþile, atît în Bucovina, cît ºi în Moldova.)

Vîntul ºi gerul

A fost un om ºi o femeie; el avea o mamã, da baba ceea tare-i
mînca pe dînºii, mai cu seamã pe norã-sa. Ce sã facã omul? Se apucã
ºi o duce la pãdure, doar a digera. O amãgeºte cã el merge sã taie
lemne ºi se duce ºi leagã o scîndurã de un copac, sã sune. Baba º-a
fãcut un foc ºi ºedea. Vine gerul: „Buna vremea!” „Mulþãmesc!” „Da
nu te temi, babã, cã te-oi degera?” „Ian fugi de aice, prostule, eu de
tine sã mã tem?” Se duce gerul; vine vîntul. „Buna vremea, mãtuºã!”
„Mulþãmesc!” „Da nu te temi c-oi da un vînt?” „Lasã, nu mai da,
Domnule, cã eu mai vrau sã trãiesc.” S-a dus vîntul ºi se întãlneºte
cu gerul. „Ce þi-a zis þie?”, zice vîntul. „Mi-a zis: «Prostule, eu de tine
sã mã tem?».” „Ba mie mi-a zis: «Domnule, mai lasã-mã sã trãiesc.
Vezi cã eu sînt mai tare!”

Se trece aceea. Altãdatã, merge ficiorul omului aceluia, aºa ca de
vro 15 ani, în pãdure ºi taie lemne numai în cãmeºã. Gerul se slo-
boade pe jumatate. El nu se spãrie. Se sloboade pe trei pãrþi de tare.
El tot nu se teme. Se sloboade tot; da bãiatului nu-i pasã. Vine vîntul
ºi zice: „Vezi, da ian sã alignesc eu numai oleacã!” Cum a alignit,
bãiatul apucã cojocul. „Stãi sã mã mai slobod, zice vîntul gerului, cã
are sã se îmbrace ºi cu sumanul.” Bãiatul chiar haþ sumanul, se
îmbracã ºi se încinge peste brîu. „Da ian sã mai suflu o datã ºi-ai sã
vezi cã îndatã fuge acasã.” Bãiatul leapãdã totul ºi la fugã. „Amu
vezi tu cît de tare eºti, cã tu nu i-ai putut face lui nimicã, da eu
numai oleacã sã mai suflu ºi-i gata aice pe drum.” A suflat ºi bãiatul
a picat mort. Gerul sã fie cît de tare, da dacã nu-i vînt, nu-þi pasã. Da
vînt dacã este la ger macar cît de puþin, atunci te arde.

Vasile Masloschi, Mahala

*
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§ 4. Lupta ºi prietenia elementelor
Vîntul, luna ºi soarele

Odatã, soarele, luna ºi vîntul au avut rãzboi înaintea lui
Dumnezeu. Luna zicea cã ea e mai mare, dar sf. soare i-a zis: „Dacã-i
aºa, de ce, cînd luminezi tu, nu se vede sub gard, cã se poate ascunde
cineva, dar cînd luminez eu, se vede preste toatã lumea?” Vîntul e
rãzboinic; el a venit mare, vîjîind ºi a zis cã el e cel mai tare. Atunci
soarele i-a spus: „Eºti tare ºi rãstorni lumea, nu ceva, dar atîta pãnã
nu sînt eu; ian sã dau eu numai o ploaie ºi te faci îndatã cîrlig!”

ªi aºa-i, cã vîntul, fie furtuna cît de mare, cum începe sã ploaie, se
liniºteºte. Gerul e om bun, dacã e uscat, atunci iarna poþi merge
unde vrai, numai sã nu fie ploaie ºi vînt. În mart n-a îngheþat o
femeie sub fereastã la o casã? Palie Bilig, Mihalcea

Vîntul ºi soarele

Soarele s-a luptat cu vîntul; voia ca vînt sã nu mai fie; l-a chinuit
tare, l-a tras pe roata morei ºi voia sã-l prãpãdeascã, sã rãmîie
soarele singur. Atunci Maica Domnului i-a spus soarelui: „Ai vãzut
cofã fãrã toartã; ai vãzut casã fãrã fereºti?” ªi tot aºa mai departe.
„Ba n-am vãzut”, zice soarele. „Dacã n-ai vãzut, apoi tot aºa nu se
poate nici lumea fãrã vînt.” ªi i-a dat drumul vîntului, dar l-a rupt
bucãþi1, cã a zis Dumnezeu ca sã fie numai cît trebuie, sã nu fie aºa
tare, cã fereascã Dumnezeu ce putere avea! Nãruia ziduri, case.
Dumnezeu l-a fost trimis sã facã poduri2, dar ce folos cã nu l-a lasat
soarele. ªi astãzi, de ce se pune la poduri ºi la case, ca sã þie, un
suflet? Lui îi dau, diavolului. Cã, înainte, oamenii tot zideau ºi zideau
ºi se strica tot ce se fãcea. Pe urmã le-au venit în minte sã-i deie ºi
lui ceva ºi amu au pace. Maria Gãlãþanca, Botoºani

Vîntul, pîcla ºi roua

Vîntul e om; stã în al treilea scaun, în jos de la Dumnezeu, ºi
Dumnezeu îi dã voie cînd sã deie vînt ºi cît de tare. Singur din capul
lui nu face nimicã; el tot una întreabã pe Dumnezeu. Tot el dã ºi
pîcla ºi roua. „Doamne, zice el, nu mai pot, mã înãduº!” „Sloboade”,
zice Dumnezeu, ºi atunci el suflã ºi sloboade pîcla. „Doamne, mã
mãnîncã trupul, sloboade ploaie”, ºi Dumnezeu sloboade ploaie. Cînd
e frumos, el zice: „Am trebui sã dãm oleacã de vînt.” „Sloboade, zice
Dumnezeu, dar potrivit, sã fie la treabã.”

1. Mi se pare cã a zis „12 bucãþi.”
2. Mi se pare cã a zis: „ªi a fãcut peste Prut cã e ºes.” Povestitoarea era

foarte bãtrînã ºi, la moment ce o întrebai încã o datã, uita, negînd de
multe ori ceea ce a spus singurã. (Septemvre 1896)
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Ploaia, cãldura, Dumnezeu le sloboade ºi Sf. Petru; gerul,
Dumnezeu. Toader Cojocari, Broscãuþi

Sf. Ilie, vîntul ºi focul sînt veri

Sf. Ilie e neam cu vîntul ºi cu focul, sînt veri. Zice cã s-au fost
pornit vîntul ºi focul sã-ºi cerce puterile. „Ian du-te tu, Ilie, ºi le ieºi
înainte, sã nu facã vro poznã.” Da Sf. Ilie s-a fãcut tovarãº cu dînºii.
Atunci Dumnezeu i-a luat o mînã º-un picior. Cã de-l lasa aºa tare
cum era, cu vîntul ºi cu focul, fereascã Dumnezeu ce fãceau!

Ioan David, Botoºani

Focul ºi vîntul sînt cei mai tari. Sã fie ca sã sã puie vîntul cu focul
împotrivã, focul cum arde – ºi sã vie un vînt mare din sus, ar arde
lumea, dar dacã trãiesc bine, atunci e bine.

Dumitru Morar, Rachiþi, Botoºani

Vîntul. Vîntoaica. Furtunele

Atunci cînd suflã vîntul mai tare, cînd e furtunã, iarna sau vara,
acela nu-i vîntul, ci vîntoaica, femeia lui. E mînioasã pe dînsul, cã el
nu suflã destul de tare ºi se duce ea în locul lui. Vîntul e mai potrivit,
el suflã mai cu chibzuialã, dar ea, Doamne-fereºte!

Catrina Beicu, Mihalcea

În Moldova, se zice cînd suflã vîntul tare: „Ce vîntoaicã mare!”
Vîntul e tare, dar sora lui, vîntoaica, e ºi mai amarnicã. El, cînd

se osteneºte, vine acasã ºi atunci merge ea în locul lui. Vîntul nu are
femeie, e sfînt. Botoºani

Sf. Varvara ºi Dochia se þin pentru furtuni, cã, dacã lucrezi de
ziua lor, se stîrnesc mari furtuni.

Cine-i harnic e fãcut în zodia cea iute a furtunelor, ca vîntul de
harnic. Mahala

Vîntul e om, el cînd bate tare, cum e iarna, e cu inima rea; da cînd
bate vara, de abia, e cu inima bunã.

Vîntul de aceea face cîteodatã aºa furtunã, cã poate în casã se
face huit, huieºti pe cineva, care nu-i vinovat. Atunci el e mînios ºi
bate tare, de mînios ce-i, pentru pacat – cã doarã e pacat a supara
degeaba pe cineva. Cuciur-Mic

Vîntul necurat

Vîntul cel ce sfarmã, cã poate sã-þi ia ºi casa, acoperãmîntul,
acela e necuratul, dar la d-voastrã n-a lua, cã e sfinþit (vorbeºte
povestitoarea), ºi el nu se poate apropia. Acela vînt sã vezi d-ta ce
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face la pãdure! Prin cîmp, pe aice, nu aºa, cã tot merg preoþii vara cu
procesia ºi sfinþesc cîmpurile, stropesc macar unde ºi unde. Dar prin
pãdure, parcã mai stropeºte cineva? Copacul cu rãdãcina cît de groasã
îl scoate din pãmînt ºi-l rãstoarnã cu vîrful în jos; pe acela se des-
toieºte el ºi crengile ºi copacii îi bate unul de altul.

Catrina Dãnilã, Mihalcea

Vînturi rele sînt acelea, cînd se primejduieºte cineva. Atunci
necuraþii huiesc, trosnesc, rãstorn copacii în pãdure.

Vînturile cele mari, furtunile, nu-s cu voia lui Dumnezeu, acelea
diavolul le dã de bucurie, cînd se omoarã cineva sau cînd se spînzurã.
Acela-i jocul lui; se bucurã cã a capatat un suflet.

Vîntul cel repede cu furtunã, înainte de ploaie, nu e curat, acela-i
necuratul. El atunci porneºte cu putere, cu bataie asupra lui
Dumnezeu ºi atunci ºi Dumnezeu porneºte cu tunul asupra lui, pãnã
îl grãmãdeºte undeva ºi-l trãsneºte. Mahala

(Despre vîntul vîrticuº sau necuratul se va vedea la capitolul
Dracul.)

Frumuºelele

„Frumuºelele” sînt toamna, atunci e nunta dracului, se însoarã
un ficior de drac. Vine aºa un vînt ºi rupe frunzile de pe pãpuºoi ºi se
învîrte cu o frunzã pãnã în ceri. Frunza ceea îi „mireasa”, zic oamenii
în rîs. Aºa un vînt dacã trece peste un om, cînd îl gãseºte dormind, îl
ologeºte, îi ia puterile, îl strîmbã. ªi nici sã-i zici „vîntoasã”, cã e rãu,
dar sã-i zici „frumoasã”, „frumuºelele”, cã atunci e bine. Fetele, copiii,
cînd vãd aºa un vîrtej, atîta ocãresc pe mireasã (pe frunzã) ºi chiuiesc,
de fuge diavolul cu frunza ceea în vîrf, cine ºtie unde! Ei zic cã n-are
mireasa acolo; vine aice de-ºi ia.

Vîntoasa ia jupul întreg de strujeni ºi toate frunzele cad, numai
una o rãdicã în sus. Anume cînd vãd aºa un vînt, se uitã care va
rãmînea mireasã.

Mama dacã blastãmã copilul cînd e mititel, vîntoasa îl ia. O femeie
zicea în una la copil: „Umfla-te-ar vîntoasele!” ªi l-au rãdicat pe sus
cum pãºtea vacile ºi l-au izbit într-o rîpã, de a murit.

Elisaveta Buzdugan, Iliºeºti

(Despre Iele se va videa la partea III.)

§ 5. Ce lucru are vîntul. Sã nu-l blastãmi!

Vîntul poartã pînea. Cînd a samanat Dumnezeu întãi pînea, nu
creºtea deloc. Dacã a vãzut Dumnezeu aºa, a zis la Sf. Petru: „Trebuie
sã-i dãm vînt s-o poarte ºi va creºte.” Atunci a dat Dumnezeu vîntul
ºi apoi a crescut. Ana Haiduc, Costîna
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Jidanii au vrut sã precupeascã cu vîntul, au vrut sã-l cumpere de
la Dumnezeu, dar Dumnezeu i-a alungat: „Du-te, Iudo! Ce vrai, sã-mi
vînd norodul?” Ghiorghi Bejan, Broscãuþi

Zice cã, odatã, un sfînt s-a fost dus la Dumnezeu ºi a zis sã-i deie
lui sã poarte trei ani vara pînea, dar vînt sã nu fie. Dumnezeu i-a
dat. Ce folos cã pînea a fost tare frumoasã, dacã a fost amarã! „De ce
n-ai lasat sã batã vîntul, cãci el curãþeºte rugina de pe pîne ºi nu lasã
sã se facã!”, a zis Dumnezeu. Toader Andriciuc, Mihalcea

Vînturile sînt pentru ca sã rãcoreascã ºi sã curãþeascã pãmîntul.
Dar atunci cînd e furtunã mare, Dumnezeu dupã necuratul se aruncã
ºi-l face vîrtej unde-l gãseºte, iar alteori dã cu tunul în el. Mahala

Zice cã sînt vînturi rele, cari dau peste om ºi pot sã-l muþeascã,
sã-l ologeascã, sã-l îmbolnãveascã, dar el nu-i vinovat. Vîntul nu-i
rãu, numai duce multe rele. Descîntãtoarele ce descîntã, ce desfac,
nu dau desfãcãtura pe pãdure ºi pe copaci, ci dau pe vînt ºi vîntul
preste cine dã cu ele, boala sau rãul de acela se prinde. Din pricina
asta se întîmplã cã se îmbolnãveºte adesea ºi cel nevinovat.

*

Vîntul e om; cînd ºuierã tare, atunci el þipã, cã se zgîrie în
mãrãcinii de prin gard. De aceea, e mare pacat a pune mãrãcini în
gard, nu-l primeºte Dumnezeu pe acela. Un þigan din Mihalcea

Cenuºa, gunoiul sã nu se arunce în vînt, cã tare e pacat. El zice:
„Nu destul mã înspinez, mã sîngerez eu, da ei încã îmi aruncã cenuºa
ºi gunoi în ochi, cã nu vãd pe unde merg!” Spune vîntul, acolo unde
stau sãrbãtorile la un loc. Ecaterina Pantea, Mihalcea

Femeia e pacat sã îmble pe afarã cu pãrul desplitit, cã se încîlceºte
vîntul în pãrul ei. Mahala

Vîntul e sfînt; e tare bun. Pe dînsul e pacat sã-l blastãmi; ba încã,
cînd auzi cã vîjîie tare ºi e furtunã, sã te rogi la Dumnezeu sã-l ierte,
cãci el tare se rupe prin garduri ºi crengi, dar trebuie sã-ºi facã
slujba lui. General

Dacã blastãmi vîntul, cînd mori ai vînt ºi ploaie, cã nu pot merge
oamenii cu mortul.

O femeie, în Moldova, a blãstamat pe vînt ºi toatã vara a fost ea
ºi barbatul ei bolnavi ca din sãnin, ba ºi un copil li-a murit. Pe alta
a luat-o vîntul cu doi copii, cum se jucau cu meriºoare. Roºa

Un om a vrut sã vadã odatã pe vînt; tot alerga dupã dînsul ºi nu-l
putea videa ºi, de ciudã, a aruncat cu cuþitul dupã el. Merge omul la
pãdure ºi vede un foc – era noaptea – ºi la foc, un moºneag, care îºi
cîrpea pielea ºi cãmeºa, iar cuþitul lui era înfipt în pulpã.

Ioan Pisarciuc, Roºa

Altã poveste spune cã omul, dupã ce a aruncat cuþitul, a venit
acasã ºi s-a culcat. Un om s-a cerut noaptea la dînsul la dormit ºi în



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA340

opinca lui era cuþitul. Omul l-a cunoscut ºi vîntul i-a zis ca sã nu mai
arunce cît va trãi dupã vînt, cãci vîntul e cel mai bun om din lume.
Omul s-a rugat de iertare ºi vîntul l-a iertat.

Vîntul are curþi, femeie ºi copii. Odatã, un om îmblãtea ºi vîntul
îi tot împrãºtia pînea. Omul a dat cu cuþitul dupã vînt. Odatã, a mers
la vînat în pãdure, s-a rãtãcit ºi a ajuns la curþile lui. Femeia vîntului
se temea sã nu-l rupã ºi l-a ascuns. El a zis cã miroasã a carne de om
ºi, abia dupã ce i-a fãgãduit cã nu-i va face nimicã, i l-a aratat. Vîntul
l-a cunoscut ºi i-a spus cã, de cînd i-a aruncat cuþitul în ºold, de
atunci e ºchiop.

Un altul, întîlnind dupã aceea pe vînt în pãdure ºi puindu-se jos
ca sã mãnînce, i-a zis: „Poftim la masã, vîntule!” „Ai noroc, a zis
vîntul, cã m-ai poftit la masã, dar altfeli era vai de tine”, ºi a chemat
pe om sã-i scoatã cuþitul din picior.

Un om fãcea cãpiþi ºi vîntul le rãsturna; el a aruncat în vînt cu un
topor. Mergînd la pãdure, a vãzut luminã la o casã ºi s-a uitat pe
fereastrã ºi a vãzut un moºneag cu barba pãnã în pãmînt. Cu barba
s-a acoperit ºi barba º-a aºternut. S-a rugat sã-l primeascã sã doarmã
ºi a vãzut toporul sub pat. „Ai avut noroc, zice vîntul, cã eram atunci
cu voie-bunã ºi þi-am luat numai toporul, dar dacã te luam ºi pe tine
ºi te izbeam de copaci prin pãdure?”

Un om vîntura ºi nu avea vînt cînd îi trebuia; omul l-a suduit ºi a
aruncat cuþitul în el. Mergînd în pãdure, a vãzut pe vînt ºezînd jos cu
o ranã la coastã. „Ce sã-þi fac, a zis el omului, pentru aceasta? Dacã
vrei sã nu te stric, slujeºte-mã jumatate de an. Altã treabã nu ai
decît, cînd voi fi trudit ºi mã voi culca pe hat, tu sã pãzeºti ºi, cînd vei
videa cã vine alt vînt, atunci sã mã scoli; sã mã tragi, sã mã tîrîi, cît
îi putea.” Omul l-a slujit. Zice cã tare se bat cînd dã un vînt preste altul!

I. Pisarciuc, Roºa

Vîntul e sfînt, macar cã e însurat. Odatã, a mers fratele femeiei
vîntului la sorã-sa, cînd el nu era acasã. Ea s-a spãriat, cã va veni
vîntul ºi-l va rupe bucãþi. De fricã, l-a pus într-un dulap. El, cînd a
venit, a zis cã-i mirosa a ceva strãin. Femeia i-a spus la început cã
nu-i nimene, da pe urmã i-a spus cã e fratele ei ºi l-a scos de acolo. El
a stat cît a stat de vorbã ºi pe urmã a spus cã se culcã, cã-i tare
trudit; a aratat cum era de zgîriat ºi plin de sînge ºi blastama pe
oamenii ce pun spini pe gard ºi fac deasupra pari ascuþiþi.

Pe vînt sã nu-l blastãmi, cã e tare pacat, cã el e la mare muncã ºi
mare chin; el e slujbaº, trebuie sã-ºi facã treaba lui. A dormit oleacã
ºi a doua zi, pãnã în ziua, iar s-a sculat ºi s-a dus. Cosminschi, Roºa

(Sã aude atît în Bucovina, cît ºi în Moldova.)

*
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§ 6. Poveºti despre vînt

Un moºneag ºi o babã aveau o fatã ºi trei ficiori. Fata era acuma
stãtutã ºi nimene nu vinea s-o cearã ºi ei erau tare suparaþi, cã nu se
putea mãrita. Într-o zi, merge moºneagul sã-ºi caute un ginere.
Mergînd el prin o pãdure, trece ceva pe deasupra capului ºi-i zice:
„Moºule, dai fata dupã mine?” Dar fiindcã n-a vãzut pe nimene, nu
i-a dat nici un rãspuns. Mai merge moºneagul pãnã ce dã de niºte
curþi mari, da într-însele nu era nimene; se întoarce înapoi. Vine
acasã ºi spune babei cum l-a întrebat, dar n-a vãzut pe nimene. Baba
îi zice: „De ce n-ai spus cã o dai?” Merge moºneagul a doua zi, îl
întreabã iar aºa. Moºneagu spune c-o dã. Noaptea vine cineva ºi bate
la uºã. Nu vra nimene sã deschidã; moºneagul trimete pe babã, baba
pe ficiori, ficiorii pe fatã, fata merge ºi deschide; atunci vîntul a
luat-o ºi a dus-o în palaturile lui. Aºteaptã cei din casã pe fatã,
aºteaptã, dar ea nu mai vine. Dupã vro ºese luni, porneºte ficiorul
cel mare s-o caute. Mergînd prin codri, dã de palaturile cele deºerte
ºi întrã. Acolo era sora-sa. O întreabã el cum trãieºte ºi cum se aflã,
ea îi spune cã bine, numai nu ºtie cu cine trãieºte, cã atîta vine: la
miezul nopþii, ºi mãnîncã ºi, fãrã sã vadã pe cineva, se duce. Fra-
te-sãu a mîncat ºi s-a culcat. Pe la miezul nopþii vine vîntul. „Bine-ai
venit! Ce mai faci, cumnate?”, zice el flecãului. „ªtii ce? Fã-mi o
treabã. Du-te în grajd ºi ia calul meu de acolo, dã-i o dimerlie de
jaratec ºi du-te la podul de aramã. Calul nu va voi sã treacã, s-a da
înapoi, darã tu dã-i cîteva ghionturi ºi el va merge.” Cum s-a fãcut
ziua, a luat cumnatul sãu calul, dar s-a temut sã-i deie jaratec ºi i-a
dat cãrbuni stînºi. Au pornit spre podul de aramã, darã calul nu a
voit sã meargã ºi s-au întors înapoi. Pe urmã, a mers acasã la pãrinþi
ºi li-a spus ce a vãzut. S-a dus fratele cel mijlociu, darã ºi acela a
fãcut tot aºa. Porneºte ºi cel mic; acela era cel mai prost între ei, dar
era nazdrãvan. El a dat calului jaratec ºi au pornit la podul cel de
aramã, a trecut peste pod pe ceea lume, ca sã asculte ce se vorbeºte
acolo. Acolo erau fel de fel de pomi ºi fel de fel de paseri. Unele
ziceau: „Ferice de noi ºi de noi ºi de cei ce ne-au fãcut pe noi”, da
altele ziceau: „Vai de noi ºi de noi ºi de cei ce ne-au fãcut pe noi.” Mai
încolo doi moºnegi se sfãdeau cu unul mai tînãr; unul zicea cã e a lui
lumea, da cel mai tînãr, ba cã e a lui, cã lui i se dau oamenii. Cum a
auzit el acestea, s-a dus înapoi ºi a adus veste cumnatului sãu. Atunci
vîntul i-a zis: „Cei doi bãtrîni, era unul Dumnezeu ºi unul Sf. Petrea,
iar cel tînãr era dracul, care zicea cã lui i se dau oamenii. Paserile ce
ziceau cã-s fericite erau copiii cei morþi, botezaþi, darã cele ce ziceau
«Vai de noi ºi de noi» erau copiii cari mor nebotezaþi.” De atunci
vîntul s-a fãcut om pentru treaba ce i-a fãcut-o cumnatul sãu ºi au
trãit fericiþi. D-na Maria Rugescu, Hîrlãu

*
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În rai

Era un om sarac care avea trei fete. Merge el într-o zi în pãdure,
da cineva îl strigã: „Moºule, moºule, îi da fata cea mare dupã mine?”
El tace. Vine acasã ºi spune babei; baba îi zice: „Cînd þi-a mai spune
aºa, sã-i zici ºi tu: «Dacã eºti om de cojoc, voi da-o, da dacã nu, mai
în fund te afundã!»” Merge moºneagul iar la pãdure ºi iar aude. I-i
spune aºa cum a zis baba. – „Sînt om de cojoc”, a zis acela. „Apoi dar
vinã ºi þ-o ia!” Într-o sarã, cum sta el la masã, vine un vîjîit ºi un
vînt, stînge lumînãrile ºi se deschide uºa. Cînd aprind lumînãrile,
fata cea mare nu-i! Plîng ei, plîng, darã, de la o vreme, au mai uitat-o.

Într-o zi, face fata cea mijlocie un cuptor de plãcinte ºi porneºte
s-o caute pe sorã-sa. Merge ea, merge ºi o gãseºte. Sorã-sa ºedea în
rai. Se bucurã ele; sorã-sa o ia ºi-i aratã totul ce e în rai, mere de
aur – merele cari au fost date aici de pomanã – ºi alte lucruri. Dar îi
spune: „Sã nu cumva sã furi ceva, cã mai mult nu poþi întra, ºi pe
drum sã nu spui la nimene ce ai vãzut, cã tot ai sã uiþi.” Da ea, în loc
s-o asculte, a fãcut tocmai cum n-a trebuit.

Merge cealaltã. A dus-o ºi pe dînsa ºi i-a aratat prin toate pãrþile
ºi i-a spus ºi ei cum sã se poarte, sã nu fure nimic ºi sã nu spuie pe
drum la nimene, dar a sfãtuit-o cã, cum va ajunge acasã, sã facã un
praznic mare ºi atunci sã spuie totul ce-a vãzut.

Aceasta a ascultat. A fãcut praznicul ºi, pe cînd spunea, a venit
un vînt mare º-a stîns lumînãrile º-a luat-o ºi pe ea în rai.

D-na Tasiluþa Nastasi, Siret

Vîntul ce însoarã

Un om a blastamat pe bãietul lui cã atunci sã se însoare, cînd l-a
însura vîntul, cã el nu-l va mai însura. Amu, bãiatul crescuse, era
holtei trecut ºi nu se putea însura. Porneºte el în lume ºi întãlneºte
un om. „Unde te duci?”, îl întreabã omul. „Mã duc în lume, poate mã
voi întãlni cu vîntul sã mã însoare, cã iatã cum m-a blastamat tata” –
ºi-i spune. Omul acela era vîntul. „Suie-te în spate la mine ºi þine-te
bine, cã am sã te duc pe o toloacã mare ºi acolo vei videa oameni cîtã
frunzã ºi iarbã ºi-i videa ºi o fatã cu ºtergari pus costeºte de la umãr
înspre brîu; aceea-i ursita ta, sã o iai.”

Se suie el în spate la vînt ºi-l duce pãnã la locul unde i-a spus ºi
acolo îl lasã jos. El merge ºi gãseºte fata ºi-i spune sã meargã cu
dînsul, cã e partea lui. „Eu voi merge, zice fata, dar tu sã nu-mi
bãnuieºti niciodatã, cînd voi face ceva, cã mai mult n-ai sã mã ai; sã
mã laºi sã fac ce voi vrea eu.” Dupã aceea, s-au suit amîndoi în
spatele vîntului ºi i-a dus la pãrinþii lui acasã. Acolo s-au însurat ºi
au avut un copil. Dã Dumnezeu cã moare tata lui. Da ea aºa plîngea
ºi aºa bocea, de nu ºtiai ce-i pe lume. Moare ºi copilul lor. Atunci
începe a bate din palme, a rîde, a chiui ºi a cînta cît putea. El s-a
mîniat ºi-i zice: „Tata a fost om bãtrîn ce º-a trãit traiul ºi cînd a
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murit, tu ai bocit ºi te-ai frînt, da la copilaºul nostru, cã a murit fãrã
de vreme, tu cînþi?” „La tatãl tãu de aceea am plîns, zice ea, cã sã fi
vãzut cum îl rupeau dracii, cînd îi luau sufletul, îþi era mai mare
mila. Da la copilul nostru au venit o mulþime de îngeri, de l-au luat
ºi drept la Dumnezeu l-au dus ºi de aceea sînt veselã ºi cînt. Dar
pentru aceea, cã tu nu ai þinut cuvîntul meu în seamã, cum te-am
rugat, eu amu trebuie sã mã duc. Rãmîi sãnãtos!”, ºi s-a dus.

Catrina Beicu, Mihalcea

Ciobanul împarat

A fost un împarat ºi avea trei ficiori. Într-o sarã – spre ce zi va fi
fost aceea –, le-a spus el sã se culce ºi, a doua zi, sã-i spuie visurele
ce vor visa. Unul a visat cã era împarat. „Bine, zice tatãl sãu, tu
chiar ai sã fii împarat.” Altul s-a visat într-un oraº, negustor. „Tu sã
faci lui Dumnezeu o bisericã ºi îþi va da ºi þie o împãrãþie.” Da al
treilea s-a visat pe un munte, cioban la oi, c-un harapnic de 20 chite
cînepã în mînã. „Tu ai sã fii cîneri, a zis tatãl sãu, ºi mai mult sã nu-l
vãd în ochii mei, chiar îndatã luaþi-l ºi-l duceþi în pãdure de-l omorîþi,
numai inima ºi degetul cel mic sã mi le aduceþi semn de la el.” L-a
dat unui lacheu – acesta a luat un cîne sub strai ºi pe baiat ºi s-a dus.
În pãdure, a tãiat cînele ºi i-a scos inima, iar bãiatului numai degetul
i-a tãiat ºi l-a lasat acolo. Bãiatul s-a dus peste hotar º-a dat de un
moºneag orb ce pãºtea o mulþime de oi. „Buna ziua, moºule, nu m-ãi
primi cioban la oi?” „Ba de ce nu, sã trãieºti, dragul moºului, de-amu
tocmai vor avea oile mele stãpîn! Dar ia sama bine, în lanul cel de
grîu ºi în cel de malai sã nu întri, cã va veni balaurul ºi-þi va lua ochii
ca ºi mie ºi te va orbi.” „N-oi întra, moºule, dar du-te acasã ºi adã-mi
20 de chite de cînepã sã-mi fac un harapnic.” Moºneagul a alergat la
babã ºi i-a spus: „Mãi babã, tocmai amu avem la oile noastre stãpîn.
Avem cioban!” I-a dus cînepa ºi bãiatul º-a fãcut harapnic, apoi a
întrat în lanul de malai. Balaurul cu 2 capete a venit. Bãiatul a
învãluit biciul de vro douã ori ºi, cînd i l-a învîrtit în jurul unui cap,
i l-a rãtezat din loc. „Un cap îþi las, zice el, sã-mi spui unde-s ochii
moºului ºi ai bunicãi.” „Ochii moºului sînt la el acasã, afarã, pe
poliþã, da ai mãtuºei în casã pe poliþã ºi untul lor.” I-a taiat ºi cela
cap º-a venit acasã voios, de-a spus la moºnegi ce ispravã a fãcut.
Apoi, luînd ochii ºi ungîndu-i cu unt de acela, i-a pus la amîndoi în
cap ºi au vãzut. Moºnegii ceia erau Sf. Mihail ºi Sf. Ana. Sã iau ei
într-o zi ºi sã duc la bisericã în tîrgul unde era tatãl bãietului împarat
ºi-i dau de grijã cã, oriunde sã meargã, numai în cutare odaie sã nu
între, cã va fi vai de el. El tocmai acolo a întrat º-a gãsit un cal
dinainte c-un ciubãr de jaratec ºi unul de apã, mîncînd. Calul acela
era vîntul. „Ei, stãpîne, zice calul, la tatãl tãu acasã e mare paradã,
sã mãritã surorele tale cele douã mari, vei videa cã-þi vor aduce
moºnegii veste; iar în ceea duminicã vom merge ºi noi.” Bãiatul a
ieºit degrabã ºi moºnegii, cînd au venit, n-au cunoscut c-a fost el
acolo. Ei i-au spus cã pe duminica viitoare tatãl sãu a poftit toþi
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tinerii sã vie ºi care se va putea sui pe muntea neagrã, dupã acela va
da ºi pe fata cea micã. În duminica viitoare, moºnegii i-au dat calul
ºi i-au dat 3 fãlii de pîne ºi 3 creiþari sã dea la 3 poduri, la niºte
moºnegi flenduroºi sã-i dea straiele lor. Aceasta era pe ceea lume. El
a fãcut aºa ºi a capatat de la unul straie, de la altul o pãlãrie ruptã
ºi de la al treilea un ham la cal, flenduros, º-o biciuºcã de tei. Aºa
gãtit, s-a dus la paradã, între ficiorii de împaraþi. Fiindcã era poftit,
l-au lasat. Toþi s-au încercat sã se suie, dar n-au putut. El a dat bici
calului cu bãþul acela º-a fost tocmai deasupra. A trebuit împaratul
sã-l pofteascã în palat ºi sã-i dea ºi lui o odaie, ca ºi la ceilalþi, ºi
grajd pentru cal. Cînd a întrat, a ºi dat mîna cu servitorul ºi acela l-a
cunoscut. Sara, în odaia lui, s-a fãcut o lampã, cã plãtea toatã împã-
rãþia împaratului, ºi el îmbracat tot în aur. – Moºnegii l-au fost
îmbracat. – Înaintea lui, s-a fost fãcut pîne din grîul cel mai curat ºi
vin; din pînea ce a fost dat la cerºitori lîngã pod, ºi el bea ºi mînca,
iar calul lui a mers la mare º-a adus 15 cai din mare, care cînta ca
lãutarii. Vãzînd slugele, au alergat la împaratul ºi i-au spus. A doua
zi, împaratul l-a adus de mîna, înaintea împãrãþiei, sã-i dea fata. El
a luat-o de mînã ºi, viind la mama lor, a zis: „Acest pîntece ni-a
purtat ºi din pieptul acesta amîndoi am supt. Oare sã cuvine sã se ia
sorã cu frate?”, º-a aratat împaratului degetul. Împaratul i-a cãzut
în genunchi ºi i-a pus coroana lui de împarat pe cap, lãsîndu-l pe
dînsul în loc.

ªi a fost împarat ºi este ºi în ziua de astãzi. El tot una trãieºte ºi
cît lumea va trãi. El ºede pe un pat de aur ºi sub dînsul este o apã de
aur. La el a fost ºi Alicsandru Machedon sã se spele cu apa ceea, doar
ar trãi; ºi el i-a zis: „Hotarnicule, paºnicule, creminalistule! Te-ai
apucat º-ai mãsurat cu paºii pãmîntul º-ai pus hotarele, pentru ca
oamenii de la hotare sã se batã, sã se ucidã, sã îmble în judecãþi ºi sã
înfunde creminalurele! Cã de la Dumnezeu nu era aºa, cît cuprindea
omul pãmînt ºi cît putea, atîta lucra ºi sã hranea. ª-ai pus cîte 12 ocã
de fier pe mînele ºi picioarele arestanþilor? Dar va veni o vreme cã va
fi un împarat, a cãria împãrãteasã le va rãdica.” ªi iatã cã s-a
împlinit. N-a rãdicat împãrãteasa noastrã de la arestanþi fierele?
Dar lui Alicsandru i-a zis: „Ce-ai venit, ce gîndeºti cã vei trãi mult?
La 40 de ani ai sã mori!”, ºi aºa a fost. El a murit pentru hotãrnicie,
cã a mãsurat pãmîntul, ºi fierele ce le-a pus pe hoþi, cãci pe dînºii
Dumnezeu i-a trimes sã omoare. Pentru aceasta, Dumnezeu l-a
pedepsit. Pãlimãriþa din Roºa

Vîntul ºi berbecul

Era un om sarac cu o mulþime de copii. Dã Dumnezeu cã-i mai
face femeia un copil. El ia cumãtru pe un om ºi acela îi dã o falce de
cîmp – fînaþ. Omul a cosit ºi-a pus în cãpiþi; da vine o vîntoaicã mare
ºi i le ia. Se duce el mînios la cumãtrul sãu: „Uite-te ce mi-a fãcut
vîntul, cumãtre! Eu fînul acela îl vindeam ºi mã hrãneam!” „Da eu
ce-þi sînt vinovat, poate n-are finul noroc. Du-te la vînt, ce vii la
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mine?” Se duce omul la vînt ºi a doua zi ajunge la casele lui. Vîntul
nu era acasã, numai mã-sa, o ºerpoaicã mare. Încolãtãcitã de sobã,
cînd întindea mîna, ajungea de-o prãjinã. „Ce-ai venit aice?”, îl în-
treabã mama vîntului. „Iatã cum ºi iatã cum...”, îi spune omul.
„Ascunde-te degrabã, cã vine ficiorul meu, sã nu te gãseascã.” – Da
pe afarã se auzea un vîjiit. – Cum întrã vîntul în casã, începe a
întreba: „Mamã, pe aici miroase a om pãmîntean?” „Nu-i nimic,
dragul mamei, numai omul cela ce i-ai luat cãpiþele, zice cã-i sarac ºi
tu mai tare l-ai sãrãcit.” „ª-apoi, zice vîntul, parcã numai lui i le-am
luat, de ce alþii n-au venit?” Pe urmã, s-a îmbunat vîntul ºi a zis
mîne-sa sã-i deie berbecul cel ce scuturã bani. Merge vîntul iar la
trebile lui, îi scoate mama vîntului un berbec ºi i-l dã, darã îi spune
sã nu zicã pãnã acasã: „Scuturã-te, berbece!” El leagã berbecul cu
brîul ºi se duce, pãnã ajunge la o gîrlã. Da Dumnezeu sta sus pe deal
cu Sf. Petrea ºi se uita ce va face. Intrã în gîrla ceea ºi zice: „Scu-
turã-te, berbece!” Cînd a început berbecul a se scutura ºi au început
a curge la galbeni, el s-a prins cu mînile de cap. „Strînge-te, berbece!”,
ºi berbecul a stat de scuturat. A luat din banii ceea ce a putut ºi a
mers pãnã a înnoptat. A ajuns la o crîºmã. „Iaca, jupîne, am un
berbec, sã-l pui într-o casã curatã, dar sã nu-i zici cumva: «Scu-
turã-te, berbece!»” Jidovul, bine cã a auzit. Cînd dormea omul, se
duce cu jupîneasa ºi zice aºa. Cînd au vãzut atîþia bani, cum curgeau,
s-au spãriat. „Vai de mine, v-a fi, cã amuºi ne gãseºte omul!” Ber-
becul, cînd a auzit „v-a fi”, a stat. Ei au ascuns berbecul acela ºi i-au
dat alt berbec în loc. – Acasã, strigã el sã mãture ograda, cã au sã
vadã ce n-au mai vãzut. Cînd îi zice berbecului sã se scuture, berbecul
face: „Beee!”.. Taie omul berbecul ºi-l mãnîncã. Merge iar la vînt. Îi
dã o masã, sã zicã: „Masã, întinde-te!”, dar pãþeºte tot aºa. A treia
oarã îi dã o mãciucuþã, sã zicã: „Dã, mãciucuþã!” Merge cu mãciucuþa
pãnã la gîrlã ºi zice: „Dã, mãciucuþã!” Dumnezeu cu Sf. Petru se uitã
de sus. Cînd a început mãciuca a da în el, a fost uitat de spaimã cum
sã-i zicã sã steie, pe urmã º-a adus aminte, cînd era mãr. Sã duce la
jidan ºi-i spune sã nu zicã: „Dã, mãciucuþã!” Jidanul merge noaptea
cu jupîneasa ºi zice: „Dã, mãciucuþã!” Cînd a început a-i bate ºi a-i
ucide! Omul ºtia ºi tãcea. „Mã rog d-tale, þ-om da toate, numai nu ne
omorî.” Cînd a auzit aceasta, a oprit mãciucuþa. A luat el berbecul ºi
l-a legat de brîu dinapoi ºi masa în cap, da mãciucuþa în mînã. ªi
cînd le-a adus acasã la copiii flãmînzi, au avut ce vedea.

Catinca Pîslariu, Curteºti, Botoºani

Alte variante spun cã Dumnezeu i-a dat toate acestea, nu vîntul.
ªi anume, în o variantã ce o posed din Siret, îi dã o faþã de masã, un
cal ce face bani ºi o mãciucuþã; cãreia trebuie sã-i zicã:

Mãciucuþã glavã,
Încunjurã dumbravã.

Cumãtrul sãu i le luase toate ºi i le-a dat înapoi.

În altã variantã, din Frãtãuþi, omul are ºesã copii ºi Dumnezeu îi
dã o mãsuþã, sã-i zicã: „Deschide-te, mãsuþã!”; o oaie, sã-i zicã:
„Scuturã-te, oaie!”; º-o botã: „Ropoteºte, botiþa mea!”
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§ 7. Mintea. Sufletul. Dragostea. Copiii

Vîntul e duhul lui Dumnezeu.
Vîntul e gîndul lui Dumnezeu. Roºa

Vîntul e Sf. Ioan. Ropcea, Roºa

Ziua e vîntul, asta o ºtie toatã lumea, da noaptea se face ºi flecãu,
ºi femeie. Mahala

Crierii omului, mintea, sînt fãcute din vînt, cãci ce e mai iute ca
gîndul? Mahala

Vîntul e duhul lui Dumnezeu ºi mama lui e Mama-Pãdurei.
Vîntul îmblã calare pe un cal cu aripi.

Într-un descîntec de deochi din Broscãuþi se spune:

„De te-a deocheat vîntul,
Sã-i crape calul,
Sã rãmîie pedestru.”

*

De visezi cal, are sã fie vînt. General

Cal alb de visezi, e vînt. Roºa

Cal alb de visezi, e omãt. Mihalcea

Caii roºi sînt vînt. Mihalcea

Peºte de visezi, e vînt. General

ªerpe de visezi, e vînt. General

Soldaþi de visezi, e vînt. Botoºani

*

Nimene nu poate videa vîntul decît copilul pãnã la ºepte ani, dacã
n-a mîncat niciodatã ceapã ºi usturoi. ªi chiar omul mare încã l-ar
videa, dacã n-ar spune 7 ani de zile visurile ºi n-ar mînca ustoroi.
Atunci omul acela ar videa toþi sfinþii ºi ar ºti totul ce e pe lume, lui
i s-ar arata toate, cãci sfinþii fug de ceapã ºi de usturoi.

Un þigan din Mihalcea

Cine nu mãnîncã ceapã ºi chipãruºi vede vîntul. Botoºani

Dacã o femeie îngreunatã n-ar mînca ceapã ºi n-ar mînca toatã
viaþa nici fata care o va face, atunci copilul acelei fete vede vîntul.

Odobeºti

Cine mãnîncã pelicioara de la ceapã un an vede vîntul.
D-l David, com. Buhalniþa, Moldova

*
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Sf. Simion ºi cucoºul

Simion Stîlpnicul þine ceriul ºi pãmîntul, el e pe vînt; poartã
vînturele. El are aºa o bute ºi, cînd ºtie el, îi dã drumul vîntului din
bute.

Zice cã el a fost avut un copil ºi a murit. El, de jale mare, s-a
mîniat pe Dumnezeu ºi n-a vrut sã deie drumul vîntului în lume,
zicea: „Mi-ai luat tu copilul meu, n-am sã dau nici eu la lume vînt!”

Ce l-a rugat Dumnezeu, ce a trimis pe alþi sfinþi, darã el nu voia
ºi pace. „Nu m-a ascultat el pe mine cînd l-am rugat sã nu-mi ia
copilul, nu am sã-l ascult nici eu!”

Amu se fãcuse aºa pe lume, cã nici nu mai puteau trãi oamenii de
necurãþenii ºi de boli, cãci vîntul e ca o scãldãtoare, curãþã totul. A
venit pãnã la atîta, cã a trimis Dumnezeu pe toate dobitoacele, pãnã
ºi pe paseri a trimis la el. Vine rîndul ºi la cucoº; merge ºi cucoºul:
„De ce nu dai drumul vîntului, Sfinte Simioane, cãci uite-te ce rãu e
pe lume?” „Nu dau, pentru cã mi-a luat Dumnezeu copilul, am sã-i
fac ºi eu!” „Ara, ce poznaº mai eºti, pentru aceea nu-i dai drumul? Da
mie cîþi copii mi-a luat Dumnezeu; dacã aºi sta ºi eu sã mã mînii ca
d-ta, ce ar mai fi? Darã mie nici nu-mi pasã; dacã moare unul, fac
altul în loc!”, ºi ia un pui ºi-i suceºte capul. „Vezi ce-am fãcut? încã
azi fac altul ºi pãnã în trei sãptãmîni vei videa ce pui am sã am! Ia
aºa fã ºi d-ta!” Sf. Simion sã uitã la cucoº ºi începe a rîde: „Cã bine
zici, pe nimene n-am ascultat, dar pe tine am sã te ascult” ºi a luat
ºi a dat drumul la vînt. Dar ºepte ani de zile, vînt nu fusese prin
lume, cît a jãlit el copilul lui. ªi de aceea, cînd moare cineva, se
jãleºte ºepte ani ºi pe urmã se uitã.

Dumnezeu, dupã ce i-a fãcut cucoºul treaba asta, l-a chemat la
dînsul ºi i-a zis: „Pentru cã mi-ai fãcut tu aºa un bine, îþi dau de la
mine, ca sã poþi þinea 40 de femei ºi prin sat sã îmbli”, ºi de atunci e
cucoºul aºa de voinic. Gheorghe Postolachi, Bagiurea, Moldova

Povestea lui Sf. Simion

A fost un flecãu, cã numai el ºi soarele era aºa de frumos pe lume,
dar soarele era mai frumos. Amu, flecãul cela era sarac – sã duce la
un jidan ºi spune cã-i va aduce douã cofe de apã, sã-i deie ceva de
mîncat. Sã duce la o fîntînã sã ia apã, da înlãuntru sta încolãtãcit un
ºerpe. Cum l-a zãrit, a fugit. „Scoate-mã de aici, zice ºerpele, cã mare
noroc vei avea!” Gîndeºte el cum sã-l scoatã ºi bagã cofa în fîntînã ca
sã între ºerpele. ªerpele, cum a ieºit, s-a fãcut om ºi bate pe flecãu pe
umãr: „De-acu, du-te în drumul tãu; ce-i gîndi, aceea vei izbîndi!”
Acela era Dumnezeu!

Sã duce flecãul ºi ia apã dintr-o baltã ºi duce jidanului; acuma
foame nu-i mai era.

Sã duce acasã la dînsul, vede într-un ungher un suman, într-altul
cãmeºã – cãci gîndea cã e gol. Vede pe masã pîne, mîncare ºi tot ce



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA348

gîndea îi sta dinainte. Se culcã bucuros. A doua zi des-dimineaþã, sã
scoalã ºi porneºte la drum, tocmai la oraºul unde era împaratul.
„Stãi, gîndeºte el, încaltea sã cîºtig ceva cu darul meu, dacã mi l-a
dat Dumnezeu!” La împaratul, tocmai atunci era nuntã, mãrita fata.
Sã duce cu gîndul lui pãn’ aproape ºi sã uitã. „Doamne, cît e de
frumoasã mireasa, gîndeºte el, dacã s-ar face lîngã mine!” Îndatã a
fost mireasa lîngã el. „Dacã ar fi îngreunatã ºi sã aibã un copil sã-mi
zicã mie «tatã».” Îndatã s-a fãcut aºa ºi înaintea tuturora mireasa a
nãscut un copil. Împaratul, de ciudã ºi de ruºine, a poroncit sã-i puie
pe toþi trei într-un poloboc înfundat ºi sã le deie drumul pe apã.

Cînd au fost ceva mai depãrtiºor, el a gîndit sã iasã polobocul la
mal ºi sã pocneascã cercurile – ºi s-au culcat toþi trei acolo, pe mal,
gîndind cã a doua zi dimineaþã sã se trezeascã în palaturele împa-
ratului. A doua zi dimineaþã, s-a trezit cu coroana împaratului pe
cap, cãci împaratul cel bãtrîn a fost murit. ªi acesta s-a chemat Sf.
Simion, cãci s-a nãscut în acea zi cînd e Sfîntul Simion.

Pãlimãriþa din Roºa

(Povestitoarea nu spune cã Sf. Simion ar avea ceva de a face cu
vîntul, ci numai cã aceasta e povestea Sf. Simion.)

Cîntece

În iertãciunele de la nuntã, sã spune despre om cã l-a zidit
Dumnezeu cu toate strãfirele:

Trupul din lut,
Oasele din piatrã,
Ochii din mare,
Frumuseþile din soare,
Dragostele din vînt,
Vîntul de la Duhul Sfînt.

Iordãneºti

*

Bate, vinte, ºi rãsbate,
Tuturor le-ai fãcut parte
ªi din sorã, ºi din frate,
Numai mie rea dreptate,
Bate vîntul vãlurele
ªi-mi aduce dor ºi jele,
De la locurile mele,
De la mamã, de la nene.
De la fraþi, de la surori,
De la grãdina cu flori.
De la surori, de la fraþi,
De la grãdina cu brazi,
De la moºi, de la uncheºi,

De la grãdina cu perji,
De la grãdina cu ruji,
De la dragele mãtuºi.

*

Bate vîntul pintre munþi,
Mi-aduce dor de pãrinþi,
Bate vîntul pintre vãi,
Mi-aduce dor de flecãi,
Bate vîntul prin pãrete,
Mi-aduce dor de la fete.

*

Bate vîntul, iarba creºte,
Dorul mîndrei mã topeºte.
Bate vîntul, iarba scoalã,
Dorul mîndrei mã omoarã.
Bate, vinte, nu-nceta,
Rãcoreºte-mi inima,
Macar batã cît de rece,
Cã de dor nu mi-a mai trece.

*
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Bate vîntul, viscoleºte,
Nevastã, nevastã,
Dorul tãu mã prãpãdeºte,
Nevastã, nevastã.

*

Cînd îmi vine badea-n gînd,
Mã leagãn ca pana-n vînt.
Cînd îmi vine mîndra-n gînd,
Mã usuc ca frunza-n vînt,
Ca frunza curechiului,
În postul Sîn-Petrului,
Ca frunza alunului,
În postul Crãciunului.

*

Vîntul bate,
Mãrul cade.
Eu mã-nchin de sanatate
La puiuþul de departe.

ªi mã-nchin ºi nici pre,
Cã am altu-n calea me.

Strojineþ

Vîntul de viaþã ºi moarte –
bocet

Ian ieºi, mamã, pãn’ afarã,
Sã te batã vînt de varã.
Cel de iarnã te-a bãtut,
De la picioare te-a rupt.
Cel de iarnã te-a suflat,
La pãmînt cã te-a culcat.

Bãiºeºti

*

Bate vîntul pe sub soare,
Scoalã, mamã, pe picioare. Etc.

Broscãuþi

*

Iuþala. Nebuneala

Cînd cineva merge repede, sã zice: „S-a dus ca vîntul!”
Cînd cineva nu e destul de cuminte, sã zice cã e „vîntuit”, iar dacã

nu e aºazat, e „zvînturatec.” „Furtunatic” sã zice, cînd e cineva prea
apucat sau cu toane. „S-a dus ca o furtunã”, repede, cu mult zgomot
sau huit.

La cei cu numele Furtunã, sã spune:
Furtunache cel nebun
Strînge pietre de pe drum
ªi le pune-n buzunari
ªi-i pare cã-s coarne de mari! Botoºani

(La descîntecul pentru nebunealã, sã vînturã apa, se va vedea
vol. II*. – Vezi vîntul turbat, pag. 333).

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Cap. II

Pãserile

§ 1. Gãinele
A. Lumina. Cãldura. Producþiunea

Toate cele sînt fãcute de diavol, numai pãserile de Dumnezeu.
Stãneºti

Paserile cari zboarã ºi sînt bune de mîncat le-a fãcut Dumnezeu. –
Se jucau mai mulþi copii pe toloacã, fãcînd pãserele din lut, ºi fãcea
ºi Domnul Hristos cu dînºii. Ale lor nu zburau, rãmîneau aºa, lut,
dar ale Domnului Hristos, îndatã cum le fãcea, zburau. Copiii s-au
dus acasã ºi au spus la pãrinþi: „Este cu noi un bãiat care, cum face
vrãbii, paseri din lut, îndatã zboarã.” „Acela trebuie sã fie naz-
dravan”, ziceau pãrinþii. ªi dupã aceea l-au cãutat jidovii ca sã-l
munceascã. Horecea

Vrãbii, paseri de visezi zburînd prin casã, ai sã faci o fatã.
Botoºani

Cuc de visezi, faci copil. Costîna

Hulubi de visezi, sînt copii – adecã vor veni sufletele. Mihalcea

Cucoº de visezi, faci bãiat; gãinã, fatã.
Pasãre de visezi zburînd, auzi o veste sau primeºti o scrisoare.

General

Cucoº cîntînd de visezi, auzi o veste. Mihalcea

Poveºti pentru copii

Era o babã ºi avea o mulþime de gãini. A ieºit afarã cu grãunþe ºi
a strigat:

„Pui, pui, pui! Pui, pui, pui!”
Vine curca ºi zice: „Chiorule, chiorule!”
Vina raþa: „Las’ aºa, las’ aºa!”
Vine gîsca: „Gagaga, gagaga!”
Vine picherea: „Pacat, pacat!”
Vine cucoºul: „Cotcodac, hai, hai de-acolo!”
Vine lupul: „Primeºte-mã în sat, þ-oi face ciubote!”
Vine cãþelul: „Zau, zau, hai, hai de-acolo! Nu-i voie, nu-i voie, nu-i

voie!”
Da lupul iar: „U-u-u! Primeºte-mã-n sat, þ-oi face ciubote!”
Vine cãþelul: „Zau, zau, hai, hai, de-acolo! Nu-i voie, nu-i voie,

nu-i voie!” ªi lupul s-a dus. Elena Popescu, Botoºani
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Cucoºul ºi fata

A fost o babã ºi un moºneag ºi aveau o fatã. Baba ºi moºneagul
s-au dus la bisericã ºi au zis fetei cã, pînã vor veni ei, sã mãture, sã
grijeascã ºi de mîncat sã facã.

Fata, dupã ce a grijit, iesã pãnã în prag ºi zice: „Cucoºule, cuco-
ºule, adã-mi un braþ de lemne!”

Cucoºul zice: „Eu þ-oi aduce lemne, dar tu sã-mi ºtergi tãpãligele.”
Cucoºul i-a adus lemne, da fata nu vrea sã-i ºteargã tãpãligele. Cum
a venit baba, cucoºul i-a spus babei:

„Babã, bate fata, cã fata n-a vrut sã-mi ºteargã tãpãligele.” Baba
a zis „Baiu”; n-a vrut sã batã fata.

Vine moºneagul acasã; cucoºul spune moºneagului: „Moºnege,
bate baba, cã baba n-a vrut sã batã fata, ca sã-mi ºteargã tãpãligele.”
Moºneagul a zis „Baiu”; n-a vrut sã batã baba.

Ia cucoºul ºi se duce la cerb: „Cerbule, leagã pe moºneag, cã
moºneagul nu vrea sã batã baba, baba nu vrea sã batã fata, ca sã-mi
ºteargã tãpãligele.” Cerbul n-a vrut; zice ºi el „Baiu”.

Merge la caprã: „Caprã, împunge cerbul, cã nu vrea sã lege pe
moºneag etc..” Capra zice ºi ea „Baiu”.

Merge la lup: „Lupule, du-te ºi mãnîncã capra, cã capra nu vrea
sã împungã cerbul etc.” Lupul zice ºi el „Baiu”.

Merge cucoºul la puºcã: „Puºcã, împuºcã pe lup, cã lupul n-a vrut
sã mãnînce capra etc.” „Baiu”, zice ºi puºca, nu vreau.”

Merge la ºoarec: „ªoarece, du-te de roade puºca, cã puºca n-a vrut
sã împuºte capra etc.” „Baiu, zice ºorecuþul, nu mã duc nici eu.”

Merge cucoºul la mîþã: „Mîþã, du-te de mãnîncã ºoarecul, cã ºoa-
recul nu vrea sã roadã puºca, puºca nu vrea sã împuºte lupul, lupul
nu vrea sã mãnînce capra, capra nu vrea sã împungã cerbul, cerbul
nu vrea sã lege moºneagul, moºneagul nu vrea sã batã baba, baba nu
vrea sã batã fata ºi fata nu vrea sã-mi ºteargã tãpãligele.”

Mîþa, mai întãi, n-a vrut, darã pe urmã s-a slobozit dupã ºoarece,
ºoarecul a cãlcat peste puºcã, cucoºul s-a slobozit, lupul a pornit sã
mãnînce capra, capra a împuns cerbul, cerbul a legat pe moºneag,
moºneagul a bãtut pe babã, baba a bãtut pe fatã ºi fata a ºters la
cucoº tãpãligele. Elena Popescu, Botoºani

Într-o variantã din Suceava, cucoºul zice moºneagului:

„Vîju, bate baba,
Baba nu stîr’ laba.”

(Pentru: Moºnege, bate baba, baba n-a ºters laba.)

Oul

A cumparat o babã un ou ºi l-a dus acasã ºi l-a pus în dulap. Un
ºoarec l-a dat jos ºi l-a stricat. Baba a început a plînge. Vine o vecinã:
„Ce plîngi, mãtuºã?” „Ce sã-þi mai spun, parcã d-ta vei plînge cu
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mine?” „De unde ºtii? Spune-mi, poate voi plînge!” Baba îi spune:
„Iatã, am cumparat un ou ºi l-am pus în dulap ºi un ºoarece l-a dat
jos ºi l-a stricat.” Femeia, cînd a auzit, a început a rãcni în gura
mare. Trece pe acolo o poartã º-o întreabã pe femeie de ce rãcneºte
aºa. „Parcã dacã þ-oi spune, tu vei plînge?”, zice femeia. „De unde ºtii
cã n-oi plînge? Spune-mi.” Femeia i-a spus. Poarta a început a scîrþîi:
scîrþa, scîrþa! – cît putea. Iatã cã trece o scroafã: „Da ce scîrþîi aºa
tare, poartã, ce-ai pãþit?” „Eu þ-oi spune, da tu-i plînge?” „Spune-mi,
sã vãd, poate voi plînge.” Scroafa, cînd a auzit, a început a coviþa ºi
a se vãita. Trece un copac º-o întreabã pe scroafã de ce þipã. Scroafa,
tot aºa, îi zice: „Ce sã-þi mai spun, parcã tu vei plînge?” Copacul a zis
cã va plînge ºi el. Cînd a auzit, a început a-ºi scutura frunzile. Trece
un stigleþ. Începe a-l întreba pe copac de ce-ºi scuturã frunzele.
Copacul i-a spus tot aºa. Stigleþul începe a scutura din aripi. Trece o
fîntînã ºi întreabã pe stigleþ de ce îºi smulge penele, cã va veni iarna
ºi-i va fi frig. Stigleþul îi zice cã dacã-i va spune, parcã fîntîna va
plînge? Fîntîna i-a spus: „Mã voi schimba în sînge!” ªi adevãrat, cum
a auzit, s-a schimbat în sînge. Botoºani

Gãinuþa. Puii

Avea o babã o gãinuþã. Pe rîºniþã se oua, pe rîºniþã clocea, pe
rîºniþã pui scotea. Gãinuþa a perit ºi puii au perit. Baba plînge,
moºneagul plînge, poarta scîrþie, porcul coviþã, copacul îºi scuturã
frunzile, oaia a lepãdat coarnele, apa s-a tulburat în fîntînã. Preo-
teasa a venit la apã. „Ce te-i tulburat, apã?” „Cum nu mã voi tulbura,
dacã baba a avut o gãinuþã, pe rîºniþã se oua... etc.” „Atunci lepãd ºi
eu cofele.” Fata popei fãcea plãcinte. Aºteaptã pe mã-sa ºi nu mai
vine cu apa; merge s-o caute. „Da ce stãi aice ºi nu aduci apã, mamã?”
Mã-sa i-a spus. „Atunci lepãd ºi eu plãcintele.” Popa a vãzut cã
întãrzie; vine ºi el dupã dînsele. I-au spus ºi lui. „Atunci lepãd ºi eu
antereul.” ª-au ramas toþi acolo. D-ra Maria Grigorescu, Botoºani

Cimiliturã:

Ce-i în tufã
ªi nu suflã?
            (Oul)

B. Gãinele. Ziua. Învierea

Soarele e dintr-un ou. – A fost un om ºi avea un ou. El a fost
încuiat oul într-o ladã; ºi altul, ce ºtia, cînd s-a dus omul de-acasã,
s-a dus ºi i-a dat drumul ºi din acela s-a fãcut apoi soarele pe ceri.

(Este o poveste mai lungã, dar comunicãtorul n-o ºtie.)
Vasile Masloschi, Mahala
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Cinel, cinel:
„Am o gãinã, c-o aripã albã ºi una neagrã.” (Ziua ºi noaptea)

„Am o gãinã albã ºi una neagrã. Una strînge, da alta împrãºtie.
Ce-i?” (Ziua împrãºtie oamenii, da noaptea îi adunã.)

*

Cine moare fãrã lumînare sã i se dea un cucoº de pomanã, cã pe
ceea lume cucoºul sã face lumînare ºi-l trezeºte.

De la Ana Zacetenia, începe a se mãri ziua, cu cît sare cucoºul din
prag.

Ca sã nu-þi mãnînce gãinele în grãdinã, în ziua de Ajun, pãn’ a nu
rãsãri soarele, sã le dai mîncare spre rãsãrit.

(Gãinele, în obiceiurile de Ajun, s-au vãzut. Despre gãini, în raport
cu lumina, se va mai vedea.)

În ziua de Buna-Vestire, sã nu pui mîna pe ou, sã nu cauþi gãinele
la ou, cloºte sã nu pui, cãci iesã puii strîmbi, suciþi, cu douã capete.

General

În ziua de Miezul-Pãreþei, sã numãrã ouãle ºi sã încep a scrie
pentru Paºti. (S-a vãzut.)

Ouãle de Paºti

Ouãle de Paºti se fac scrise sau împestrite, muncite ºi roºi. Cele
roºi se cheamã meriºoare, acestea sînt de seamã. Oul roº de-l dai de
pomanã, se face mãr pe ceea lume. Ouã muncite se numesc ouãle cari
sînt scrise pe galbãn, pe alb, pe roº etc. ºi ale cãror flori sînt de
diferite colori, iar cîmpul rãmîne tot alb sau galbãn ca întãi. Ouãle
muncite se fac foarte greu. Femeile scriu ouãle cu un feli de lopãþicã
orizontalã numitã „chiºiþã”, care la capãt are un tub mic de tinichea
vertical, cu un fir de pãr în mijloc. Cu cît e mai subþire tubul, cu atît
mai bine scrie. Pe acesta îl moaie în cearã topitã ºi astfel, stînd la
vatrã, tot scriu. Dacã vreau sã facã conturile desenului albe, atunci
începe a scrie pe alb, ceara se sleieºte ºi conturul rãmîne astupat.
Apoi, de voieºte sã facã mijlocul floarei galbãn, pune oul în coajã de
pãdureþ fiert ºi, dupã ce s-a uscat, astupã cu cearã mijlocul din
contur. Dacã voieºte sã fie conturul galbãn, atunci începe oul a-l
scrie tocmai dupã ce l-a scos din galbãn.

În Mihalcea ºi Camina, fac ouãle galbene cu niºte clopoþei albi
bãtuþi (plini), ce se aflã în acel timp pe aici. Din galbãn, dacã vrea sã
facã frunzile verzi, la floare, pune oul în verde – dar trebuie sã
învãleascã tot oul în cearã, sã nu se prindã verdele decît unde trebuie.
În Moldova, verdele se face cu dediþã, care pe atunci e înfloritã.

De regulã, din galbãn se pun ouãle în roº ºi, dacã nu rãmîn în
culoarea aceasta, umplu florile ce au sã fie roºi sau fac numai picãþei
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(niºte puncte mari, pe ouã, printre desen, de toate colorile) ºi apoi îl
pun în negru, dacã voieºte sã rãmîie în coloarea neagrã, dar cele mai
multe ouã rãmîn roºi. Coloarea roºã ºi neagrã se face cu niºte surcele,
cumparate din oraº. În timpul din urmã, boiesc cu anilin. Oul muncit
însã trece la scris prin toate colorile acestea, împrimîndu-se numai
unde trebuie coloarea ce vrai, cîmpul învãlit fiind cu cearã, pentru ca
sã rãmîie ca întãi, alb, galbãn, albastru sau cum vreai.

Oul muncit e pacat sã-l dai de pomanã. General

Ouãle cari nu sînt frumos scrise, se zice în glumã, cã le-a scris
numai sã nu le cunoascã gãina.

În Mihalcea, se spune cã de Paºti sã nu mãnînci ou împestrit
întãi, cãci vezi ºerpi peste an, aºa cum stã scrisoarea încolãtãcitã.

Pe ou, de regulã, se scriu flori, garofe în oale; chiar în Mihalcea,
unde e satul rusificat, spune poporul la oriºice floare scrisã pe ou: „to
garofa” („cã e garofã”), halaturile de þesut, cum e urzitoarea, vîr-
telniþa etc.

În Mihalcea, se scriu pe ouã hulubi, reþe, cucoº.

În general, la români sã scriu: „creasta cucoºului”, „laba gãinei”,
„talpa gîºtei”, „coarnele berbecului”, „cîrligul ciobanului.”

În Zvorîºtea (Moldova), se scriu pe ou ciobanul cu oile sale.
În Broscãuþi, scriu: „laba broaºtei”, soarele, luna, steaua.
În Ropcea, scriu: „cîmpul”, „peºte”, „frunza bradului”, „frunza

stejarului” etc.

În Botoºani, am vãzut pe un ou cu cîmpul albastru scris pe o parte
un peºte, cu conturele în alb, ºi pe cealaltã parte, 3 spice galbine,
legate la un loc. – Cine ºtie rade cu cuþitaºul flori pe ou face: „douã
inimi sãgetate cu lanþuri de amor legate” etc.

În Roºa, scriu: soarele, luna, steaua. Fac „brîul popei”, care se
face ºi în Mihalcea, þiindu-se de o lirã, numitã aice „screpca”.

În Botoºani, fac prin mijlocul oului „brîul Maicei Domnului”.
În Mihalcea, mai fac: „urechea”, „urechea iepurelui”, pepeni, piep-

teni, grebla. Tot aice se fac pe ou „paºtele”, un fel de stea, ce trebuie
sã aibã 40 de trãsãturi. „Crucea paºtei” se face pretutindene ºi iarãºi
„paºtele” sau „ziua paºtelor” se numeºte pe aici un desen în triun-
ghiuri, care nu se aflã în Moldova, ci mai ales la huþani.

Ouãle se fierb în ziua de Joia Mare, cã sînt mai frumoase ºi þin
mai mult. Dupã ce le scot, le ºterg cu o petecuþã cu unt, ca sã capete
lustru.

Peteca de ouã e bunã de leacuri; de afumat pentru orbalþ, beºicã,
umflãturã, reumatism etc. De asemenea, ºi pentru vaci, cînd le sînt
pulpile umflate, precum ºi pentru diochi.

Scrisul ouãlor sã plãteºte ca ºi lucratul snopilor: cu claia. Într-o
claie sînt 30 de ouã; în jumatate: 15. – Ouã de Paºti sã fac cîteva clãi.

General
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Diavolul tot una întreabã, de se mai scriu ouã pe pãmînt ºi de mai
sînt colinde prin sat. Cînd ouã nu se vor mai scrie ºi colinde nu vor
mai fi, atunci ºi el va ieºi. Roºa

Tot el întreabã de mai sînt haturi pe cîmp? Cînd vor rãmînea
haturile, cã n-a avea pe ce sã calce gãina, atunci ºi el va ieºi.

Mihalcea

De cînd se fac ouãle roºi

Ouãle roºi se fac de atunci, de cînd Domnul Hristos, scãpînd de pe
cruce, a blagoslovit gãinele ºi vitele (s-a vãzut pag. 233). În Ropcea,
sã spune cã Domnul Hristos atunci s-a ascuns în fîn ºi gãina l-a
acoperit ºi s-a ouat un ou deasupra; de aceea ouãle de Paºti sã
sfinþesc.

Ouãle roºi sã fac de atunci, de cînd Domnul Hristos, fugind cu
Maica Domnului de jidani, a blagoslovit grîul ce a fost în aceeaºi zi
bun de secerat (s-a vãzut). Jidanii atunci luîndu-se dupã el, Domnul
Hristos arunca în urma sa pietricele, care îndatã sã fãceau ouã: roºi,
verzi, galbene etc. Ei, vãzîndu-le, au prins a le culege ºi Domnul
Hristos a putut fugi. Stefan Pita, Mihalcea

Demult, pãmîntul era neted, nu erau ca amu dealuri ºi vãi, munþi,
dar cînd fugea Domnul Hristos de jidani, dupã ce a scapat de pe
cruce, pentru ca sã nu-l prindã, gîndea sã se facã între el ºi jidani
munþi, vãi, sã-l aciuiascã, ºi de atunci a ramas aºa, pãnã astãzi.
Jidanii, dacã au vãzut cã nu-l pot prinde, au luat pietre º-au început
a arunca într-însul. Dumnezeu a dat cã pietrele acelea s-au fãcut
ouã: roºi, galbene, albastre, jidanii, de bucurie, au început a le strîn-
ge, a sã zãbãvi ºi Domnul Hristos a scapat ºi, întru amintirea ceea,
se fac de Paºti ouãle roºi.

Fata ºi ouãle

Ouãle roºi de aceea se fac de Paºti, pentru cã, atunci cînd l-au
rãstignit pe Domnul Hristos ºi a fost înviat, ducea o fatã în poale ouã
ºi, auzind vestea aceasta, a alergat acasã sã spuie. Mergînd pe drum,
se întãlneºte cu niºte jidani ºi le spune: „Hristos a înviat!” Dar ei au
început a rîde: „Atunci va învia Hristos”, au zis ei, „cînd se vor face
ouãle acestea din poale de la tine roºi!” Cînd se uitã fata, ouãle erau
roºi!

ªi întru acea amintire, se fac pãnã astãzi ouãle roºi.
Auzitã de la mama autoarei, Botoºani

*
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Ouãle ºi copiii

Ouãle roºi sînt bucuria copiilor.
Ouãle roºi de aceea se fac, pentru cã atunci cînd Domnul Hristos

a înviat, toþi copiii s-au trezit cu cîte un ou roº în mînã. ªi de atunci
a ramas obiceiul, ca sã se facã de Paºti ouã roºi. Ioan Pisarciuc, Roºa

Obiceiul ouãlor

În ziua de Paºti, cînd te scoli, sã te speli cu un ou meriºer, roº, ºi
c-o para de argint, într-un craston cu apã, sã fii alb ºi rumîn peste an.

Botoºani

În Mihalcea, se spalã cu un ou roº ºi cu unul alb, ca sã fie rumîn
ºi sanãtos ca oul.

Cînd încep a mînca de Paºti, încep întãi cu oul ºi ciocnesc mai
întãi barbatul cu femeia, apoi pãrinþii cu copiii, zicînd la ciocnit:
„Hristos a înviat!” – „Adevãrat c-a înviat!” „Sã ajungem ºi la anul ºi
la mulþi ani!” Se crede cã acel ce stricã oul celuilalt e mai tare. Ouãle
se cearcã în frunte sau ºi în dinþi. Ouãle tari le face gãina care e
slabã; gãina grasã face ouã subþiri la coajã (Nu hrãni gãinile bine ºi
vei videa ce tare vei fi!) Copiii mai ales îºi cautã un ou tare, un ou de
pichere, ºi cu acela ciocnesc. Cine are ou tare le ia pe toate cîte le
stricã. Alþii se amãgesc cu ouã de lemn.

În Bucovina, în ziua de Paºti, oamenii stau împrejurul bisericei ºi
ciocnesc ouã, cei ce ciocnesc zice cã se vãd pe cea lume. În ziua întãia,
ciocnesc numai în vîrf, iar în celelalte zile ºi cu partea cealaltã; marþi
nu se mai ciocnesc, numai de Sf. Gheorghe ºi de Ispas.

În Molodia, acei ce ciocnesc schimbã oul dupã ce l-au ciocnit, sã
aibã parte dreaptã. Apoi îl curãþã, îl taie în douã ºi-l mãnîncã amîn-
doi, iar cu celalalt fac ce vreau.

Aice spun cã de aceea trebue sã ciocneascã, ca sã nu se rãtãceascã
prin pãdure sau undeva. De aceea oamenii se rãtãcesc, cã n-au
ciocnit. Cine a ciocnit, în caz cã se rãtãceºte, îndatã îl gãsesc oamenii
ºi-l scot sau îºi aduce aminte pe unde a mers.

În Mahala, cînd vin oamenii cu pasca unii la alþii, sã pune pe
masã o strachinã plinã cu ouã ºi ciocnesc ca sã se vadã pe ceea lume;
iar ouãle le mãnîncã.

Obiceiul gãinelor de Paºti s-a vãzut, precum ºi al ouãlor ce se
arunc pentru rohmani, pe pãrãu.

C. Gãina. Oul. De ce scurmã gãina

Gãinele de aceea scurmã în grãdinã, pentru cã Domnul Hristos, cînd
fugea de jidani, s-a fost ascuns în niºte gunoi ºi gãinele, scurmînd,



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 357

l-au descoperit. Pentru aceea, Domnul Hristos le-a blastamat ca tot
una sã scurme; ºi amu, iatã: aici ai fãcut stratul ºi, cînd te întorci, e
gata rãscolit; e stricat! Dochiþa Marianciuc, Mihalcea

Gaina îi blãstãmatã de Dumnezeu, ca ºi femeia, ºi încã femeia
nici nu aºa tare, cã femeia numai o datã în an face copii, da gãina în
toatã ziua face cîte un ou. Zice cã tare-i pãcat, cine furã oul, pentru
munca ei pãnã ce l-a avut. Cine furã ou, pe ceea lume trebuie sã
treacã de trei ori prin ou.

Sã nu te uiþi cînd se ouã gãina, cã þi se fac ochii mari sau capeþi
pecingene.

Ou cine furã, e tare mare pricaz la casã; se aratã îndatã cã piere
ceva; ºi acela ce a furat, pe cea lume, toatã sãptãmîna bea dintr-însul
dohot ºi sîmbãta iar e plin. Elena Braha, Mihalcea

Ou cine furã, 7 ani de zile nu se alege nimic din munca lui.
Mihalcea

Ou furã numai care-i prost, cã aºa rãmîne norocul lui de mic; aºa
scade, ca oul. Catrina Daniliuc, Mihalcea

Ou cine furã, atîta are, cît în ou. Botoºani

Ou de þi-a fura, se prãpãdesc gãinele – pier. Botoºani

Copilul, cînd îl înþarci, îi pui un ou copt de ceea parte de prag, în
tindã, ºi pe copil îl pui de asta parte, în casã, sã-l iaie ºi sã-l mãnînce;
atunci îl dai pe pînea lui. Cît de degrabã se trece pragul, aºa degrabã
uitã de piept. Mihalcea

În Botoºani, pun oul dupã uºã ºi copilul merge de-l ia. Cît de iute
uitã gãina de ou, aºa sã uite copilul de piept. De regulã, se înþarcã
copiii toamna, cãci este de toate ºi le merge bine, ºi anume într-o
sîmbãtã, tot pentru cã le merge bine. Mama autoarei

În Mihalcea, în ziua de lasatul sãcului de postul mare, numaidecît
sã mãnîncã ou, ca sã-þi parã postul uºor. Þi se pare scurt ºi nu-þi e
urît a-l posti. Elena Braha, Mihalcea

Acelaºi obicei era ºi în Botoºani ºi este ºi astãzi, darã tot mai rar.
Dupã masã, seara, mãnîncã un ou.

În Mihalcea, cînd pornesc la arat, pun înaintea boilor un ou, ca sã
nu le parã greu aratul. Alþii pun cuibarele sau ouã clocite, sã se
sfarme uºor bulgãrii, cum se sfarmã oul.

Oul cel întãi de la gãinã sã îngroapã cu locul vacei, cînd are viþel
întãi, sã fie laptele galbãn.

Oul cel întãi e bine sã-l mãnînci, cã te întãreºti, ºi mai ales de la
puica neagrã, cã nu sã prind farmecele.

Cînd se ouã gãina întãi, sã pui oul sub prag ºi sã torni deasupra
cenuºã sau gunoi; atîtea ouã sã fie cît gunoi. Bucovina
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Ca sã nu sã strice ouãle, sã pãstreazã în cenuºã sau fãinã. Fãina
în care au fost pastrate ouãle sã n-o mãnînci, cãci capeþi cel perit.

Botoºani

Femeia îngreunatã sã nu ducã ouã în poale sau în sîn, cã capãtã
copilul bolfe la grumaz. Mahala

Gãinelor, pentru ca sã sã ouã bine, li se dã grãunþe de la moarã,
plod de iepuroaicã, „pãrãsita gãinei” (taraxacum officinale) sã dã în
Mihalcea hãcuitã. Primãvara, aceasta e cea întãi floare ce înfloreºte,
cînd încep ºi gãinele mai tare a se oua. În Moldova, spun cã nu e bine
sã aduci „pãrãsita gãinei” în casã, cã pãrãsesc gãinele a sã oua.
„Pãscuþa gãinei” sã chiamã în Zvorîºtea o floare asemãnãtoare, dar
mai puþin galbãnã ºi mai micã. De huºte din borº, de asemenea sã
ouã, dar cad ºi cloºte. Dacã mãturi pe cuptor cu mãtura, nu sã ouã
gãinele.

Ouã mari cu 2 gãlbãnuºuri, cînd sã ouã gãinele la casã, e semn
bun, de noroc, de spori, va merge bine.

(Despre oul cel mic, „pãrãsit”, oul cel de scãdere la casã sã va
vedea la cap. Dracul.)

Gãina, cînd cotcodãceºte, zice:
„Unde-am pus, n-am gãsit.” Botoºani

În Siret spun cã ea zice:
„Te-am, te-am fãcut gospodari!”

Norocul dintr-un ou

Odatã, un om tare sarac, fãcîndu-i femeia un copil, a gîndit sã-ºi
caute cumãtru bogat, doar îi va da ceva, ºi l-a ales pe cel mai fruntaº
din sat. Cumãtrul a botezat ºi i-a dat un ou. Omul atunci s-a mîniat
ºi i-a dat oul înapoi. Zice: „Eu gîndeam cã mã voi pricopsi cu altaceva,
mai de samã, de la d-ta, dar ouã am ºi eu.” Nãnaºul a luat oul, s-a
dus acasã ºi l-a pus sub o cloºcã. Din oul acela a ieºit o puicã ºi s-a
ouat. A pus-o cloºcã, a scos o mulþime de pui; puii aceia s-au fãcut
mari, gãinele au început a sã oua, cucoºii i-a vîndut. Apoi iar a pus la
clocit, iar a scos pui, a mai început a vinde din gãini, cã amu n-avea
ce face cu atîtea; a strîns tot para cãtrã para de la gãinele celea, pãn’
a cumparat o mãscuroaicã. Mãscuroaica a avut mititei, s-a înmulþit;
el i-a vîndut º-a cumparat o vacã. De la vacã, a început a sã prinde la
vite, la giuncani, a cumparat cai, în scurt: pãn’ ce a fost bãietul, finul
sãu, de 24 de ani, a fost fãcut nanaºul sãu o avere pentru dînsul de
nu-i ºtia capãtul.

Bãietul a fost crescut nevoieº, sarac, ºi îmbla amu sã se însoare
cu o fatã ºi ea saracã ca vai de dînsa. Vine nãnaºul sãu. „Unde te duci
tu, bãiete?” „Mã duc în starostie la cutare, cã aº vrea sã mã însor.”
„Haide cu mine, nu merge acolo. Eu te-am botezat, eu am sã te ºi
cunun.” ªi l-a dus la cea mai bogatã fatã din sat. Tatãl fetei întreabã:
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cum s-o deie cã-i ficior de om sarac? „N-aveþi grijã, zice nãnaºul, dã-o
pe rãspunderea mea.” Dã omul fata, fac nuntã, nãnaºul îi cununã; îi
ia pe urmã º-i duce acasã la dînsul ºi-i aratã: – „Iatã, cîrdul ist de
vite e al tãu, caii aceºtia sînt ai tãi, oi, paseri, porci, de toate.” –
„Vezi”, zice nãnaºul. „Acestea toate le-am fãcut pentru tine dintr-un
ou, oul acela ce l-am dat tatãlui tãu ºi el mi l-a dat înapoi, n-a înþeles;
da eu l-am pus la înmulþit ºi iatã, dacã ai avut noroc, ce avere s-a
fãcut!” Iatã ce poate sã ajungã omul, dacã are minte ºi noroc, numai
dintr-un ou! Maria Struþ, Mihalcea

(Poveºti despre gãini ºi noroc sã vor mai vedea la Noroc.)

Clocitul

Pãnã ce nu pui singurã la clocit, sã nu dai ouã din casã, cã þi-s
ouãle limpezi, pier puii ºi n-ai parte din ei. Botoºani

Cînd este mort în sat, sã nu pui cloºte, cã se înãduºã puii în
gãoace; atunci sã miºti ouãle sub cloºti ºi le porþi.    Botoºani, Mihalcea

În Siret, cînd ºed cloºte, nici nu se vorbeºte în casã de mort.
Cînd ai cloºte, nu coci ouã, ci numai fierbi, cãci se înãduºã puii în

gãoace. Botoºani

La lunã nouã sã nu pui cloºte, cã chiscuiesc puii ºi pier.

Sã nu întorci oala cu gura în jos, dupã ce scoþi mîncarea, cînd sînt
cloºte. Nãsipureni, Basarabia

În cuibari se pune un cui, fier, ca sã nu piarã puii în gãoace, sã fie
tari ca fierul. Mihalcea

Ca sã ai puicuþe, pui cloºca în zile femeieºti: miercurea, vinerea,
sîmbãta ºi duminica. Cucoºeii, în zile bãrbãteºti: luni, marþi ºi joi.
Ouãle cele lungi sînt cucoºii, iar cele rotunde, puicuþe.

Ouãle nu se pun pãreche, unii spun cã pãreche e gãina, alþii spun
cã sã rãmîie pentru uli un pui.

Cînd sînt cloºte, în casã sã nu ºuiere nimene, nici sã cînte din
fluier, cãci se înãduºe puii ºi nu pot ieºi. A cînta din gurã se poate.

Mihalcea

Cînd ºed cloºtele, sã nu te uiþi în cahlã, cã nu ºed cloºtele liniºtite,
tot poartã ouãle. Dochiþa Marianciuc, Mihalcea

Pe prag sã nu beai apã, cã beau cloºtele ouãle. Botoºani

Apã cine bea cînd se duce din casã, beau cloºtele ouãle, dar sã
steie oleacã. Mihalcea

(Ca sã ºadã bine cloºtele ºi sã scoatã bine puii ºi pentru ca sã se
ouã, vezi obiceiurile de Ajun.)
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Cînd scoþi întãi afarã puii, îi scoþi în poalã ºi cu ochii închiºi; sã
nu-i vadã uliul, cum nu vede cel ce-i scoate atunci; încunjuri cu ei de
3 ori casa, sã se þie de casã, apoi dai foc paielor de la cuibari ºi porþi
cloºca prin focul acela sau o þii la acel fum, cã de are pãduchi, pier toþi.

Ca sã nu se împrãºtie puii de la casã, sã nu-i scoþi lunea din casã.
Marþi sã nu-i scoþi, cã-s nebuni. Elena Braha, Mihalcea

Ca sã nu-þi ia uliul puii, cînd scoþi cloºca afarã, pui o piatrã în
cuptor ºi alta în horn, ca sã împietreascã uliul. Broscãuþi

Asemenea se face de Filipi, de Ovidenie etc.

Pentru pui, gãini, cînd vezi întãi rîndunica, sã iai þãrnã ºi sã
arunci prin ogradã, sã zici: „Atunci sã-mi mãnînce uliul, vulpea,
pãserile, cînd voi strînge eu lutul acesta.” Cuciur-Mic

Mãmãliga ce o rozi de la tingire, sã n-o mãnînci, pentru uli.
Mahala

Din oalã sã nu mãnînci, cã-þi ia uliul puii. Ropcea

Din poalã sã nu dai mîncare la pui, la gãini, cã le mãnîncã uliul.
Mihalcea

Dacã vrai sã nu-þi ia uliul puii, dã cuiva un ou de pomanã, de
sufletul uliului, în ziua de Ajunul Bobotezei; ºi nu-þi mai ia, dar care
va fi cuminte, nu va lua, c-atunci n-are el pui.

Dacã mãnînci gãinã luatã din gura uliului, nu te ia la catane.
Camina

Gunoiul luni sã nu-l dai afarã, cã se împrãºtie gãinele.

Gãina sã n-o baþi cu mãtura sau oriºice, cã se duc de la casã.
Vatra nu se mãturã cu mãtura, cã se împrãºtie gãinele de la casã.

D. Pentru ce mãnîncã uliul gãinele

Uliul parcã de ce mãnîncã gãinele? Tot femeia e vinovatã; cã
Dumnezeu, dintãi, a vrut ca ºi oamenii sã fie ca ºi vitele, sã se
întîlneascã numai o datã în an; dacã femeia n-a vrut º-a dat o gãinã
uliului sã meargã la Dumnezeu sã-l roage ca sã se mai întãlneascã o
datã. Dumnezeu s-a mîniat ºi a zis cã sã se sature cînd s-a sãtura
calul de iarbã; ºi amu de aceea nu mai este sfîrºit. Da uliul tot una
vine ca sã-ºi ia gãina; îi cere platã. ªi amu, numai ce auzi: „Valeu!
Mi-a luat uliul o gãinã!” „ Cine þi-i vinovat, dacã singur ai schim-
bat-o?” Petrea Pantea, Mihalcea

Zice cã s-a apucat ramaºag un þigan, cã el va cloci ouã de cal
(bostani) ºi va scoate mînzi. S-a pus pe un deal sã cloceascã un bostan,
dar, sculîndu-se o datã – bostanul s-a rostogolit la vale, pãnã la o
tufã; de acolo, a sãrit un iepure ºi a fugit. Þiganul a gîndit cã e mînzul
încã mititel, dar ramaºagul, cu cine-l va fi fost avut, tot l-a pierdut.
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S-a apucat cu acelaºi om ramaºag femeia, cã ea va cloci ouã de
gãinã ºi va scoate pui. ªi zice cã le-a clocit ºi a scos; – ºi de atunci a
ramas cã femeia sã facã copii.

Auzit de la Andrei Motoc, lingurar, Mihalcea

E. Gãinele la nuntã ºi botez. Femeia ºi barbatul

Gãini sã cuvine sã ducã mirele ºi mireasa preotului înainte de
nuntã, îndatã ce s-a început a sã striga vestirele. Mirele sã cuvine sã
ducã un cucoº ºi mireasa o gãinã, dar mai adeseori duc amîndoi
gãini. Paserele se cautã ca sã fie sãnãtoase ºi frumoase, pentru ca
viaþa lor sã le fie frumoasã. De duce mireasa o gãinã neagrã sau
întunecatã, e viaþa ei întunecatã (astfeli se zice în Staneºti pe Molniþã.)

Tot o gãinã e dator sã ducã ºi tatãl copilului la botez.

La nuntã, capãtã o gãinã friptã nunul ºi alta, starostele. Cînd
vine timpul, vãtãjelul bate cu bãþul în grindã ºi strigã versurile ce se
vor vedea la nuntã ºi cari se spun ºi la cumãtrie, cînd este sã se
aducã gãina friptã cumãtrului – ºi dupã gãinã urmeazã îndatã pã-
harul cel dulce ºi darurile.

Mirele, de asemenea, capãtã o gãinã, pe care, în Botoºani, el
trebuie sã o rupã, ca sã-ºi arate voinicia; ºi de-o rupe dintr-odatã, e
semn bun. Din acea gãinã, toþi trebuie sã mãnînce cîte o fãrmãturã,
iar þiganului i se dã ciolanul spatelui, numit „ºeaua.” Atît la cumãtrie,
cît ºi la nuntã, cînd se aduce gãina, muzica cîntã cîntecul obicinuit al
gãinei.

Mirele ºi mireasa nu mãnîncã carne toatã ziua, ca sã trãiascã
bine, sã nu se mãnînce sau ca sã nu le fie copiii mucoºi, ulduroºi.
Tocmai cînd se duce mireasa la casa mirelui, mama ei îi dã o gãinã
friptã, rachiu, colaci, pe care o mãnîncã în camara de dormit, amîn-
doi. În Staneºti, lîngã Moldova, mama îi dã ºi un cucoº viu. Gãini vii
nu se dau nicãiri, cãci gãina e grijã, sãrãcie. În Staneºti, se spune cã
gãina e ursitã, care stricã traiul.

(Despre traiul bun ºi mîncarea dintr-un ou, sã va vedea Fata
sãracã ºi cea bogatã – vol. II*)

La nunþi, la cumãtrii, oaspeþii ce vin duc colaci, gãini etc.

Între cîntecele de haz, ce se cîntã dupã pripoi la nuntã, este ºi
acesta ce urmeazã, care aratã pe cucoº drept bãrbat ºi cap al femeiei:

„Frunzuliþã, frunz-ai fost,
Mai vãzut-ai nuntã-n post,
Cu fasole ºi cu borº?
– Ba chiar ºi la ea am fost!
Cucoºul s-a potcovit,
Pentru nuntã s-a gãtit,
Da gãina cîrîia,

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Zicea cã merge ºi ea,
Da cucoºul n-o lãsa,
Se temea cã s-a oua!” Siret

Cînd barbatul vra sã-ºi arãte puternicia, vrea sã facã huit, se
zborºeºte, se zice cã „se cucoºeºte.” Tot astfeli, se zice ºi la bãieþii cei
ce vreau sã se arãte straºnici.

O femeie din Costîna îmi povesteºte cã i s-a întîmplat sã audã
urmãtoarele:

O fatã iubea pe un flecãu, ce era argat la dînºii, dar tatãl ei, fiind
vornic, n-a vrut s-o deie dupã acela, ci a dat-o dupã un fruntaº din
sat. Fata, dupã ce fu mãritatã, tot întreþinea relaþii cu acela. Bãrbatul
a prins-o ºi a mers de a pîrît-o la pãrinþi. Tatãl sãu a luat-o în casã
ºi a bãtut-o pãnã a leºinat, încît singur barbatul ei sã ruga s-o ierte.
La uºã erau doi strãjeri, în casã erau oameni ºi toþi se uitau. Pe cînd
o bãtea tatãl ei, o cetarã astfel: „Cine a pus strãjerii la uºã?” Fata a
rãspuns: „Domnia-ta.” „Cine a poruncit cucoºului sã cînte ºi sã ne
trezeascã noaptea?” „Dumnezeu”, a rãspuns fata. „Dacã Dumnezeu,
atunci tu trebuie sã-þi asculþi bãrbatul!” Ana Haiduc, Botoºani

(Vezi cucoºul ce a învaþat minte pe bãrbat, part. III.)
(Vezi barbatul înainte, vol. II.*)

„Cucoº” se mai numeºte ºi cucoºul de la puºcã, cucoºii de perje ºi
cucoºii de grãunþe, dupã cum s-a vãzut.

La cucoº, descîntã noaptea babele de dragoste ºi de mãritare
fetelor. (Sã va vedea vol. II.*)

„Puiºori” se cheamã în Bucovina ºi monezele mici de argint de
cîte 10 creiþari.

Gãina cînd cîntã la casã, nu-i bine, va fi vro boalã mare sau vro
nenorocire, va muri cineva din familianþi sau ai vro pagubã, vro vitã
are sã piarã. Atunci sã iai gãina ºi s-o mãsuri de la fereastã la prag
ºi, de vine cu capul la prag, îi tai capul, de vine cu coada, îi tai coada.
Alþii taie numai peniþele din vîrful capului º-o lasã; dar dacã-i tai
capul, nu-l mãnînci, se aruncã. General

Alþii spun cã, dacã cîntã gãina pãnã la amiazã-zi, nu-i rãu, e bine.
Sînt gãini ce cînt de-a valma cu cucoºii; atunci e semn cã este ceva
necurat pe lîngã casã ºi ea apãrã. Alþii iar zic cã-i noroc, spori.

Mihalcea

Se zice în rîs cã la cutare casã cîntã gãina, nu cucoºul – adecã
femeia-i mai mare, ea îºi ia rolul de barbat ºi barbatul e mai mic.

Gãini nu se cade sã taie femeia, cã are rîndurile ºi se cheamã cã
ºi gãina e încruntatã. Numai barbaþii pot sã taie, dar femeile cautã
mijloace sã parã gãinei cã sînt bãrbaþi º-apoi taie. Botoºani

* Aceste volume nu au fost publicate de autoare  (n.ed.).
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„Puicã”, „puicuþã”, „puiºorule”, „puiule” sînt cuvinte gingaºe de
iubire la români, atât la pãrinþi pentru copii, cît ºi între barbaþi ºi
femei.

Frunzã verde de bujor,
De-aº avea un puiºor.
Pui, pui, pui, pui, pui,
Vin în cuºcã sã te-ncui.
De-aº avea un puiºor,
Eu i-aºi rupe un picior etc.

Vãlenaº. Mîndrele

Dragul mamei Vãlenaº,
El de noapte s-a sculat,
Pe ochi negri s-a spalat,
ªi pe murg a-ncãlecat,
ªi la mîndre a alergat.
Mîndrele cînd l-au vãzut,
Una poarta-i deschidea,
Una gãina-i frigea,
Una-n casã mi-l poftea.
Dar gãina cum era?
Pe deasupra rumenitã
ªi la mijloc otrãvitã.
Vãlenaº, cînd a gustat,
La inimã l-a curmat.
El pe murg a-ncãlecat
ªi la mã-sa a alergat.

Cîntã cucu sus pe brad,
Vinã, maicã, pãn’ în prag
ªi mã-ntreabã de ce zac.
Eu nu zac nici de-un rãu,
Numa zac de dorul tãu.
Dacã zaci de dorul meu,
Te rãdice Dumnezeu,
Dacã zaci de al alteia,
Sã te rãdice cu perna,
Sã-þi deie cu lingura
ª-atuncea sã te rãdici
Cînd a creºte iarbã-n casã
ª-a ajunge cu spicu-n masã,
Cînd a creºte grîu-n tindã
ª-a ajunge cu spicu-n grindã.

Corceºti

(Strigãturi ºi recitaþiuni mici în versuri, ce se aflã despre gãinã,
nu se pot scrie.)

F. Cucoºul. Cîntatul cucoºului

Cucoºul e blagoslovit de Domnul Hristos. De nu era cucoºul, nici
Domnul Hristos n-ar fi înviat. (Vezi pag. 53). Atunci Domnul Hristos
i-a dãruit ca sã fie nazdravan.

Cucoºul mai demult dacã-l mîncai, el din osiºoare iar învia. Zbura
la icoane ºi striga: „Cucuriguu! Uite-te, m-au mîncat ºi iar am înviat!”

Ecat. Pantea, Mihalcea

Spre Paºti, cînd auzi cucoºul, dacã ai un tovarãº în casã, sã-i zici:
„Hristos a înviat!” Tovarãºul îþi rãspunde: „Cu adevarat a înviat!”
„Da pacatele mele cine sã mi le ierte?” „Domnul Hristos!” ªi atunci
Dumnezeu îþi iartã pacatele. Andrei Motoc, Mihalcea

Cucoºul e la casã ca un ceasornic; aºa are talent de la Dumnezeu,
cã ºtie cînd e miezul nopþei. Zice cã el are o panã sub aripã care îl
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trezeºte ºi atunci bate din aripi ºi cîntã. Darã nu cîntã fiecare cucoº
la ceasul cînd trebuie. În tot satul, numai unul este aºa nazdravan ºi
apoi cîntã ceialalþi dupã dînsul. Acela cucoº de mic se cunoaºte; el
cîntã de a treia zi dupã ce a ieºit din ou. Pe acela e bine sã-l însemni,
ca sã nu-l tai; sã-l þii la casã, cã e tare bun.

Care cucoº e bun cîntã iarna în 4 sferturi de noapte, în 4 rãs-
timpuri: la 10, la 12, la 2 ºi la 4. Spre ziuã, îndesesc cucoºii cu
cîntatul. Iarna, în nopþile cele lungi, dacã nu am avea cucoº, n-am ºti
cînd ne scula.

O babã avea 2 fete ºi le scula tare de dimineaþã, cînd cînta cucoºul.
Ele s-au vorbit ca sã omoare cucoºul ºi n-a ºti baba cînd sã le scoale,
ca astfel sã poatã dormi mai mult. Aºa au ºi fãcut. De atunci, baba ºi
mai dimineaþã le scula, cãci nu ºtia cînd e timpul.

D-ra Ana Falicman, Cernãuþi

Un apostol º-a luat la drum un asin º-un cucoº, asinul sã-i ducã
lucrurile ºi cucoºul sã-l trezeascã. Îmblînd prin pustii, piere asinul.
El cuprinse cucoºul ºi plînse: „Din 2 tovarãºi ce am avut, numai tu
mi-ai mai ramas în pustii!” Ropcea

Cucoºul e mare pazã de la Dumnezeu. De casa unde e cucoº, nu se
apropie nici o necurãþenie. Ziua, diavolul de aceea nu îmblã, cãci
cîntã în tot ceasul cucoºul. Dumnezeu aºa a dat, cã cum va cînta el,
toatã necurãþenia sã piarã ºi sã nu mai aibã putere asupra omului.
Noaptea, dupã ce a cîntat cucoºul, poþi merge oriunde ºi n-ai de ce sã
te mai temi, cãci e curat peste tot pãmîntul. Dar pãnã la cîntatul
cucoºilor, e mare groazã; atunci necurãþeniile îmblã, sînt ceasurile
lor. De cum sfinþeºte soarele, necuratul ºi toate relele iesã ºi, pãnã
ce cîntã cucoºul, îmblã; atunci pot face oriºice rãu omului. În ceasu-
rile cele grele de noapte ºi cînd e drept miezul nopþii, nici cucoºul nu
poate sã cînte; îi amorþeºte necuratul glasul.

Noaptea, la miezul nopþii, cînd cîntã întãi cucoºul, toacã în ceri ºi
atunci îngerii dãnþuiesc. Aºa li e dat lor de la Dumnezeu, ca sã audã
toaca în ceri ºi atunci ºi cucoºii de pe pãmînt sã cînte. Atunci – cînd
cîntã întãi – sã zici: „Sfinte Dumnezeule” etc. de trei ori, ºi or pentru
ce te-ai ruga e primit; nici o rugãciune nu e aºa de primitã. Rugã-
ciunea ceea e ca aurul lãmurit înaintea lui Dumnezeu. De aceea se
roagã pe la mãnãstiri cãlugãrii, la miezul nopþii, fac atunci utrenia.

Rucsanda Neculiþã, Botoºani

Cînd cineva e iscoditori ºi ºtie prea multe, se zice: „Aista ºtie ºi
toaca în ceri!”

Din isprãvile cucoºului. De cînd e cucoºul

Zice cã s-a apucat ramaºag dracul cu Dumnezeu, cã pãn’ la cîntatul
cucoºului are sã iezascã Prutul, cã el a vrut sã înece pãmîntul; ºi s-a
pus cu toþi dracii lui sã care la pietre, stînci, cît casa, ºi l-a fost iezit
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acuma de amîndouã pãrþile, numai în mijloc mai avea sã puie o
stîncã. Dar în noaptea ceea, nu ºtiu cum, cã nu aveau sã cînte cucoºii.
Dumnezeu, vãzînd cã e rãu, a trimes pe un înger ºi a trezit pe cucoº
ºi, cum a cîntat acela, ceialalþi toþi dupã dînsul, iar dracii, cum erau
cu stînca în mînã ºi i-au apucat de ceea parte de mal, acolo au slobozit
stînca ºi stã pãnã în ziua de azi, dar de o puneau în mijloc ºi astupau
Prutul, nu mai era lume pe ºesurile acestea, ar fi înecat tot.

Gh. Bãrbãcariu, Bagiurea, Moldova
De aici proverbul, cînd un lucru a ramas nesfîrºit: „A cîntat cuco-

ºul!” (Vezi pag. 32, de cînd e pe lume cucoºul.)

G. Cucoºul la sfinþire de casã

Cucoº dacã e la casã, el alungã toatã necurãþenia, tot rãul. Ian sã
iai sama cît e de tristã casa unde nu e cucoº! La casã nouã cînd se
sfinþeºte, totdeauna se dã preotului un cucoº, ca sã fie casa veselã.
Cucoºul se dã preotului, dupã ce a stropit casa de trei ori primprejur
cu agheazmã, cînd întrã în casã, în prag. Se cautã un cucoº voinic,
harnic – nu oriºice cucoºel. Apoi în casã, la masã, i se dã o gãinã
friptã – afarã de friptura de pe masã – ºi care i se trimite acasã.
Astfel e obiceiul prin toate satele româneºti. În Ropcea, se spune cã
cucoºul de aceea se dã, pentru cã a înviat odatã cu Domnul Hristos.
În Camina, se spune cã se dã, pentru ca sã li meargã uºor gospodãria,
cum merge rîndul gãinelor, cã la dînsele, clocitul ºi totul merge ca
din apã.

Cucoº din oul cel dintãi de puicuþã de ai, nu se apropie nici un
fapt de casã, cã sînt fãpturi trimise cu necuratul. Aºa un cucoº
trãieºte ºi 12 ani ºi încã cu sãmînþã de cînepã sã-l hrãneºti, ca sã
prindã la putere. Mihalcea

Gãinã neagrã ºi cucoº negru e tare bine sã þii la casã, cãci de acea
casã diavolul nu se apropie, cã ei vãd totul; ºi fug farmecele ºi orice
fapt ca ºi de cîne ºi mîþã neagrã.

H. Gãina ºi cucoºul la mort

În Botoºani, dupã mort, îndatã ce-l vîrã în groapã, se dã o cofã de
apã ºi o gãinã cu un colac º-o lumînare peste groapã; de regulã,
groparului.

Gãina sau cucoºul se dau peste groapã, pentru cã fac drum sufle-
tului, scurmã prin stecle, prin spini ºi sufletul, în urmã, tot merge.

Mihalcea

Gãina ce se dã, pe cealaltã lume, tot cotcodãceºte ºi bate din aripi
ºi alungã totul din cale. De moare femeia, se dã gãinã, de bãrbat, cucoº.
Banii ce se dau pe la poduri, gãina îi strînge ºi tot plãteºte la cei ce
cer sã sloboadã sufletul, dacã are vrun greº, cã, vezi, omul face pacate.
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Oamenii pãcãtoºi sã deie mulþi cucoºi de pomanã, cã dracii, cînd
vreau sã-i ducã sufletul la iad, nu pot de cucoº

Elena Braha, Mihalcea

Cucoºul cînd se dã de pomanã, totdeauna i se spalã picioarele.
Cucoºul pe ceea lume e clopot; el cîntã în rai. Dacã dai 12 cucoºei

de pomanã, pe ceea lume þi se face clopot ºi te scoate de la pedeapsã.
Aºa cum pe asta lume clopotul cheamã pe creºtini la bisericã, aºa

ºi acolo, cînd îþi cîntã cei 12 cucoºi, te cheamã de la iad. „Du-te, cã te
strigã!”, zice Arhanghelul cãtrã suflet; ºi-i dã drumul de se duce, sã
fie cît de greºit.

Cine n-are copii, ca sã-i steie în ceea lume de ajutor, e bine sã deie
or 12 fluieraºe cu lumînãricã, cã ºi fluieraºele se fac, ca ºi cucoºii,
clopot, or 12 cucoºei – fiecare cu lumînãricã aprinsã – cã, fãrã lumî-
nare, nimicã nu-i primit. Ana Maslosca, Mahala

Dupã mort, cînd se rãdicã parastasul, în satele curat româneºti,
precum ºi în satele rusificate alãturate de ele, e obiceiul a se da ºi un
cucoº preotului sau altcuiva. În unele sate, þin cucoºul tot timpul
acesta deasupra pe pom.

Cucoºul de aceea se dã cu pomul, cãci pe cea lume, din pomuºorul
acela se fac pomi mari, cu ramuri, ºi pe ei se suie cucoºul sîmbãta ºi
cîntã; cãci raiul numai sîmbãta e deschis ºi atuncea sufletele întrã.
Sufletele trebuie sã stea în iad pãnã ce-ºi fac canonul ºi dacã iesã
peste sãptãmînã, stau pãnã sîmbãtã la Sf. Petru ºi sîmbãta dimi-
neaþã, pe la rãsãritul soarelui, cînd prind cucoºii a cînta, raiul se
deschide ºi sufletele întrã, iar iadul se închide; cãci dracii nu pot
suferi sã audã cucoºii cîntînd.

Iadul numai cît sîmbãta ºi duminica e închis. Sîmbãta, cînd dãm
noi aici de pomanã, ºi duminica, cînd se roagã preoþii.

D-na Elena Braha, Mihalcea

I. Pãzitorii. Tovãrãºia

A fost o babã º-un moºneag ºi n-aveau copii, ei s-au pornit sã
caute, sã le fie copil ce vor gãsi. Gãsirã un cucoº º-un cãþel; dar erau
saraci ºi nu le prea da bine mîncare. Într-o zi, pe cucoº era sã-l apuce
uliul, dar cînele a sãrit ºi l-a scapat. „Ce sã-þi dau eu þie, cã m-ai
scapat de la moarte?” – îi zice cucoºul cînelui. „Sã mã hrãneºti bine”,
rãspunse cînele. Din ziua ceea, cucoºul, ce apuca, îi cara din casã.
Odatã, l-au prins moºnegii pe cucoº cum i-a fost dat pe fereastã toatã
mãmãliga, cã ei n-avurã ce mînca, ºi i-au alungat pe amîndoi de la casã.

S-au dus cucoºul cu cînele în pãdure. Cucoºul mînca mugur de fag
ºi cînta codrului cu drag, iar cînele mînca ce putea. Sara sã suie
cucoºul într-un copac înalt ºi sã culcã, iar cînele jos, la rãdãcinã. Sã
trezeºte cucoºul la miezul nopþei ºi cîntã de sã rãsunã pãdurea. Vine
vulpea. Sã uitã în sus, dar nu-l poate apuca, cã era prea sus. „Cuco-
ºelule, cucoºelule, zice ea, tare frumos cînþi tu, in vin la mine, sã te
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pup în guriþã!” „Nu mã pot duce, zice cucoºul, cã eu am pãzitori la
poartã. In mergi de-l întreabã: m-a lasa?” Vulpea nu ºtia cine sã aflã
acolo ºi s-a apropiat de cîne. Atunci cucoºul strigã de sus: „Portari, fã-þi
treaba ta!” Cînele s-a repezit º-a apucat-o de gît ºi-a tîrmozit-o, pãn’
a omorît-o.

Dar acu, la casa moºnegilor era rãu de tot. Vulpele fãcuse jac, le
descoperise casa, fãcînd borþi, ca sã se suie în pod. Ce sã facã ei? Sã
iau amîndoi pe carare ºi sã duc în pãdure sã-ºi caute cãþelul ºi cucoºul.

Merg moºnegii ºi, tot plîngînd, îi strigã, pãnã ce ei, auzindu-i, li-a
sãrit cu bucurie înainte ºi s-au întors cu toþii acasã înapoi. Ropcea

Cucoºul, cînd cotcodãceºte, zice: „Care-i acolo? Care-i acolo?” Îºi
apãrã gãinele, cînd simte ceva.

K. Pãserele nazdravane. Vremea

„Gãinuºa” sau „Cloºca cu puii” se numeºte constelaþia
„Pleiadelor”. Dupã aceasta cunosc la þarã ce vreme de noapte e, ca
dupã un ceasornic.

Cucoºul cînd cîntã noaptea devreme în poiatã, este semn cã sînt
talhari în sat; el ºtie. Numai ce auzi la cîteva zile cã pe cineva l-au
pradat. Broscãuþi

În Mahala, spun cã dacã cîntã cucoºul dupã asfinþitul soarelui
este: sau talhari, sau strigoi în sat.

(Ca sã se prindã talhariul, vezi pag. 135).

De ce, cînd vin oaspeþi, cucoºul cîntã în prag? El ºtie cã au sã vie!

Cucoºul ºtie cînd are sã fie ploaie, cãci de cîntã devreme în poiatã,
a doua zi plouã; iar de e vreme rea ºi cîntã, se face frumos, se schimbã
vremea. Mihalcea

De e ger, se face moleºag, tot aºa ºi cînd cîntã ziua mult.
General

Cînd îmblã gãinele gramadã, are se ploaie. Mihalcea

Gãinele dacã sar peste gard, se duc la alte case, are sã fie vremea
rea.

Puii cînd se joacã, are sã ploaie.

Dacã cîntã cucoºii ziua, cînd e frumos, are sã fie ploaie; de e
ploaie ºi cîntã, va fi frumos. Mihalcea

Dacã cîntã cucoºul înspre amurg, e semn cã se va schimba vremea:
din urît frumos sau din frumos urît.

D-l David, com. Buhalniþa, Moldova

În Mihalcea, cînd plouã cu soare, zic cã aceea e ploaia gãinei.
Cînd cîntã cucoºul mult ziua, are sã treacã un mort pe lîngã casa

aceea. D-na Tinca Dimitriu, Botoºani
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Cînd se duc gãinele tãrziu la culcat ºi a doua zi se scoalã cu
noaptea în cap, dupã hranã, are sã fie foamete. Botoºani

În Camina, spre Sf. Vasile, scriu fetele þidule, una cu numele ei ºi
alta cu numele celui ce gîndeºte cã are s-o iaie ºi le pun între perne.
A doua zi de dimineaþã, cautã ºi, de nimereºte þidula lui, se mãritã
degrabã; de-i a ei, nu se mãritã degrabã.

Cînd se rãstoarnã pernele, aºternutul, are sã se mãrite fata. (Se
va vedea Descîntecul la pernã, vol. II*). Botoºani

(Pe omul ce moare, sã nu-l pui pe perne, cã nu-ºi poate da sufletul,
cãci gãina e pãcãtoasã, e muncitã ºi munceºte; dar sã-l pui pe cojoc,
cã îndatã moare.) General

Cînd cineva nu ºtie sã þie nimic secret, i se zice: „Ai mîncat picior
de gãinã!” Moldova

În Bucovina, dacã a descoperit cineva un secret, se zice: „A mers
acuma ºi a cotcodãcit!”

(Se va vedea vol. II*, Gãina ºi dreptatea la blãstãm.)

Iedeº

În Moldova, este obiceiul de a se juca cu osul de la pieptul gãinei
în modul urmãtor: douã persoane se apucã pe ceva, pe vrun lucru,
cã-i va da una alteia, dacã nu-ºi va aduce aminte sã spuie „ºtiu”, cînd
îi va da ceva în mînã. Una ia furca de la piept de un capãt ºi alta de
celalalt de-o rup ºi se cheamã cã tocmeala e fãcutã. Mulþi cautã chiar
atunci sã se înºele, dîndu-ºi unul altuia bucata rãmasã în mînã ºi,
dacã ar lua-o în zãpãcealã, ar fi pierdut ramaºagul. De aici înainte,
amîndoi trebuie sã fie cu cea mai mare bagare de samã ºi, la tot ce
vor primi unul de la altul, sã-ºi zicã: „ºtiu!” Cum uitã ºi a luat unul
ceva în mînã fãrã a fi zis aceasta, celalalt îi spune „iedeº!”, ºi rama-
ºagul e perdut.

*

Cimilitura cucoºului

Cinel, cinel, ce-i aceea:

La cap pieptene,
La trup pepene,
La coadã secere,
La picioare,
Rîºchiitoare?
Cucoº, boule,
Pricepe-te, magarule!

* Aceste volume nu au fost publicate de autoare  (n.ed.).
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Cucoºul poºtar. Visurele

Cucoº de visezi cã cîntã, vei auzi o veste bunã.
Cucoº de visezi, îþi va veni cineva, dar prost – þaran, nu boier.
(Despre cucoº, þiind locul de cal, se va vedea în poveºti.)

Am pus ºaua pe-un cucoº
ª-am pornit la iad în jos,
Iadul era descuiet,
Ce-am vãzut, m-am spãriet. Braeºti

*

Gãinã de visezi, e suparare, grijã mare.
Ouã de visezi sau gãini, pui, sînt vorbe, minciuni, huit, bataie.
Gãini, pui, cucoºi sau ouã de visezi, sînt farmece. General

L. Cucoºel cu penele de aur
(Poveste)

A fost un flecãu sarac, tare frumos, dar cam leneº, el s-a dus la un
gospodar ºi s-a apucat cã-i va cosi pãn’ la aprînz o livadã, numai sã-i
deie de mîncat. Sileºte el, sileºte, iatã cã soarele e la aprînz ºi el nu-i
gata. Se apucã cã va cosi pãn’ la amiazã alta, dar a pãþit tot aºa. Se
apucã cã va cosi pãn’ la chindii – rãmîne ºi de achindii flãmînd. Se
apucã pe altã bucatã cã o va gãti pãn’ la asfinþitul soarelui; mai avea
sã dea de vro trei ori cu coasa, dar soarele a asfinþit ºi el a ramas tot
flãmînd. Suparat ºi hãmnisit cum era el de foame, porneºte, doar va
gãsi undeva o fîntînã sã bea oleacã de apã. Sã pleacã sã bea, aude din
fîntînã cã strigã cineva: „Cine mã va scoate de aice, aceluia îi voi fi
norocul lui!” Întreabã cine vorbeºte, cãci el nu vede pe nimene. Din
fîntînã i se rãspunde cã: o piatrã. Face el toate chipurele ºi o scoate.
Din piatra ceea, îndatã s-a fãcut o fatã foarte frumoasã. „Cine eºti
tu?”, o întreabã el. „Eu sînt sora Soarelui ºi, pentru cã frate-meu a
vrut sã mã ia, Dumnezeu m-a prefãcut într-o piatrã ºi m-a aruncat
aici, în fîntînã. Dar tu de acuma sã n-ai grijã, cãci eu îþi voi fi soþia ºi
norocul tãu.” Ea a gîndit ºi îndatã i s-a aºternut înaintea lui de
mîncat ºi de bãut. Sara ceea au dormit acolo în cîmp, iar a doua zi
s-au sculat ºi au mers de º-au cãutat slujbã pe moºie, la un boieri. Ce
folos, cã boieriul, cum a vãzut-o pe dînsa aºa de frumoasã, a vrut sã-l
prãpãdeascã pe dînsul ºi sã i-o ia. L-a trimes sã-i aducã „cucoºel cu
penele de aur” de unde va ºti, cã, de nu-i va aduce, îi sfîrºitul lui.
Femeia sa i-a dat un ºtergar º-a zis cã sã ameninþã înaintea lui cu
ºtergariul, cã i se va deschide drum pãnã unde-i va trebui. El s-a dus
tot înainte, pãn’ a ajuns la muma ei. Soacra sa nu l-a cunoscut, l-a
poftit sã ºadã – dar vãzînd ºtergariul, a bãtut în pãlmi: „ªtergariul
acesta e al meu, cusut de mine, cine þi l-a dat?” „Femeia mea”, zice el.
„ªi cine e femeia ta?” „ªtiu eu cine?! Am gãsit ºi eu o piatrã în fîntînã
ºi cu dînsa m-am însurat!” Atunci soacrã-sa tare s-a bucurat. El i-a
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spus pentru ce a venit ºi ea i-a zis cã îi va gãsi ceea ce catã, dar sã
aºtepte pãnã va veni desearã Soarele, ficiorul ei, cãci numai el îi va
putea capata.

Soarele a venit ºi s-a pus la masã, apoi mã-sa i l-a aratat pe
cumnatul sãu, spuindu-i toate; lucru de care Soarele foarte mult s-a
bucurat. Cucoºul, a zis Soarele, cã nu i-l poate aduce nime, decît el
singur, de la o cloºcã cu pui, ce o ºtie el într-o pãdure, dar sã fie aºa
de bun cumnatul sãu sã meargã în locul lui cu sãgeþele pe ceri ºi el
îi va face îndatorirea aceasta.

A doua zi des-demineaþã, Soarele i-a dat cumnatului-sãu sã-ºi
puie pe faþã sãgeþele – aºa un obrazari, anume fãcut, în afarã cu
sãgeþi, ºi i-a aratat drumul pe unde are sã meargã. A mers el, a
mers – pe la prînz iatã cã vine Sf. Petru ºi-i aduce de mîncat. „A, zice
el, tu ai fost acela care nu m-ai îngãduit atuncea sã mîntui de cosit
º-am ramas flãmînd? Stãi sã-þi dau ºi eu amu!” ªi-l apucã pe Sf.
Petru la bãtut. Sf. Petru lasã mîncarea ºi fuge. De amiazã, vine Sf.
Paul cu mîncare; pãþeºte ºi el tot aºa. La achindii, dã o bataie ºi
Arhanghelului, cã el i-a fost adus mîncarea – amu, cînd la asfinþit
gãseºte el scaunul Soarelui, pe care el sã scoboarã ºi sã hodineºte, ia
ºi-l rãstoarnã: „Na! Sã-þi fac încaltea ºi þie cum mi-ai fãcut tu atunci
mie, de-am ramas flãmînd!”

Vine la soacrã-sa, vine ºi Soarele cu cucoºelul ºi i-l dã. A doua zi,
pornesc amîndoi – unul acasã, da Soarele în drumul lui. Vine la prînz
Sf. Petru cu mîncarea ºi tot îmblã pe departe, sã teme sã se apropie.
Strigã Soarele la dînsul cã ce-a pãþit de nu-i aduce mai degrabã sã
mãnînce? El îi spune cã se teme cã îl va bate, cum l-a bãtut ºi ieri.
Soarele a rîs ºi i-a spus cine l-a bãtut ºi aºa cu toþi ceilalþi sfinþi;
sara, dã sã se scoboare, cade ºi Sf. Soare jos! „Na, cã mi-a fãcut-o ºi
mie cumnatul”, gîndeºte Sf. Soare. „Cu dînsul n-ai ce sã ºugueºti!”

Dar gîndeºti cã s-a mîntuit omul acela cu boieriul, numai cu atîta?
L-a trimes sã-i aducã ºi cai cu peri de aur, pãnã la urmã a dat Soarele
un foc tare de l-a ars º-a ramas cumnatul sãu cu sora-sa boieri în loc.

Vasilca Ungurean, palimãriþã, Roºa

Cucurigu, boieri mari,
Daþi punguþa cu doi bani!

A fost odatã o babã ºi un moºneag. Baba avea o gãinã, da moº-
neagul un cucoº. Într-o zi, vine moºneagul sã împrumute un ou de la
babã. „Nu-þi voi da, zice baba, bate ºi tu cucoºul tãu sã se ouã, ca
gãinuþa mea.” Moºneagul s-a dus ºi a bãtut cucoºul. Se duce cucoºul
suparat ºi scurmã într-un gunoi. Gãseºte acolo o punguþã cu doi bani
ºi porneºte cu dînsa fudul s-o ducã moºneagului. Iatã cã trece o
trãsurã cu un boieri. „Bre, zice boieriul viziteului, ian prinde cucoºul
acela ºi-i ia punguþa din gurã.” Viziteul a adus boeriului punga, da
cucoºul s-a luat dupã dînºii. De abia a ajuns boieriul în casã, cucoºul
strigã la fereastã:
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Cucurigu, boieri mari,
Dã-mi punguþa cu doi bani,
De mi-i da-o, nu mi-i da-o,
Da eu singur voi lua-o!

„Ian du-te, bre, zice boieriul viziteului, ºi aruncã cucoºul acela în
fîntîna cea pãrãsitã, doar s-a îneca.” Viziteul l-a aruncat, dar cucoºul
a bãut toatã apa din fîntînã ºi iar a venit la fereastã ºi a strigat tot
aºa. Boieriul a poruncit sã-l dea într-un cuptor cu foc. El a slobozit
toatã apa ºi a ieºit ºi de acolo ºi iar a cerut la boieri punga la fereastã.

„Mergi, bre, ºi-l dã în grajdiul vitelor, poate-l vor calca ºi va peri.”
Cucoºul s-a apucat ºi a înghiþit la oi, la cai, la vaci, pãnã ce le-a
înghiþit pe toate. Apoi a venit la fereasta boieriului ºi a strigat tot
aºa. „Aruncã-l, bre, în haznaua cu bani, cã n-a avea ce mînca ºi va
peri acolo.” El a înghiþit toþi banii ºi a luat ºi punga. A venit iarãºi la
fereasta boieriului ºi a strigat:

Cucurigu, boieri mari,
N-ai dat punga cu doi bani.
Or mi-ai dat-o, nu mi-ai dat-o,
Da eu singur mi-am luat-o!

S-a dus iute la moºneag ºi i-a zis sã aºtearnã þoluri ºi sã facã
ocoale. A slobozit toþi banii pe þoluri ºi vitele prin ocoale º-a fãcut pe
moºneag bogat. Da baba, dacã a vãzut aºa, a bãtut ºi ea gãina ei, ca
sã-i aducã ºi ea avere, cum i-a adus cucoºul moºneagului, pãnã ce a
omorît-o. Botoºani

§ 2. Uliul

Din toate paserile, numai uliul are picioare curate, cã el n-a vrut
sã ajute lui Dumnezeu ca sã cureþã pãrãiele ºi izvoarele ºi de aceea
ºi Dumnezeu nu-i dã sã beie din pãrau, el numai apã de ploaie bea.
Cînd nu e ploaie, aºa strigã! Cere la Dumnezeu ploaie.

Uliul sã face din cuc; cîntã un an ºi apoi se face uli. Alþii spun cã
cucul numai pãn’ la Sînziene e cuc; iar alþii cã tocmai la 7 ani sã face uli.

General

De Filipi, þin femeiele pentru uli, ca sã nu le mãnînce uliul gãinele;
atuncea ung gura cuptorului, ca sã-i închidã lui gura.

ªi pe-o frunzã de marari,
La uºa la creminari!
Da cucul s-a suparat
ªi de-acolo a zburat.
S-a-ntãlnit cu ceialalþi.
– Iacã ce-am pãþit, mãi fraþi:
Am cîntat lumea-mprejur
ªi nime nu mi-a zis uli,
Dar s-a gãsit o blastamatã
Ca sã-mi zicã „uli” o datã!

Ropcea

Cucule cu gura sfîntã,
Mergi la puica mea ºi cîntã
ªi îi cîntã pe pãrãu,
Spune-i cã te-am trimes eu.
Puica afarã ieºea:
– Hîº, uliule, de-acolea,
Nu cînta-n livada mea!
Da te du de-i cîntã lui,
Pe o frunzã de tãmãiþã,
La uº’ºoarã la temniþã.



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA372

Asemenea, de Ovidenie.

Femeia îngreunatã sã nu mãnînce din gura uliului, cã face copilul
cu o bucatã de carne crescutã pe dînsul sau ruptã, aºa cum e pasãrea
încolþitã. Ca sã-l tãmãdui pe copil, sã-l ungi cu sînge, iar de la aºa o
gãinã, apucatã de la uli. Mihalcea

Cimiliturã:

A luat Ivãra
Pe Chivãra

ª-a dus-o în vie
S-o înveþe cojocãrie.

Botoºani
A venit Pigol
ª-a luat pe Igol

ªi l-a dus în cea pustie
Sã-l înveþe cojocãrie.

Ropcea

(Gãina luatã de uli)
(Se va vedea Împaratul ulilor,

volumul II*.)

Uliul ºi mintea

Vulpea a întrebat pe uli cîte minþi are. „Una”, zice uliul. „Da tu?”
„Eu am 7.” Iatã cã se face o vînãtoare în pãdure. Au fost venit ºi niºte
domni la vînat ºi, dupã vulpe! Ea se ascunde în bortã ºi uliul, dupã
dînsa. „Ei, cumãtrã, cîte minþi ai?” „Numai 6.” Vînãtorii se apucã sã
sape borta. „Da amu cîte minþi ai?” „Numai 5”, ºi tot aºa, pãnã cînd
la urmã a zis cã n-are nici una, le-a fost prãpãdit de fricã pe toate.
„Apoi dar, zice uliul, dã-te tu mai în fund ºi lasã-mã pe mine de
margine, cã eu m-oi face mort ºi ei, cînd m-or vedea, s-or uita la
mine, da tu, ciuºti!, pe lîngã mine ºi sã fugi.” Sparg vînãtorii pãn’
înlãuntru; da acolo un uli. „Încã, zic ei, noi cãutãm pe vulpe ºi gãsim
uli. Aista ce ne trebuie?”, ºi încep a-l înturna. Vulpea, printre dînºii
ºi la fugã! Zboarã ºi uliul. „Ei vezi, cumãtrã, zice uliul, cã tot îs mai
cu minte eu, cu o minte, decît d-ta cu 7?” – ªi chiar aºa-i, cã cel ce-i
prea cu minte ºtie prea multe, cînd îi la o strîmtoare, o pãþeºte, dar
cel ce ºtie „una ºi bunã” mai bine iesã la capãt.

Maria Melnec, Mihalcea

§ 3. Vulturul

Vulturul e împaratul pãserelor.
De demult, vulturul era tare bun la Dumnezeu. Cine nu avea

pîne, el mergea la Dumnezeu ºi spunea ºi de la Dumnezeu îi aducea.
Pãlie Bilig, Mihalcea

A avut vulturul trei pui, l-a luat pe unul în cãngi, sã-l treacã o
apã. Cînd a ajuns la mijlocul apei, îl întreabã tatãl sãu: „Da tu, cînd
voi fi eu slab ºi bãtrîn, m-ãi trece aºa pe mine?” „Te-oi trece, tatã.”

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Vulturul l-a slobozit în apã ºi s-a înecat. Aduce ºi pe al doilea ºi iar
aºa îl întreabã. Tot aºa pe al treilea, acesta-i rãspunde: „Da eu ºtiu,
tatã, cã ºi eu voi avea copiii mei!” Vulturul l-a strîns biniºor ºi l-a
trecut. Pãlie Bilig, Mihalcea

Vulturul îmblã în urma lupului, el adulmecã hoit ºi de l-ãi videa
cã vine deasupra oilor, pe sus învîrtindu-se, sã ºtii cã pe acolo-i ºi
lupul; ei sã împart, cã lupul n-are miros. Vulturul de 100 de mile
adulmecã. Ciobanii sã pãzesc. Vulturul ia ºi copii.

P. Maieran, ªcheia

Se zice: „ochi de vultur”, „ochi de ºoim”, la niºte ochi ageri, frumoºi.
Cineva a visat cã l-a rãdicat un vultur pe sus; ºi de atunci a întrat

în cinste º-a fãcut mare avere. Botoºani

§ 4. Pajura

Mai mare decît vulturul e numai pajura ce se aflã pe ceea lume ºi
despre care sã vorbeºte în poveºtile cunoscute.

(Despre alte pajuri sã va vedea la Poveºti*: Împaratul paserilor,
Ciuma pãdurii, Gemenii ºi zînele etc.)

Paltinul ºi hãmeiul

Era odatã o pajurã, cea mai mare peste zmei, cu trupul de balaur
ºi cu aripi. Amu ea, îmblînd prin lume, s-a dat în dragoste c-un om
pãmîntean º-a fãcut un copil ca dînsul; dar ea mai avea copii de la
zmei, numai acela îi era cel mai drag, cã era nazdravan ca ºi dînsa.
Fiind el bun de însurat, i-a zis mîne-sa: „Mamã, eu mi-am gãsit o
copilã de potriva mea, dar mã tem s-o aduc între voi, cã mi-þi mîn-
ca-o.” – Toþi au spus cã n-or mînca-o, s-o aducã; numai mã-sa i-a zis
cã n-a mînca-o, dacã o va asculta ºi ce i-a spune, va face. Îºi aduce el
nevasta ºi-ºi întemeiazã gospodãrie ca oamenii, nu ca zmeii; ei trãiau
afarã. Femeia sta acasã ºi lucra, iar el mergea pe unde avea trebi. Da
pajurei nu-i plãcea nici defel ºi nu ºtia cum i-ar gãsi pricinã. Odatã,
vine mînioasã ºi-i spune cã dacã pînã ce va veni ea, nu-i va umplea
un poloboc cu lacrimi, o mãnîncã! Ea începe a plînge. Vine el º-o
întreabã ce are. „Uite ce-a zis mã-ta, zice ea, unde sînt eu în stare sã
umplu un poloboc cu lacrimi, chiar de aº plînge ºi un an de zile!” „
Taci, nu fi proastã, ia polobocul, întoarnã-l cu fundu-n sus ºi toarnã
apã, îi zice el, tu crezi cã ei aºa-s de cuminþi ca noi? Cînd va videa, va
gîndi cã-s lacrimi.” Pãjuroaica a crezut ºi n-a zis nimic. Altã datã,
iar, cînd nu era barbatul ei acasã, pajuroaica-i spune cã, de nu i-a
umplea casa cu frunze pãnã cînd va veni ea, o mãnîncã. Nevasta iar
se pune pe plîns. Barbatul sãu vine º-o mîngîie: „Las’ c-om lipi frunze
pe uºã ºi ea, cînd va vedea, va gîndi cã toatã casa-i plinã.” A scapat

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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ºi cu asta. Da, de la o vreme, s-au gîndit ei aºa: „Ce nevoie avem noi
sã trãim între neoamenii iºtia, tot cu frica-n spate, mai bine haidem
în lume º-om trãi între oameni pãmînteni.” Au luat o perie º-o cute
º-un pieptene ºi s-au pornit la drum; hai, hai; hai, hai; amîndoi de
mînã. Pajura vine acasã ºi dã de ficioru-sãu cã nu-i, dar fiindcã era
tare truditã, i-a zis fata cea mare: „Lasã, mamã, cã mã duc eu dupã
dînºii ºi ori i-oi mînca, or þi-i voi aduce înapoi; altfel, nu mã întorc.”
Mergînd tinerii, deodatã vede fata un nour mare înapoi ºi zice barba-
tului ei: „Doamne, Doamne, mare ploaie mai vine ºi, de ni-a ajunge,
tare ni-a uda!” „Aceea nu-i ploaie, îi zice el, da-i sora mea cea mare,
vine dupã noi; da tu nu te teme, fã ca mine.”... ªi sã dã de 3 ori peste
cap, de sã face un chiþigoi ºi ea o chiþigoaicã ºi, tot sãrind din spini în
spini, merg mai departe. Sora lui a îmblat cît a îmblat ºi, dacã a
vãzut cã nu-i gãseºte, s-a întors înapoi ºi-i spune mã-sei: „Cîtã lume
am îmblat, n-am vãzut alta decît doi chiþigoi.” „Ei erau, dar tu nu i-ai
cunoscut!”, ºi începe a ocãrî pe fatã. „Lasã, mamã, zice fata cea mai
micã, nu te supara ºi nu te boci, cã mã duc eu dupã dînºii ºi ori i-oi
mînca, or þi-i voi aduce; altfel, nu scapã de mine.” Sã duce. Iar vãd ei
cã vine nourul, acu sã iau ºi sã schimbã în doi morari, cu sacii de
fãinã în spate. Nici asta nu i-a cunoscut. Vine la mã-sa ºi spune cã
numai pe cei doi morari i-a vãzut. Ciuda ei! „ªi aceia tot ei erau, da
voi nu sînteþi în stare sã-i prindeþi; las’ cã mã duc eu singurã!” Amu,
cînd s-au uitat pe cer, un nour negru venea înspre dînºii, de te lua
groaza. „Valeu, bãdicã, nourul ista are sã ne înece!” „Acela nu-i nour,
draga mea, e mai rãu, cã-i mama ºi ea are sã ne cunoascã, oricum
ne-am preface, cã-i nazdravanã ca ºi mine. Aruncã tu peria în urmã.”
A aruncat. S-a fãcut un codru des, cã nu sã vedea ziua în el. Dar
pajura tot l-a mîncat ºi mai cã sã-i ajungã. „Aruncã cutea!” S-a fãcut
o stîncã de piatrã pãn’ la cer. Pajura toatã a mîncat-o º-a ieºit dupã
dînºii. „Aruncã pieptenele!” A aruncat. S-a fãcut o apã mare. Pajura
toatã a bãut-o. Atunci el ce sã facã, a vãzut cã nu-i scapare. A luat º-a
fãcut-o pe dînsa un pãltinaº, da el s-a fãcut niºte hãmei º-a înfãºurat
paltenul de sus pãnã jos. Cînd a venit mã-sa, dã s-o mãnînce pe ici;
nu poate de hãmei, cã pe dînsa o cãuta. Dã pe dincolo, iar nu. Dacã
a vãzut aºa, s-a înduioºat ºi pajura ºi i-a zis ficiorului ei: „Dacã þi-i
þie aºa de dragã, trãiþi fericiþi!” I-a blagoslovit ºi s-a înturnat înapoi
la zmei ºi la copiii ei ceialalþi.

Auzitã de la d-na Saveta Vavric, Siret

§ 5. Hulubul

De cînd are hulubul picioarele roºi, vezi pag. 35.

Cînd un barbat º-o femeie se iubesc ºi trãiesc bine, sã zice cã
trãiesc ca hulubii; cã se potrivesc ca hulubii.

În Mihalcea, a doua zi de nuntã, la uncrop, sã taie 2 hulubi, fãcuþi
din aluat, bucãþele ºi sã pun în uncrop, cu mult zahar, ºi cu acesta se
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îndulcesc toþi nuntaºii, ca sã fie traiul la tineri dulce; dar mai întãi
gustã mirii. Tot aice, hulubii se scriu pe ouã, la Paºti.

Hulubii nu sînt buni la casã, toatã dragostea dintre soþi ei o iau ºi
nu-þi trebuie nici fapt ca sã-þi strice casa. Gãinaþul de hulub, dacã
calci în el, nu-þi trebuie mai mare urã; fata de calcã nu sã mai mãritã.

Hulubii, unde sînt copii mici la casã, nu se þin, cãci mor copiii.
D-l David, Buhalniþa, Moldova

Hulubul de-l þii, e sãrãcie sau ai mari supãrãri la casã ºi neno-
rociri. Botoºani

Dragostea. Hulubii

Sfînta Duminicã a avut un ficior, Ioniþã îl chema; ºi pentru cã el
a greºit, n-a mers la bisericã în ziua ei, ci la joc, mã-sa l-a blastamat
sã fie 7 ani ºerpe ºi sã pascã porcii. Dar era o fatã a unui om sarac,
ce se însurase a doua oarã ºi luase o femeie cu douã fete, tare chinuitã
ºi necãjitã de maºteha-sa. Ea, pe fetele ei, cum venea duminica, le
gãtea frumos ºi le trimetea la bisericã, dar pe fata barbatului ei o
îmbraca în sac ºi aºa o trimetea, de rîsul oamenilor. Dar fata avea
niºte straie frumoase în pãdure, în niºte buruiene, lîngã o apã. Ea
acolo mergea ºi mai întãi se scalda ºi apoi se îmbraca ºi se ducea la
bisericã. Pe locurele celea pãºtea ºi ficiorul Sf. Duminici porcii. El a
vãzut-o ºi tare i-a fost dragã ºi într-o zi s-a pus pe cãmeºa ei. Cînd
iesã fata din apã sã se îmbrace, vede pe cãmeºã un ºerpe. Ea s-a dat
spãrietã înapoi. „Nu te teme, zice ºerpele, cã eu sînt om, numai cît
sînt blastamat ca sã fiu astfel. Spune-mi, vrei sã fii a mea ºi-þi voi da
cãmeºa?” Ea, ca sã-i dea cãmeºa, i-a spus cã va fi. El i-a dat-o. „Nu
gîndi cã e ºagã, a zis el, adu-þi aminte ce-þi spun eu.”

În altã zi, fata iar a venit la scaldat. El iar a facut aºa º-a între-
bat-o. „Acuma sã ºtii cã pe duminicã îþi trimet peþitori, tu sã pui
urechea la pãmînt ºi, de-i auzi în pãmînt huind, sã ºtii cã vin. Dar
catã, nu uita ºi te du întruna la bisericã.” Duminica viitoare i-au
venit peþitori: o broascã mare º-un balaur straºnic ºi Ioniþã, în chip
de basma albã, pe un cal sur. Basmaua îndatã a sãrit º-a sãrutat pe
fatã în gurã, apoi a vorbit cu tatãl fetei, de vrea sã o dea dupã dînsul.
Starostii, broasca ºi cu balaurul, au spus cã-i va fi tare bine, cã o vor
duce în palatele lui în pãmînt. Tatãl fetei a spus cã sã întrebe pe
fatã, ce va zice ea. Fetei îi era totuna, or o vor mînca ºerpii, or va trãi
cu maºteha ºi surorile ei. Au pus pe duminicã ºi mirele a spus cã
pentru nuntaºii lui altã pregãtire sã nu facã decît sã fiarbã mult
lapte dulce.

La sãptãmîna, a venit cu nuntaºii lui: ºerpi, ºopîrle, broaºte o
mulþime ºi, dupã ce s-a cununat fata cu basmaua º-au stat la masã,
a luat-o el pe cal ºi s-a dus. Acolo sub pãmînt, era tare frumos ºi-i era
tare bine, el venea în toatã sara acasã ºi sã fãcea om, numai atîta cã
ea nu-l vedea.
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Odatã, i-a venit ei dorul sã meargã acasã, pe lumea astalaltã.
„Ia-þi pe surul ºi te du; numai cît sã nu stai mult.” Ea a venit ºi
mama ºi surorele ei au prins a o întreba cum trãieºte. Fata le-a spus
cã tare bine; cã el e om, numai cît nu-l poate vedea... „Ia ºi cumpãrã
un hîrgãu, i-a zis mã-sa, ºi pune sub hîrgãu o lumînare. El se va
culca º-a adormi, da tu rãdicã încetiºor hîrgãul ºi îl vei vedea.” Ea a
fãcut aºa, dar el era atît de frumos, încît a bãtut o datã din palme:
„Vai de mine!” ªi el atunci s-a trezit. „M-ai gãtit!” – a zis el. „Nu
puteai sã aºtepþi sã treacã aceºti 7 ani?! Macar cã e la început, dar
pe-ncetul ar fi trecut.” Atunci, înaintea ei s-a fãcut numai pãmînt,
nici el, nici palaturile nu mai erau; iar ea a ramas plîngînd.

El s-a dus la prietenele lui, Sf. Vineri, Sf. Miercuri ºi Sf. Luni, sã
le roage sã se îndure de dînsa ºi sã-i ajute, s-o înveþe ce sã facã ca sã-l
gãseascã. Sf. Vinere i-a ieºit fetei pe drum înainte ºi a întrebat-o ºi
a mîngîiat-o. „Nu plînge, i-a zis ea, dar du-te mai departe la Sf.
Miercure ºi ea te va îndrepta.” Sf. Miercure a mîngîiat-o ºi a trimis-o
sã caute în cîmp niºte buruiene ºi a mers cu ea la Sf. Luni. Sf. Luni
iar a mîngîiat-o ºi i-a zis cã trebuie sã se sfãtuiascã cu celelalte
sfinte, ca sã facã cum mai bine, ºi s-au înturnat toate trei înapoi la
Sf. Vinere. Aice s-au sfatuit ca sã meargã ea, duminicã, pãn’ în ziua,
în bisericã la Sf. Duminicã ºi cu florile celea sã mãture tot frumos, sã
spele ºi, cînd va veni Sf. Duminicã la bisericã, sã gãseascã gata, dar
sã nu-i spuie cã ea a fost aceea care a grijit aºa de frumos. Tocmai la
urmã, cînd o va întreba ce sã-i deie pentru aceasta, ea sã zicã cã
nimicã alta decît mãrul cel din mîna dreaptã – acela era ficiorul ei.

Fata a fãcut aºa, a spalat curat ºtergarele din bisericã, a spalat
podelele, a grijit, a mãturat cu florile celea tot ungheriul. Cînd a
întrat Sf. Duminicã, s-a mirat. Dupã liturghie, a întrebat pe toate
femeile pe rînd care a fãcut asta, pãnã ce a venit rîndul la ea. A
întrebat-o ce sã-i deie? Fata i-a spus cã mãrul. „Cere ce vreai la mine,
bani sau orce, cã mãrul nu pot sã þi-l dau.” Fata i-a spus cã altã nimicã
nu-i trebui. Sf. Duminica a întrebat-o pãn’ de trei ori ºi apoi i l-a dat
ºi i-a spus cã sã-l puie în sin ºi sã-l poarte la dînsa, dar sã nu cumva
sã-l scape, cãci sã va învîrti de trei ori ºi mai mult nu-l va vedea.

Ea l-a pus în sin ºi acuma era fericitã, i se pãrea cã e drãguþul ei
lîngã dînsa.

Tare-l pãzea, dar la vrun an a scapat mãrul. Atunci mãrul a
început a fugi tot de-a roata ºi ea tot dupã dînsul. Mai întãi, pe
drumul ei, a vãzut doi bãieþi jucîndu-se, pãscînd o viþicã grasã, pe un
cîmp cu puþinã iarbã. Apoi, un om cu o vacã slabã într-un lan de
iarbã. Un altul sta la o masã plinã cu bucate ºi striga cã i-i a mînca.
Un altul avea numai o bucãþicã de pîne dinainte ºi zicea cã-i sãtul,
ba i-a dat ºi fetei la drum. Apoi a vãzut o scroafã cu purcei, slabã, ce
tot coviþa, ºi omul suparat lîngã ea. Pe urmã a trecut pe lîngã un joc
de fete, erau trei. Una era suparatã ºi spunea cã nu poate sã joace,
iar celelalte, voioase, jucau ºi cîntau. Iatã cã a ajuns mãrul ºi s-a
oprit la rãdãcina a doi nuci, iar, deasupra, pe nuci erau doi hulubi,
care se sãrutau. Mãrul s-a dat de trei ori de-a rãstogolul ºi s-a fãcut
om. Sã împlinise cei ºepte ani. „De acuma sînt al tãu, m-ai cãºtigat
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dupã atîta chin ºi muncã de 7 ani. Eu m-am chinuit pentru tine ºi tu
pentru mine te-ai zbuciumat; dar de acuma, nime nu ne mai poate
desparþi, drãguþa mea!” A lipit-o la piept ºi a sãrutat-o cu dor. „Spu-
ne-mi, i-a zis ea, ce erau toate acelea ce le-am vãzut?”, cãci ea mersese
cu dînsul pe ceea lume. „Viþica grasã era dãruitã de pomanã cu toatã
inima, iar vaca slabã, cu pãrere de rãu. Omul ce þipa de foame fãcuse
praznice mari ºi-i pãruse rãu, pe cînd celalalt era sãtul din bucãþica
ce, din bunã inimã, a dat-o. Cel cu scroafa iar: þipa scroafa, pentru cã
nici a unuia, nici a altuia nu era, n-o dase cu toatã inima. Fata ce nu
putea juca, cãci n-o luau flecãii, fusese pe asta lume greºitã, iar cele
drepte erau vesele ºi jucau.” „Dar ce însemneazã nucii aceºtia cu
hulubii ce stau în vîrf?” „Aceºtia sînt dragostele noastre, a mea º-a
ta, dupã toate cîte le-am rabdat s-au fãcut hulubi ºi acuma sã sãrutã
ºi stau în vîrf. Acuma vezi ce însemneazã hulubii? Sînt dragostea!”
Aºa de tare s-au iubit amîndoi! Dragostea e mare lucru pe lume.

Maria Gabora, Stãneºti

O altã poveste cu maºteha ºi hulubaºul se va afla la Poveºti* etc.

Cu inimã de hulub descîntatã, se face de dragoste.

Hulubul e bun de leac:

De tusã mãgãreascã: sã iai inimã de hulub încã vie, fãrã a-l omorî,
numai îl spinteci, ºi sã dai copilului sã înghitã; aºa de la 9 hulubi ºi
desigur scapã. Botoºani

De oftigã: sã faci ceai de tei ºi sã pui sînge de hulub; sã faci aºa de
trei ori pe zi, iar inima de la hulub s-o tai mãrunt ºi s-o înghiþi.

Pentru cîrcei de stomah: spinteci hulubul ºi înghiþi inima, iar
sîngele îl bei; aºa de vro 9 ori, pãnã te vindeci. Botoºani

Pentru legat: sã ia apã din lãptoc, îndãrãpt spre deal, sã pune
sînge de hulub ºi sã dã sã beie. De-i legatã femeia, sînge de hulubiþã.

Maria Cloºcã, Suceava

§ 6. Cucul

Cucul vine la Buna-Vestire (Blagoviºtene) ºi cîntã pãnã la Sînziene.
Atunci el mãnîncã cireºe ºi rãguºeºte, nu mai poate cînta.

Legea ta de cuc balan,
Te-am nãmit sã-mi cînþi un an,
Tu ai simþit a Sînziene
ªi þ-ai vîrît pliscu-n pene.

Iliºeºti

Cucuºorule balan,
De ce nu-mi cînþi cîte-un an,
Ai cîntat numai o lunã
ªi þ-ai luat ziua bunã.

Broscãuþi

Dacã-þi cîntã cucul întãi în faþã sau în dreapta, anul cela îþi va
merge bine. Dar dacã în spate sau în stînga, e a suparare, a boale sau
moarte.

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Cînd auzi cucul întãi cîntînd, sã te pãzeºti sã nu fii flãmînd, cãci
eºti flãmînd tot anul; ºi sã ai bani atunci la sine, ca „sã te cînte cucul
cu bani”, tot pentru ca sã ai tot anul.

Sã s-aleagã la voinici
Care-or mai vara pe-aici.
Cã eu ºtiu cã n-oi vara,
Mi-a cîntat cucul toamna.

Corceºti

*

Cîntã, cuce, limba-þi pice,
Corbii carnea þ-o mãnînce,
Cã bine mi-ai cîntat mie,
Sã-mi trãiesc fãrã soþie,
Sã lucru fãrã simbrie!

ªcheia

*

Auzi, lele, cucul cîntã,
Ieºi afarã de-l ascultã.
Da asculte-l pustia,
Cã mi-a mîncat soþia.

Siret

Mie cucul mi-a cîntat
Nebãut ºi nemîncat,
La tabãra de plecat.
Mie cucul mi-a doinit
Nebãut ºi nehorit,
Toatã vara sînt scîrbit.

Brãeºti

*

Pasere galbãnã-n cioc,
Rãu mi-ai cîntat de noroc.
În toate zilele mele,
Mi-ai cîntat sã fie rele
ªi în toatã viaþa mea,
Mi-ai cîntat sã fie rea.

Corceºti

*

Cuculean cu pana neagrã,
Cîntã-n codru sã s-aleagã,

Cucul dacã cîntã noaptea, e a foamete sau vor fi boale.
(S-a vãzut cucul arînd.)

Despre însemnãtatea cîntecului cucului se va mai vedea la cîntece
ºi la bocete.

Cucul e cea mai întãi ºi cea mai iubitã pasãre la români.

Cucul e de mare dragoste, se poate vedea la descîntece. Cu cap de
cuc îºi fac fetele de dragoste ºi de joc; îl poartã în sîn:

„Cum nu stã cucul pe loc,
Aºa sã nu stau eu în joc.”

„Stupitul cucului”, niºte ouã de insectã, lipite ca un inel de cren-
guþe, e scos ºi purtat de femei, între mãrgele la gît, de dragoste ºi ca
sã nu se prindã farmece, uri.

Cu „ciuboþica cucului” (primula officinalis) ºi „limba cucului”
(cymadenia conopsea) se spalã de dragoste.

„Trifoiul cucului” e un fel de mãzãriche nantã, ce sã acaþã, cu
floarea ghiurghiulie, fãcînd parte din familia „papilionaceae”.

„Malaiul cucului” e un fel de pipirig foarte mic, prin iarbã, din
familia iuncaceelor sau cyperaceelor.

Sã zice: „îmblã de flori de cuc” – degeaba, aºa, în dorul lelei.
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„E cuc de bat.” „E cuc.”

Copiii, cînd se joacã de-a ascunsele, strigã: „Cucu!”, ca sã-i gãseascã.

„Cuc” se numeºte o figurã ce fac bãieþii zvîrlind mingea la oinã.

Cucul ºi Sava

Zice cã erau doi fraþi: pe unul îl chema Cucu ºi pe celalalt, Sava.
Lor li era drag sã se ducã prin pãdure, ba la cules, ba la una, ba la
alta, pãn’ într-o zi s-au rãtãcit. Dumnezeu s-a îndurat ºi i-a prefãcut
în pãseri. Ei, cît îmblau dupã hranã, tot la un loc îmblau ºi, dacã
gãsea unul ceva ºi mînca, celalalt sã mînia. Face unul dintr-înºii:
„Decît ne-om sfãdi între noi, mai bine hai ºi ne-om despãrþi ºi cînd
m-ãi striga tu pe mine, eu voi veni, ºi cînd te-oi striga eu pe tine, tu
vei veni.” Au îmblat ei aºa cît au îmblat, amu, pesemne, pe Cucu l-a
fost împuºcat vrun vînãtor; – îl strigã Sava, îl strigã, el nu-i. Atîta l-a
strigat ºi atîta a plîns, cã Dumnezeu l-a trimes de pe ceea lume la
Blagoviºtene sã steie cu frate-sãu pãn’ la Sînziene, º-a stat anul
acela; dar mai mult, de atuncea nici pãnã azi nu l-a lasat. Da istalalt,
Sava, º-amu îmblã dupã dînsul, strigînd ºi chemîndu-l: Cucu! – de la
Blagoviºtene pãn’ la Sînziene – dacã frate-sãu nu mai vine; ºi atuncea
tace ºi el. Gh. Postolachi, Bagiurea

Demult, cînd va fi fost pe lume, a fost un împarat ºi împaratul
cela a murit º-au ramas doi ficiori: Cucu ºi Sava. Cucu era sã fie
împarat în locul tãtîni-sãu; da frate-sãu, de ciudã, s-a apucat ºi l-a
omorît º-a ramas el în loc. Pe urmã i-a pãrut rãu ºi tot una îmbla
dupã el ºi striga: Cucu, Cucu!, pãnã cînd Dumnezeu l-a prefãcut în
pasere, ºi az e cuc. Boºancea

Cucu ista care-i aice nu-l chema cuc, da Lazãr; Cucu e acela care-i
pe ceea lume ºi pe care aista într-una-l strigã aice: Cucu! Cucu!.

Botoºani

Cucul ºi ochiul boului

Femeia cucului zice cã a fãcut pacate cu ochiul boului – acela ce-ºi
face cuibul prin urzici. – Cucul s-a suparat ºi s-a dus la Dumnezeu sã
se jeluiascã. „Apoi, dacã ai venit tu pãn’ la mine, zice Dumnezeu,
rãmîi tu aice, în cer, la noi, ºi ne cîntã, da femeia ta, pentru cã a fãcut
pacate, las-o sã cînte acolo, celor pãcãtoºi; da ochiul boului sã-i fie
sluga ei.” ªi de aceea amu, ochiul boului îi cloceºte cucului ouãle ºi-i
scoate puii; ºi ea de aceea tot îmblã strigînd ºi cîntînd: Cucu! Cucu!;
cã-l strigã pe barbatul ei, care-i la Dumnezeu; îl cautã ºi i-i ciudã cã
nu-l poate gãsi. Aista cuc ce ne cîntã îi cucoaicã, nu-i cuc.

Ilinca Olaniþa, Broscãuþi

*
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Cucul din fatã. Dragostea

A fost o fatã de împarat; ºi de frumoasã ce era, o þineau închisã;
dar ea tot s-a amorezat de un argat. Pãrinþii l-au alungat pe „Cucul”,
aºa sã numea el, darã fata întruna plîngea ºi-l chema: „Cucu!”,
„Cucu!” Auzind-o tatãl ei într-o zi, a blastamat-o cã „tot aºa sã
cucãiascã, cît va trãi”, ºi s-a fãcut din ea pasere: cuc. General

De-aº cînta cum cîntã cucu,
N-aº merge vara la lucru,
Da aº zbura din creangã-n

 creangã
ª-aº iubi care mi-i dragã,
ª-aº zbura din pom în pom,
ª-aº iubi fatã de domn.

Broscãuþi

Pe sub stele, pe sub lunã,
Zboar-un cuc cu iarba-n gurã.
Nu ºtiu, cuc îi, or îi leu,
Or îi ibovnicul meu.

Corceºti

*

Cucule de la pãdure,
Du-te la puica ºi-i spune
Sã facã puica ce-a face
Sã-mi trimeatã doru-ncoace
Cã de dor nu ºtiu ce-oi face.

Voloca

*

Merge-oi azi, vinerea, -n tîrg,
Sã vãd cucii cum sã vînd,
De s-or vinde cîte-un leu,
Îmi cumpãr unu ºi eu,
De s-or vinde cîte doi,
N-or mai cînta pe la noi.
Of, of, of ºi vai de mine,
Ce-am dires, n-am dires bine,
Cã m-am dat amor cu tine.
ª-oi sã mor cu focu-n mine.

Igeºti

Cucul pãrinte

Saracul cucul bãtrîn
ª-a lasat puii de chin,
ª-a fugit la Rusalim.

S-a gãsit o pãsãrea,
ª-a zis cã i-a hrãni ea,
Cu spicuri de pe ogoare,
Cu apã de la izvoare.
S-a întors cucu-ntr-o vreme:
– Saracii puiuþii nenii!
Cum trãiþi în cîmp cu piele!
– Da noi nu þ-om zice nene,
Cã ne-ai lãsat fãrã pene,
Da noi nu þ-om zice tatã,
Cã ne-ai lãsat fãrã apã.

Strojineþ

*

S-a dus cucul, prinde-l-aºi,
ª-a lasat puii golaºi
ªi haita de turturea
S-a jurat cã i-a þinea.
ª-a zburat din deal în vale
ª-a adus la pui mîncare.

Brãeºti

*

La marginea codrului,
Cîntã-un pui de-al cucului,
Cînd pe mine m-a vãzut,
Din aripi cã a bãtut.

Mihalcea

*

Cîntã cucul pe pãdure
ªi n-are unde sã pune,
Sã pune pe-o rãmurea,
Cu doi pui alãturea.
S-a dus cucul cel bãtrîn
ª-a lasat puii strãini,
Da neagra privighetoare
Cara apã din izvoarã
ªi da la pui sã nu moarã.

Roºa
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Þipã puiul cucului
În mjlocul codrului.
– Ce þipi tu, puiuþule,
Or þi-i foame, ori þi-i sete
Or þi-i dor de iarbã verde?
– Ba nu mi-i foame, nici mi-i

 sete,
Dar de dorul maicei mele.
Aºa mi-a venit un dor,
Cum s-o vãd º-apoi sã mor!

Roºa

Cucul soþ, amant

Au fost trei surori,
S-au luat la flori,
Flori cã n-au gãsit,
Ele-au rãtãcit.
Cea mai mare, mare
A plecat la vale,
Cea mai mijlocie
A plecat la vie.
Cea mai micã, micã
A plecat la stîncã.
............................
Nici oameni grãind,
Nici cucoºi cîntînd,
Numai cuc cîntînd:
– Cuce porombace,
Ie-mã-ntr-aripioare,
Scoate-mã la þarã,
Þ-oi fi veriºoarã.

– Eu cã te-aºi lua,
A mele sînt vere
Cîte vara pere.
– Cuce porombace,
Ie-mã-ntr-aripioare,
Scoate-mã la þarã,
Þ-oi fi sorioarã.
– Eu cã te-aº lua,
Da eu am surori
Cîte vara flori.
– Cuce porombace,
Ie-mã-ntr-aripioare,
Scoate-mã la þarã,
Þ-oi fi soþioarã.
– Eu cã te-aº lua,
Mult te-oi zbuciuma.
Eu, pasãre-n vînt,
Tu, om pe pãmînt.
..............................
Manole, Manole,
Zidu-n piept mã strînge.
Þîþiºoara-mi curge,
Cuconaºi þ-or plînge.
– Savastico fa,
Samã nu baga,
Ploaia a ploua
ªi mi i-a scalda
ªi cînd vîntu-a bate,
Ei s-or legana.

Mihalcea

S-aude, s-aude,
Într-un vîrf de munte
Este un pui de cuc.
– Cucuºor de munte etc.
................................
Cîte vara flori,
A mele-s soþiori.

(Acelaºi lucru ºi despre surori)

*

Cole-n vale, la izvoarã,
Este-un nuc cu frunza rarã,

Cînt-un cuc de sã omoarã.
Pe vîrfuþul nucului
ªed ºi puii cucului,
Da pe-o creang-a nucului
Cîntã mama cucului,
Mai în jos, la rãdãcinã,
ªede-o pasãre streinã
ªi-ncã plînge ºi jeleºte
Cã de soþ sã despãrþeºte.

Horecea

Cîntã, cuce, nu tãcea,
Nu trage nãdejdea mea,

În o altã variantã, sora cea mijlocie are rolul cel trist, „a plecat la
vie, ca sã nu mai fie”, episoda cu cucul lipseºte, începînd imediat cu
„Manole” etc. Iar în Costîna, cîntecul cucului e cu totul lipsit de
legenda lui Manole. Se începe astfel:
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Cã nãdejdea de la mine
Ca ºi gheaþa cea subþire,
Cînd o calci cu un picior,
Ea se rupe-ncetiºor,
Cînd o calci cu amîndouã,
Ea se rupe drept în douã.

Roºa

§ 7. Turturica

Oi, sãrmana turturea,
Cum îºi pierde soþia
ªi pe altul nu-l mai vrea.
Vînãtorii mi-o-ntãlnea,
Cu haliciuri mi-o lovea.
Ea din gurã aºa zicea:
Staþi, vînãtori, nu-mpuºcaþi,
Penele pe jos nu-mi daþi,
Ca sã-mi cresc puiºorii
Pãn’ or începe a mînca
ªi singurei a zbura
ªi atunci mi-þi face ce-þi vra.

Botoºani

*

Amãrita turturicã
Zboarã, zboarã pãn’ ce picã,
Sã face a nu ºti nimicã.
Zboarã-ntr-o pãdure deasã,
De-a ei viaþã nu-i mai pasã,
Zboar-ntr-o pãdure adîncã,
Nici nu bea, nici nu mãnîncã.
Unde vede o apã bunã,
Ea fuge ca o nebunã.

Unde vede o apã rea,
Ea o tulburã º-o bea.
Unde vede un vînãtor,
Ea merge la el în zbor,
Vînãtorul s-o pãleascã,
De pe lume s-o sfãrºascã,
Sã nu sã mai nãcãjascã.

Corovia

*

La stejarul cel tufos,
S-a pus turturica jos
ª-a strigat pe vînãtor:
Împuºcaþi-mã sã mor,
Cã m-am lasat de omor.
Nu m-am lasat nici de-un rãu,
M-am lasat din cheful meu.

Broscãuþi

*

Turturicã, turturea,
Dulce-a fost guriþa mea.
Dulce-a fost la sãrutat,
M-ai plãcut ºi m-ai lasat!
Turturea privighetoare
Cîntã sara pe rãcoare,
Cîntã, cîntã, ciripeºte,
De amor se tînguieºte.

*

Cîte paseri pe sus zboarã,
Toate la apã sã coboarã,
Numai pãsãruica mea
Sã coboarã ºi nu bea.

ªcheia

§ 8. Pãunul

Cînd a împodobit Dumnezeu pãserele ºi le-a pus pene, mai întãi
l-a gãtit pe pãun ºi pe urmã pe pãuniþã. Ei i-a pus numai crucea în
cap ºi îndatã a cîntat cucoºul º-a ramas neîmpodobitã, de altfel ar fi
avut ºi ea aºa pene ca ºi pãunul. Dumitru Grigoraºciuc, Mahala

Pãuniþa gãtise toate trebile de Paºti ºi spre Înviere, dupã ce º-a
pus toate la cale, s-a apucat sã-l gãteascã pe barbatul ei sã-l trimeatã
cu pasca la bisericã. I-a pus crucea în cap, pene frumoase pe trup, pe
piept; maturã de pene la coadã, era numai sã-l încalþe ºi apoi sã se
gãteascã ºi ea; numai ce aude cã trag clopotele de Înviere! ªi i-a
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apucat vremea aºa. De aceea pãunul e urît la picioare ºi zic oamenii
cînd li-s ciubotele rupte: „Parcã-s pãun la picioare!” Iar pãuniþa de
aceea e urîtã, cã pe dînsa au apucat-o Paºtele negãtitã.

Tasiluþa Nastasi, Siret

Pãunul de aceea strigã, cã se vede urît la picioare. Cînd strigã
pãunul, are sã ploaie.

Pãuniþa e fãcutã din fatã de împarat

A fost un împarat º-o împãrãteasã care nu au avut copii. Într-o zi,
s-au pus ei la cale sã facã un fel de praznic, bal – la care au venit toþi
craii ºi împaraþii din jur. Vine ºi ficiorul împaratului rusesc, pe care
împãrãteasa cum îl zãri, purcese grea ºi nãscu o fatã. Fata era aºa de
frumoasã, încît împãrãteasa, de bucurie, cînd o vãzu, zise: „Parcã e o
pãuniþã!”, ºi chiar pãuniþã îndatã s-a fãcut. Îmbla prin casã ºi pãrinþii
tare o iubeau. Cînd fu mare, împaratul vru sã-i gãseascã un barbat
ca ºi dînsa de frumos ºi porni în cãutare. Necuratul ºtia gîndul
împaratului ºi se fãcu pãun. Ajungînd împaratul într-o pãdure, îl
vãzu. Îndatã puse ºi-l prinse ºi-l aduse la fata lui. Pãuniþa în curînd
se ouã, dar el nu vrea sã aibã pui, de aceea ea îºi ascunse ouãle de
dînsul ºi de atunci le ascunde ºi pãnã în ziua de az, cãci altfel pãunul
le-ar mînca. Pãn’ la anul, necuratul fugi de la dînsa ºi se prefãcu în
felul lui, iar ea ramase cu puii ºi astfel s-au fãcut pãunii pe lume.

Mihalachi Munteanu, Botoºani

La nuntã, cînd vin de la cununie, sã cîntã:

Pe deasupra istui sat,
Zarea focului sã zãreºte,
Mîndru pãun sã roteºte,
Nu mi-i pãun rotilat,
Da-i mirele farmacat
De mireasa din ist sat
Cu surcele de la lemne,
Cu aºchii de la propele,
Cu sulcinã din grãdinã,
Apã linã din fîntînã,
Cu panã de liliac,
Bine i-a dat peste leac.

Voloca

Tupiluº pe lîngã vatrã,
Nuna mare-i ca o fatã.
Tupiluº pe lîngã horn,
Nunul nostru-i ca un domn.

Pãun verde pe pãrete,
Bine nunei i sã ºede,

Da nunului ºi mai tare,
C-a venit cu oaste mare.

Roºa

(Se va vedea pãunul ºi gãteala.
Se va vedea leac contra bãuturei.)

Pãuniþã albã-n pene
ªi subþire la sprincene,
Te iubesc de atîta vreme.
Ce folos cã te iubesc,
Cã nimic nu folosesc.

*

Pe sub stele, pe sub lunã,
Trece-un pãun º-o pãunã,
Pãunelul hãulind,
Da pruncuþa suspinînd.
Eu pe deal, mîndra pe vale,
Tot mã tem sã nu mã-nºale!

Ostriþa
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Pãunul ºi pãuniþa

Frunzã verde peliniþã,
Pe cel deal, pe moviliþã,
Sã roteºte-o pãuniþã,
Un paun º-o pãuniþã.
Ieºi, Catincã, ºi-l ascultã!
Asculte-l pustia, frate,
Cã m-a scos din sanatate.
Asculte-l pustiele,
Cã mi-a rãpus zilele.
Ea la mitropolie sus
Toatã patema º-a spus,
Cînd pe scãri sã coboara,
Cu pãunul se-ntãlnea.
– Mãi pãune, mãi pãune,
Mãi pãune, drept þ-oi spune,
Cã eu n-oi trãi cu tine.
Straie albe mi-oi cerni
ªi cu tine n-oi trãi!

Paraschiva Acsenti, Orãºeni

Pãunaºul codrilor

Frunzuliþa bobului,
Veler, Veleriþa mea,
Dimineaþa se scula,
Pe ochi negri se spala,
Mîneci albe sufleca,
De colaci se apuca,
De colaci
Din nouã saci.
ª-o pupãza
Dintr-o mierþa,
ª-un covrig,

Dintr-un miertic.
Hai la socri
Peste codri.
În mijlocul codrului,
Veler, Veleriþa mea,
Cîntã-mi tu
Cîntecuþu,
Veler, Veleriþa mea.
– Eu cîntecul þ-oi cînta,
Dar munþii s-or tremura,
Vãile s-or tulbura,
Pãunaºu-a auzi
ªi-nainte ni-a ieºi,
Nouã bine nu ni-a fi.
Cîntecul i l-a cîntat,
Munþii s-au cutremurat,
Vãile s-au tulburat,
Pãunaº a auzit
ªi la dînºii a venit.
– Tu eºti Popa Popovici,
Care poartã bernevici
Din coþi, douãzeci ºi doi,
Cum n-am vãzut pe la noi.
Din luptã sã ne luptãm
Or din sãbii sã ne tãiem?
– Ba din luptã,
Cã-i mai dreaptã.
– Veler, Veleriþa mea,
Dezlegã-mi bãrcinaru,
Cã mã omoarã pãgînu.
– Care cum v-ãþi dovedi
Tot un bãrbãþel mi-a fi!

Pãrhãuþi

§ 9. Liliacul

Liliacul se face din ºoarec. ªoarecele ce stã în bisericã ºi roade din
nafora cea sfinþitã capãtã aripi ºi se face liliac.

În Roºa, spun cã se face ºi din nafãra de la Paºti, adicã din pasca
cea sfinþitã, care e tot nafãrã – de-a mînca vrun ºoarec din casã.

Liliacul e bun de dragoste. Sã-l prinzi ºi sã-l pui într-o oalã nouã –
sã-i faci bortã în fund – ºi sã-l pui într-un moºinoi de furnici, pe
hotar, alþii zic cã pe al 9-lea hotar, dar sã fugi cît poþi, cãci cînd
începe el a þipa de durere, dacã l-ai auzi, ai rãmînea surd. La 9 zile,
sã mergi ºi sã cauþi ºi gãseºti în oalã un þepoieº º-o grebluþã. Cu
grebluþa, pe cine þi-i drag sã-l tragi, fãrã ca sã te vadã, ºi nu mai poþi
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scapa de acela, iar cu þepoiul, pe cine nu-l poþi suferi, sã-l împungi ºi
las’ dac-a mai veni. General

În Bucovina, se spune cã e bun pentru negustorie. Cînd mergi cu
marfa în tîrg, tragi cu grebluþa ºi o mulþime de cumpãrãtori vin.

Aripa de liliac, ºi aºa dacã o porþi lîngã tine, e bunã de dragoste.
Andrei Motoc, Mihalcea

Ca sã-þi meargã bine într-o casã, sã îngropi un liliac sub prag.
Cernãuþi

Ca sã meargã bine la prãvãlie, îngroapã un liliac sub prag la
întrare. D-l David, Buhalniþa, Moldova

Liliacul numai noaptea îmblã. Dacã el se aninã cuiva în cap, nu-l
mai poate scoate; trebuie sã-ºi taie pãrul ca sã-l ia; aºa se prinde cu
cãncele lui.

Liliacul dacã ia un pãr de la un om, acela om moare.

§ 10. Cucoveaua

Cucoveaua e din vadanã. Trãia cu un om ºi el o bãtea, cã tot în
urma lui îmbla ºi-l temea. Bãtînd-o el aºa, ea tot striga „vau! vau!” ºi
Dumnezeu a prefãcut-o în cucoveucã.

Cucoveuca cînd vine la fereastã ºi strigã „Cucoveau, cucoveau!
Hi, hi, hi, hi! (rîde)”, are sã se nascã un copil, iar de este fatã în casã,
are sã-i vie ursitoriul. Numai cît buha cînd vine la fereastã ºi strigã:
„Pu hu! Pu hu!”, are sã moarã cineva. Buha e pasãrea morþii.

Maria Gabora, Stãneºti pe Molniþã

Cucoveaua la români e pasãrea morþei, cînd vine la casã ºi cîntã,
însemneazã cã are sã moarã cineva.

(Despre buhã, se va vedea la farmece.)

§ 11. Pupãza

Dacã primãvara auzi pupãza înainte de cuc, te vorbesc oamenii,
te ocãresc.

Dacã auzi întãi pupãza, cînd eºti nespalat, ca sã nu-þi miroase din
gurã peste an, sã zice:

Ptiu! Busuioc în gurã la mine,
Sluþenii ºi hîzenii în gurã la tine.
Tu gîndeºti cã mi-i strica?
Puºca te-ar mînca!

ªi sã stupeºti. Ropcea
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În Moldova, se spune cã pupãza-i „cuc arminesc”, pupãza e cucul
lor. Poate cã unde se zice cã armenii spurcã pe ai noºtri, aºa era
demult credinþa, de aceea românii se fereau sã facã cu armenii
prietenie. Botoºani

Proverb

„Urîtã pasãre-i aceea care-ºi batjocoreºte cuibul sãu!” Se zice în
Bucovina despre cineva ce-ºi ocãreºte neamul.

„Taci, pupãzo!”, se zice cuiva ce tot vorbeºte mult; sau: „Inca
pupãza!”, cînd imiteazã, vorbeºte ce au vorbit alþii.

La botez, moaºele fac un colac lung în chipul copilului ºi merg de
li înfig bani în el. (Se va vedea Pupãza ºi buricul, la botez.)

Se zice: „Peste colac, ºi pupazã”, cînd capãtã cineva prea mult.

Povestea pupãzei

A fost un om ºi o femeie tare saraci. Într-o zi, vãd ei cã creºte la
dînºii în casã un copac. A crescut pãn’ la pat. A crescut pãn’ la masã.
A crescut pãn’ în pod. Ce sã facã ei? Iau ºi stricã podul; pe urmã, au
stricat ºi acoperemîntul ºi copacul a crescut pãn’ la ceri. Oamenii
ceia erau bãtrîni; face femeia: „ªtii ce, moºnege, ie-te tu ºi te du pe
copacul ista pãnã la Dumnezeu ºi roagã-l sã ne deie mai multã avere,
sã ne facã tineri ºi sã ne facã boieri.” Moºneagul ascultã pe babã ºi se
duce. Ajunge la Dumnezeu ºi spune cum l-a învaþat baba. Dumnezeu
îi spune: „Bine, du-te înapoi acasã º-or fi toate precum doreºti.” Cînd
a ajuns la casa lui, nici n-a cunoscut locul, toate erau altfel: curþi
mari, boiereºti, slugi, avere ºi femeia lui tînãrã. Cînd s-a uitat ºi el
în oglindã, erau amîndoi tineri ºi frumoºi ca doi hulubi. Trece un
timp dupã aceea, femeia lui amu nici aºa nu era mulþãmitã. „Barbate,
zicea ea, du-te la Dumnezeu ºi-i spune cã sã ne facã ceva mai mult,
spune-i sã ne facã împaraþi, pe tine împarat ºi pe mine împãrãteasã,
sã dormim numai în puf.”

Barbatu-sãu s-a dus. Dumnezeu a zis cã bine, i-a face aºa cum
vreu. Cînd a ajuns omul jos, în locul caselor lui erau acu palate º-o
paradã, muzici cînta ºi femeia lui gãtitã ca împãrãteasã. În casã,
numai mobile de catife cu aur ºi mãrgãritari ºi aºternutul numai de
puf ºi grãdini ca acelea ºi frumuseþe cum sînt numai la împaraþi.

La cîtva timp, femeia lui nici cu atîta n-a fost mulþãmitã. Îl
trimete pe barbatu-sãu iar la Dumnezeu. „Du-te ºi-i spune lui
Dumnezeu sã ne facã pe noi Dumnezei; tu sã fii Dumnezeu ºi eu
Dumnezeoaicã!” Omul s-a dus º-a spus. „Apoi, dacã n-aþi fost voi
mulþãmiþi nici cu atîta, în frumuseþa ºi averele ce v-am dat, sã vã
prefaceþi în pupãzi, sã fiþi la oameni cea mai urîcioasã pasere din
lume, ºi dacã nu v-a fost moale ºi bun aºternutul vostru de puf, sã vã
fie bun aºternutul de murdãrii.” ªi pe loc s-au prefãcut amîndoi: ea
în pupãzã ºi el – pupãzoi, º-au ramas aºa pãnã az.

D-ra Maria Grigorescu, Botoºani
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Sora d-rei Grigorescu spune povestea tot aºa, numai cît nu spune
cã s-au fãcut pupãzi, sfîrºitul povestei fiind altfel. Cînd îl trimese
femeia pe barbat la Dumnezeu, sã-i facã Dumnezei, el nu vru sã se
ducã ºi plecã ea; dar pe copacul acela, femeia numai cu greu putea sã
se suie ºi, cînd a fost pe la mijloc, vîntul a dat-o jos º-a fãcut-o fãrîme.
Iar el a ramas cum a fost, împarat.

§ 12. Cucoarele

Numai cucoºul ºi cucoara, de demult, dacã-i fierbeai, la loc înviau.
Era o babã ºi avea o cucoarã, care îºi fãcuse cuibul în pod. Ea ºtia,
aºa ca omul, tot ce i se spunea. „Cucoarã, cucoarã, zice baba, du-te la
trunchi ºi-mi taie lemne!” Cucoara tãia. „Ia ºi fã focul!” Cucoara
fãcea. „Pune de uncrop!” Punea. „Opãreºte-te!” Se opãrea. „Bagã-te
în oalã ºi fierbe!” Se fierbea. „Pune-te în strachinã sã te mãnînc!” Se
punea ºi, dupã ce o mînca, iar sã fãcea la loc. A doua zi, iar aºa. Da
a treia zi cînd i-a mai spus, a zburat ºi a fugit, n-a vrut s-o mai
asculte pe babã; zice: „Tu m-ãi mînca chiar cu totul!”, ºi s-a dus.

Ecaterina Pantea, Mihalcea

Mare pacat e a numãra cucoarele, cãci ele atunci rãtãcesc. Sînt
unii proºti cã le numãrã, dar vai de aceia; aºa rãtãcesc ºi ei în viaþa
lor. Cînd vezi undeva la o casã cã trãiesc rãu, e neînþelegere, huit,
sfadã, sã ºtii cã unul din aceia a trebuit sã numere cucoarele; de nu
el, un neam al lui ºi a cãzut pe capul lui. Or dacã înfig unii cuþitul în
pãmînt, ca aºa ele adecã sã înþepeneascã, sã li se învîrteascã capul,
sã nu ºtie unde se duc. Aºa i se învîrteºte ºi aceluia capul ºi e nebun,
ameþit. Dochiþa Marianciuc, Mihalcea

„Cucoarã, cucoarã, zamã în oalã”, aºa zic copiii, cînd le vãd. De
înfigi toporul în pãmînt, se învîrtesc pãnã îl scoþi de acolo. Alta nu
ºtie nimic. Dochiþa Hurghiº, Mahala

§ 13. Þarca

Þarca e ca º-un cîne. Ea cînd merge cu pãdurariul prin pãdure,
cîrie ºi-i aratã unde ce e. Þãrcele îmblã cîrd dupã om.

Cînd o fatã e obraznicã, sare, se zice cã „sare ca o þarcã.”

Þarca de se pune pe gard la o casã, e semn cã vor veni oaspeþi.
General

În Broscãuþi, cînd vãd o þarcã în gard, zic:

„Þarcã frumoasã,
Adã-mi buni oaspeþi la casã!”

Þarca e bunã de înãduºalã, s-o arzi ºi s-o bei cu apã.
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La þarcã sã spune ºi coþofanã. „Taci, coþofanã!”, sã zice la þigani.

Despre rîndunicã, ciocîrlie etc., se va vedea Vol. III.*

Cîntece
Dragostea. Familia. Strãinii

Saracele dragostele,
Cum zboarã ca vrãbiile,
Pe sub toate gardurile,
Cine le ºtie purta,
Uºurele-s ca pana,
Cine nu le ºtie purta,
Mai grele-s decît piatra!

Mihalcea

*

Frunzã verde de-alior,
Pe poiana lui Ion,
Toate pãserele dorm,
Numai pãsãrica mea
Toatã noaptea nu dormea
ªi zbura din creangã-n

 creangã,
Cã eram lui Ion dragã.
Perinuþã dar albastrã,
S-a stricat dragostea noastrã,
Pentr-o haitã de nevastã.

Roºa

Ion

Frunzã verde de-afion,
La livada lui Ion,
Toate pãserele dorm,
Numai una n-are somn
ªi zboarã din pom în pom,
Tot îi spune lui Ion
Cine stricã dragostele.
Ia, o haitã de muiere,
Care ºtie buruiene,
Buruiene sorocite,
Fierb în oale-nãduºite,
Pentru Ionel gãtite.

Ionel, cînd le-a gustat,
De uscior s-a razamat,
Din ochi negri a lacramat.
– De-aºterne-mi, maicã, pe pat,

Haitele m-au farmacat!
– Ba aºtearnã-þi mîndrele,
Care þ-au jucat sabaºe
ªi þ-au fãcut farmece.

Nevasta. Mama

Fã-mã, Doamne, ce m-ãi face,
Fã-mã pasãre de vînt,
Sã zbor la mama-n pãmînt.
– Draga mamei, ce-ai pãþit,
Cã sub pãmînt m-ai gãsit?
– Spune-mi, mamã, de þi-i bine,
Sã vii sã mã iai ºi pe mine.
Spune-mi, mamã, de þi-i rãu,
Scoalã-te sã mã pun eu
ªi-i vedea nacazul meu.
Cã traiul ce-l trãiesc eu,
Neagrã-i apa pe pãrîu,
Da-i mai negru traiul meu!

Tînãrã m-am mãritat,
Peste rãu noroc am dat
ªi rea soacrã am capatat,
Ies’ afarã, ca o parã,
Intrã-n casã, ca o coasã.
Mã mustrã cã nu-s frumoasã.
Eu, de scîrbã, de voie re,
Am luat o secere.
Seceram pãn’ la prînz,
Tot cu lacrimi ºi cu plîns.
Seceram pãn’ la chindie,
Cu lacrimi pãn’ în bãrbie,
ªi mã rugam la Dumnezeu:
Fã-mã, Doamne, ce m-ãi face,
Fã-mã, Doamne, o pãsãrea,
Sã zbor la maicuþa mea.
Pãsãruicã m-am fãcut
ªi la maica am zburat.
Pe fereastã la maica,
Eu am început a cînta.

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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A cînta º-a ciripi,
Maica a mã hîºii:
Hîº, pasere, de acolea,
Cã tu nu eºti fiica mea.
Cã fiica mea-i dusã-n lume,
Sã nu-i mai aud de nume.
– Maicã, nu mã hîºii,
De ce nu vii sã mã vezi
Cum mã mustrã strãinii.
Vinã maicã pãn’ la poartã,
Vezi strãinii cum mã poartã,
Desculþã ºi dezbracatã,
Cum n-am îmblat niciodatã.

Costîna

*

De tînãrã m-am mãritat,
Rãu barbat mi-am mai luat,
Of, Doamne, of.
Rea soacrã mi-am capatat,
Peste rãu noroc am dat,
Of, Doamne, of!
Sã fi ºtiut c-a fi aºa,
Mai bine-n un foc mã ardea.
Sã mã fac o pasãrea,
Ca sã zbor la maica mea.
ªi-i cîntam pe la fereastã.
Cã nu-s fatã, nici nevastã.
Dar maicã-mea aºa-mi zicea:
Huº, pasere, de-acolea,
Cã tu nu eºti fiica mea,
C-am avut o fiicã-n lume
ªi nu-i mai aud de nume.
Am zburat la sora mea
ªi-i cîntam pe la fereastã
Cã nu-s fatã, nici nevastã.
Dar sora-mea aºa-mi zicea:
Huº, pasere, de acolea,
Cã tu nu eºti sora mea,
C-am avut o sorã-n lume
ªi nu-i mai aud de nume.
Dac-am vãzut cã-i rãu ºi rãu,
Mi-am pus sãceruica-n brîu
ª-am mers la secerat grîu.
Grîul cã l-am secerat,
Faþa-n lacrimi mi-am spalat

ªi la clãi cã l-am clãdit.
Faþa-n lacrimi mi-am clãtit.

Botoºani

*

Mã suiam din solz în vale,
Vedeam pui de vidrã1 neagrã,
Aceea nu-i vidrã neagrã,
Da-i mîndruþa mea cea dragã.
Da puºcaºii c-o zãrea
ªi-ntindea puºca la ea.
– Staþi, puºcaºi, nu

 mã-mpuºcaþi
Pãn’ pe voi v-oi întreba:
Or n-aþi vãzut pe taica?
– Noi pe taicã-tãu l-am vãzut
Pe cãrarea armeneascã,
Au mers cai sã potcoveascã,
Dupã tine sã porneascã.
– Spuneþi voi tãtucãi aºa:
Doi cai murgi nu potcoveascã,
Dupã mine nu porneascã,
Cã eu îs noaptea la vîrfurele
ªi ziua la ºesurele,
Noaptea-mi ºuier voiniceºte,
Da ziua îmi cînt minuneºte.
Puºcaºii iar puºca-ntindea.
Staþi, puºcaºi, nu

 mã-mpuºcaþi,
Pãn’ pe voi nu v-oi întreba:
Or n-aþi vãzut pe maica?
– Noi pe mã-ta c-am vãzut
Pîne albã frãmîntînd,
Nici pic de apã turnînd,
Numa în lãcrãmi muind
ªi dupã tine pornind.
– Spuneþi voi mãmucãi aºa:
Pîne albã nu frãmînte,
Dupã mine nu sã cînte,
Cã eu îs noaptea la vîrfurele,
Da ziua la ºesurele,
Noaptea ºuier voiniceºte,
Da ziua-mi cînt minuneºte.
Dar spuneþi voi mãmucãi mele
Cîte straie sînt de-a mele
Sã le-ncarce în trei care,

1. Vidra e o pasãre, spune numita.
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Sã le ducã-ntre hotare,
Sã le deie-un foc º-o parã.
Dacã nu le-am fost domna,
Sã le vãd macar para,
Dacã nu le-am fost domnu,
Sã le vãd macar focu.
Cã para s-a înalþa
ªi pãrinþii s-or învaþa
Cum fetele a mãrita
ªi ficiori a-nsura
ªi departe a le da,
Cã strãinu le-a mustra.

Dochiþa Irimiþã, Camena

*

Foaie verde, pãr uscat,
Merg voinicii la vînat,
Pe doi murgi au-ncãlecat,
Murguºorii-s frãþiori
ªi voinicii-s veriºori.
Au vînat o zi de varã,
Pãnã soarele-n desarã.
Sã uitã în rãmurea
ªi-au vãzut o pãsãrea,
Puºca la ochi o punea
ªi cu ochiul mi-o chitea.
Pasãruica glãsuia:
Staþi voi, nu mã împuºcaþi,
Cã-s o pasere strãinã,
Din blãstãmul maicei mele
Mi-au crescut pene pe piele,
Cã maica m-a blastamat
Sã îmblu din sat în sat,
Cu glasul de capatat.
Foaie verde, mãr mistreþ,
Între Jiºeni ºi Olteþ
Creºte un mare nuculeþ.
Nucu-i mare, frunza rarã,
Cînt-un cuc de sã omoarã,
Iar în vîrful nucului,
Cîntã maica cucului,
Iarã jos, la rãdãcinã,
Cîntã o pasere strainã.

Botoºani

Orfanii

Pe cosirea lui Ionicã,
ªãd doi pui de rîndunicã,
Unul zboarã ºi sã duce,

Unul rãmîne ºi plînge.
Aºteaptã-mã, frãþioare,
Pãn’ mi-or creºte aripioare.
Aripioare de argint,
ª-om zbura pe sub pãmînt,
La mãmuca, la mormînt.
Da mãmuca ne-a-ntreba:
Ce ne face nenica?
Nenica s-a-nsurat,
Rea maºterã ni-a luat.

Mahala

*

Ici, în vale-n vãlicicã,
Mãi Nicã, mãi Nicã.
Sînt doi pui de rîndunicã,
Mãi Nicã, mãi Nicã.
Unu zboarã ºi se duce,
Unu rãmîne ºi plînge.
Aºteaptã-mã, fraþioare,
Pãn’ mi-or creºte aripioare.
Aripioare de argint,
Sã zbor la mama-n pãmînt,
Sã dau þerna într-o parte
Sã vãd oase deºirate,
Sã vedem moartea ce poate,
Ca sã-i spun o bucurie:
Cã tãtuþa s-a-nsurat,
Nouã mamã ni-a luat.
ªi ni-a luat-o nespalatã,
De îmblãm din om în om,
Ca cioara din pom în pom.
De îmblãm din casã în casã,
Ca cioara din plasã-n plasã.
ªi îmblãm din sat în sat,
Ca cioara din gard în gard.

Botoºani

*

Frunzã verde, alunicã,
Of, amoriule,
Pe casa lui Ionicã etc.
ªed doi pui de rîndunicã etc.

Idem

*

Pe sub ceri ºi pe sub stele
Zboarã douã rîndunele.
Acelea nu-s rîndunele,
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Numai surorele mele.
Una zboarã ºi sã duce,
Una picã jos ºi plînge,
ª-aºa plînge-n glãsurele,
Sã se strîngã nemurele,
Sã înceap-a plînge-n glas,

Vai pe a cui mîni am ramas!
Pe mîna strãinilor,
Pe gura pãgînilor,
Cã strãinu-i ca ºi spinul,
ªi amar ca ºi pelinul.

Ropcea

Cap. III

Dracul

§ 1. Dracul din ou. Trimesul

Oul cel mic ce-l ouã gãina la urmã se cheamã ou pãrãsit, acela nu
e bine de þinut în casã, nici de mîncat, da sã-l arunci peste casã. Oul
acela, dacã îl cloceºte cineva 9 zile subsuoarã, iesã din el dracul.

General

Noaptea, cînd auzi gãinele cîrîind în poiatã, atunci dracul e la
dînsele, le calcã ºi oul cel pãrãsit e al lui. Acela, cine-l cloceºte
nespalat, nepieptanat, sã nu grijascã în casã, sã nu spuie rugãciuni,
sã nu vorbeascã cu nimenea, sã nu mãnînce sarat; iesã din el un
copilaº mic cît degetul. Îl pune în pene în oalã ori în buci, ºi-l þine; ºi
necontenit trebuie sã-i deie de lucru ºi mîncare – darã nu sarat.

General

În Mihalcea, se spune cã, dupã ce a fost clocit 9 zile subsoarã, sã-l
puie ºi sub prag, sã mai steie 9 zile, ºi apoi iesã.

Acela aduce avere, cinste sau orice, pe ce-l mineºti.

E tare bun cine-l are la vaci, cã se îngraºe ºi se înmulþesc, cã nici
nu ºtii de unde. Maria Semenciuc, Roºa

Oul cel pãrãsit, ce-l ouã gãina la urmã, nu are gãlbãnuº, ci numai
albuº, ºi parcã un vierme în el. Oul acela se poate face ºi din spãriet,
cînd gãina se sparie – ca ºi femeia ce, spãriindu-se, întrã necuratul
într-însa ºi face „spãriet”, aºa o dihanie. Sau îl poate face ºi din
„vîrticuº”, dacã dã vîntul acela peste gãinã.

D-na Raveica Sorocean, Ropcea

Oul cel întãi de la puica neagrã, în trãistuþa neghilitã, sã-l cloceºti
subsoarã, nespalatã, despletitã, sã nu te închini, sã nu vorbeºti cu
nimene 9 zile – or pentru cinste, or pentru dragoste, or sã faci lucruri
frumoase, or pentru bogãþie – ºi el iesã pui. Atunci trebuie sã-i dai o
gãinã neagrã friptã, cã de nu-i dai, se scaldã în cofa cu apã, nu-i dã
pace celui ce l-a fãcut, sã doarmã, face hodorog, sparge oalele. – El
din gãinã neagrã iesã, gãinã neagrã mãnîncã.
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Unde este gãinã neagrã la casã, nu se apropie fãcãturile de casã,
nu vin nici trimisurile; cã gãina neagrã e afurisitã în o sutã de feluri;
ea e a dracului. Ecaterina Buzdugan, Iliºeºti

Cum se trãteazã dracul. Vînzarea

Cine are pe dracul în casã îl þine în pod sau într-o camarã deose-
bitã; îi dã sã mãnînce cir de mãmãligã ºi alte cele, darã mai cu seamã
îi place tare laptele. Numai cît sarat sã nu-i deie, Doamne fereºte!
Cîteodatã, trimete poate gospodina casei pe slugã, sã-i deie mîncare,
ºi sluga, ca sluga, îi pune anume sare, darã stãpîna ºtie îndatã, cã-i
face dracul ºotii. Cînd poate cã uitã într-o zi sã-i dea de mîncat, nu
face nimicã alta, decît rãstoarnã toate oalele ºi toate blidele de pe
poliþã în mijlocul casei, cu gura în jos, fãrã sã le strice. Dacã gospo-
dariul de casã fumeazã lulea, îi dã ºi lui. Cine îl are trebuie sã se
poarte tare bine cu el, cãci altfeli e rãu, pentru cã e legat pe viaþã ºi
moarte cu el.

Înaintea morþei, cel ce-l are trebuie sã-l dãruiascã altui cuiva,
cãci de nu, îl chinuieºte pe om ºi nu-l lasã sã moarã. De aceea, cînd
a murit Costi cel bogat din Mihalcea, nu voia nimene sã-i deie mîna,
cã dacã cel ce trage de moarte dã mîna cu cineva ºi în gîndul lui zice:
„þi-l dau þie”, dracul se lipeºte de acela ºi nu poate scapa pãnã nu
moare ºi-l dã, tot aºa, altuia.

Costi cel bogat sã nu fi fost douã zile acasã ºi, cînd roiau albinele,
roiul sta ºi-l aºtepta, nu fugea.

În deal, lîngã bisericã, deasupra pãrãului, ºedea demult un scrip-
cari; ºi acela îl avea – îl þinea pentru ca sã cînte bine în scripcã ºi
pentru împuºcat; tot ce ochea era a lui. Femeia lui îmi era mãtuºã,
zice povestitoarea, ºi o întrebam: „E drept cã aveþi pe necuratul?” „Îl
avem, spunea ea, ºede în pod ºi-l trimitem dupã ce ne trebuie.”

La fiecare vrãjitoare sînt draci. Care îl are, duminica, îl trimete la
crîºmã, sã facã sfadã între oameni; luni îl trimete la iarmaroc în
Cernãuþi, sã facã ºotii, sã strice negoþul, sã aducã bani; marþi odih-
neºte ºi tocmai miercuri e bun de lucru; de aceea, miercuri, joi ºi
vineri e bine de mers la vrãjitoare. Vrãjitoarele îl cumpãrã în
Storojineþ; acolo este o babã, care anume îi plodeºte ºi în zi de tîrg îi
duce în oboroacã de vîndut. Oamenii dau cîte doi puiºori (20 cruceri)
ºi iau ca niºte mîþi mititei, care pentru ce le trebuie.

Aniþa Filip, Mihalcea

(Pãrinþii aceºteia erau români, de aceea nu e de mirare dacã
credinþele despre dracul sînt întocmai ca în Moldova.)

Maria Demciuc, din Storojineþ, spune cã la dînºii în oraº este aºa
o babã ce are draci, darã aceea nu vinde la nime, se þin de capul ei.
Asta o ºtie povestitoarea sigur, cãci pe un moº al ei nu ºtiu ce prinsese
dracul cela ciudã ºi, într-o searã, cum s-a fost suit moºneagul în pod,
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l-a prins de piept ºi, cînd l-a izbit jos, i-a rupt piciorul ºi e ºchiop
pãnã în ziua de azi. Moºul ei l-a vãzut, ca un baieþel ºi cu ciubuc în
gurã. În toatã ziua, îi ducea femeia ceva acoperit în strachinã ºi
punea în horn. Cînd mergea ea pe piaþã cu vînzare, altele femei ce
vindeau mai ieftin decît dînsa sta cine ºtie cît ºi nu puteau vinde, ºi
ea într-un ceas era gata ºi mergea acasã. Cînd a murit barbatul ei,
era saracã, lipitã pãmîntului, ºi amu are niºte curþi, cã ºed domni în
ele. Sînt cîþiva ani de cînd a ars tîrgul; toate casele în jurul ei au ars,
darã a ei nu.

ªi mai era un om, care îl þinea pe necuratul pentru puºcã. Aºa
vîna de straºnic, cã prindea cîte 10 vulpi pe noapte. Da cînd a murit,
s-a chinuit tare, cã nu vrea nimene sã ia puºca de la dînsul, cã ar fi
mers ºi „el.”

La moarte, dracul nu-l lasa pe om sã moarã, cã n-are cui rãmînea
sã-l hrãneascã. Pentru ca sã-l poatã vinde, el se preface în iconiþã.
Un om, odatã, mergea prin tîrg ºi întãlneºte o babã bãtrînã ºi, fiindcã
era blãjin ºi bun, îi zice babei „bunã ziua” º-o întreabã de unde vine.
Ea-i spune cã a gãsit o iconiþã ºi, pentru cã e blãjin ºi bun, i-o dã lui.
Omul o ia ºi se duce. Baba se întoarce iar la om. „Mã rog d-tale, nu
mi-i da trei cruceri de chibrituri, cã n-am?” Omul îi dã; se duce acasã
ºi pune iconiþa între icoane.

A doua zi, se scoalã, da mãmãliga ce o lasase pe fund nu-i! Ziua
urmãtoare, tot aºa. Se uitã la icoane, da iconiþa se strîmbã la el.
Atunci s-a priceput. A luat ºi a fãcut un foc mare ºi a aruncat-o în foc,
darã n-a ars; au început a sãri scîntei ºi focul a se împrãºtia. Dacã a
vãzut aºa, a mers la pãrãu ºi a fãcut un produv, i-a dat cîteva cu
maiul ºi l-a aruncat în pãrîu. De acolo, mai mult n-a venit, dar va fi
îmblat rãtãcitor. De la o þigancã din Voloca

Acel ce-l are, cînd îl vinde, îl învaþã sã-l asculte ºi pe omul acela,
cum l-a ascultat pe dînsul. Darã dacã nu-i dã de mîncare, farmã
vitele ºi face pagube ºi pozne la casã.

Dacã nu-l dã nimãrui, cînd moare omul, rãmîne la casã ºi face
tãrãboi, alþii spun cã-l scoate pe om din mormînt ºi-l poartã ca strigoi.

În Bagiurea (Moldova), auzii cum o femeie ce-l avea nu putea
muri, n-o lãsa necuratul ºi tot arata ca sã i-l ia de pe cap.

O fatã din Mihalcea, ce nu putea sã moarã, a mãrturisit cã are pe
dracul, mama sa i l-a dat, cînd murea, din sîn, peste cap, ºi i-a spus
cã el e norocul; ºi l-a pus ºi ea în sîn.

Dracul se poate da altuia, dãruind cuiva o basma sau un lucru ºi
menind în gînd cã-l dai. Se poate vinde cu niºte mãrgele sau într-o
pungã, dîndu-þi cineva trei cruceri.

De vrai sã scapi de dînsul, sã faci bortã într-un copac cu sfredelul,
cu mînile la spate; tot astfel, sã faci un cep ºi sã-l baþi în bortã, cã el
atunci întrã înlãuntru ºi þipã aºa de tare ºi mai mult nu iesã.

Ioan Pisarciuc, Roºa
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În Suceava, este o babã, jidaucã, care vinde draci. Un om a mers
sã cumpere ºi i l-a aratat ca un ºerpe mare ºi l-a întrebat de nu se
teme. El a zis cã nu. Jidauca l-a fãcut broascã ºi aºa a cascat o gurã,
cã omul a fugit, nu i-a mai trebuit.

Dracul se închipuie ºi flecãu, ºi femeie, feli de feli.
Saveta Buzdugan, Iliºeºti

Dracii poartã ciubote roºi ºi galbene. Aºa i-a vãzut un om din
Mihalcea, care s-a dus sã-ºi cumpere la un om ce-i avea de vîndut.
Acela i-a chemat sã-i arãte care pe ce-i; unul pe bani, altul pe jude-
catã, altul la vite, ºi i-a spus cã el nu-i poate vinde decît pe 12-13 ani
ºi atunci omul sã ºtie cã dracul are sã-l ia, are sã moarã. Se prinde
aºa? El a spus cã nu ºi n-a mai cumparat.

Un flecãu la oaste avea pe cel necurat ºi, cît îl bãteau, el rîdea,
nu-l durea. Ba încã numãrã singur cîte sute i-au dat ºi zicea: „Voi
gîndiþi cã pe mine m-aþi bãtut?” Pãnã ce apoi l-au alungat de la
oaste. Ioan Pisarciuc, Roºa

În Ionãºeni, plasa ªtefãneºti, judeþul Botoºani, se spune cã ar fi
fost acolo un moºneag care cînta foarte frumos din fluier. Odatã, îl
lãuda cineva ºi îl întreba cum de poate aºa frumos cînta. Bãtrînul
oftã ºi zise: „Mai bine n-aºi fi cîntat!” ªi spuse cum, auzind din
oameni ºi voind ºi el sã cînte frumos, duse fluierul noaptea în crucile
drumului ºi-l lasã acolo. Peste noapte, diavolul a turnat în fluier
sînge de sub unghii, de la 100 cîntãreþi, cei mai mari din lume, ºi
omul, în schimb, a avut sã-i deie sufletul sãu. ªi el s-a bucurat ºi a
cîntat mult timp din triºcuþa ceea, cum n-a mai cîntat altul, dar ce
folos, termenul se apropia ºi mîne, poimîne, avea sã-l ia.

Auzitã în Botoºani

În Volovãþ, Bucovina, era o babã renumitã doctoreasã, scotea pe
oameni din gura morþii. Odatã, un om zãcuse cîþiva ani ºi a mers ºi
el la dînsa. Femeia avea de toate în casã ºi þinea foarte curat. Într-o
zi, era prin postul Sîntãmãriei, baba s-a dus de acasã. Omul se fãcuse
sãnãtos ºi ea i-a dat de grijã sã nu rãdice niºte oale cu lapte, ce sta
cu gura în jos, în raftul cel de pe pãmînt al dulapului. Omul a vrut sã
ºtie ce se aflã acolo ºi a rãdicat oalele. Deodatã, un vînt mare ºi un
vîjîit a trecut pe lîngã dînsul ºi ceva a ieºit pe uºã. Dupã cîtva timp,
a venit femeia spãriatã ºi i-a bãnuit de ce a fãcut asta. A închis uºa
casei ºi atîta a bãtut nu ºtiu ce în tindã, cu vergi; cã omul, cînd a ieºit
afarã, era ca niºte dohot turnat pe jos. Auzitã în Siret

Dracul acela zice cã-i tare bun la casã ºi, dacã ºtii cum sã-l
depãrtezi, dintãi cînd îl scoþi, nu eºti a lui. Cînd iesã, atunci îndatã
sã-i zici: „Tu n-ai treabã la sufletul meu ºi la mine, de mine n-ai sã te
apropii. Eu pe tine te-am scos, ca sã-mi aduci cutare ºi cutare lucru”
ºi el numai cît aceea face, ce-i zici. Da o femeie nu a ºtiut ce sã
vorbeascã ºi el, cum a ieºit, a zis: „Tu eºti mama mea” ºi s-a pus la
piept s-o sugã ºi tot a supt-o pãnã ce a murit. Cît a îmblat pe la preoþi
ºi pe la mãnãstiri sã-i citeascã, nimic nu i-a ajutat. Broscãuþi
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O femeie, iarãºi, n-a ºtiut degrabã ce sã zicã ºi cînd a întrebat-o
el: „Ce sã-þi fac?”, ea a zis: „Sã te joci cu mine.” ªi a fãcut ce a ºtiut
cu dînsa; toatã viaþa a muncit-o. A îmblat pe la mãnãstire, darã n-a
putut scapa.

E rãu dacã scoate un bãrbat pe drãcoaicã ºi femeia pe drac, cãci
trebuie sã doarmã împreunã. Mihalcea

În Iliºeºti, erau niºte oameni care aveau „spirituº” (aºa numesc
pe diavolul ieºit din ou); îºi fãcuse ei singuri Dumnezeu. Cum cosea
femeia ceea, nu cosea nimene; o cãmeºã grea cu mãrgele, nu avea ce
face într-o zi cu ea, ba încã ºi mîncare fãcea ºi ducea la cîmp. A avut
norã ºi „el” nu-i da pace nurorei sã nascã; ºi multe pozne îi fãcea
dracul lor; se închipuia ca bãrbatul ei ºi mergea la dînsa – da pe
socri, cum dormeau în fîn în pod, i-a trîntit jos. Acum însã amîndoi
sînt nebuni; femeia ceea e ca o moaºtinã, de 12 ani zace ºi tot una
zice: „Luaþi-mi-l, cã m-am sãturat de el; nu-mi mai trebuie!” Iar
bãrbatul vorbeºte aºa de amestecat ºi întoarce ochii!

Lisaveta Buzdugan, Iliºeºti

La o femeie vãduvã, venea dracul noaptea ºi i-a fãcut copil, dar
era aºa ca o pînzã mototol ºi huia ca într-un bucium cînd bãteau în
el. O babã a învãþat-o cum sã-i spuie cã nu-l primeºte mai mult ºi n-a
mai venit. Idem

Acele ce au pe dracul îl trimet sã poceascã la fereastã, sã facã
pagube, sã spãrie, sã îmbolnãveascã pe om. Aºa la o femeie din
Voloca, abia dupã copil, venea la ea noaptea ca un bãtrîn mustecios
ºi nu-i da pace; bãrbatul ei în casã ºi nu vedea nimicã. El vorbea cu
dînsa ºi îi spunea cã degeaba cautã sã se fereascã, cã e a lui. Dacã au
vãzut oamenii aºa, au lasat casa ºi s-au dus de au fãcut altã casã ºi
numai aºa au scapat.

La un om, venea aºa ca o mîþã, pe un ochi stricat de fereastã, ºi i
se aºeza pe piept rece, de-l înãduºã. S-au pus cei de casã sã-l prindã.
Cînd a venit, au astupat fereasta ºi l-au gãbuit în cahlã. I-au taiat
picioarele ºi coada ºi aºa þipa, de se auzea cine ºtie unde. D-apoi lasã
cã va fi avut pe urmã aceea ce l-a trimis; desigur va fi omorît-o!

Voloca

Cînd îþi trimete cineva pe necuratul, de se preface ca ºoarec ºi-þi
aleargã prin sîn, te muncesc prin somn, te trezeºte, se face uli ºi se
suie pe om, îl bate cu aripele, îl înãduºã, se face mîþã ºi miaunã, se
pune pe piept, sã iai sare sfinþitã ºi sã presuri pe amîndouã pragurile
la lunã nouã, cã el atunci are putere, la ceas de noapte; iarã dacã pui
sare, nu poate întra de puterea lui Dumnezeu.

Povestitoarea avea o vecinã, care avea ciudã pe bãrbatul ei; aceea
avea „doi.” Pe unul îl avea de la mã-sa ºi pe unul îl fãcuse ea.
Totdeauna îl trimetea la om, de-l chinuiau, darã ºi pe stãpîna lor o
chinuiau; îi sugeau sîngele, îi rupeau carnea. Copila acelei femei spunea
cã, odatã în cîmp, drept la amiazã-zi, cînd dormea mamã-sa, a vãzut
doi cîni lîngã dînsa ºi îndatã au perit. Ecaterina Pantea, Mihalcea
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În Camina, bãrbatul povestitoarei fiind flecãu, îmbla la o fatã ºi
ea voia numaidecît sã o iaie, dar el nu avea acel gînd. De ciudã, fata
i-a trimis pe necuratul, sã sparie pe cei de casã, sã facã ºotii. Flecãul
nu-l videa, lui nu i se arata, numai surorei lui. Odatã, cînd s-au
sculat dimineaþã, gãsesc în pod o gãinã moartã, cu picioarele în sus
ºi cu oul pe piept. Apoi, în toatã sara, cum începea a însara, venea un
mînz la poartã, întra în ogradã ºi se caþara sã se suie în pod.

Dacã au vãzut aºa, au chemat o femeie care ºtia sã-l alunge ºi ea
ºtie ce-i va fi fãcut, cã mai mult n-a mai venit. La fata ceea au perit
însã pãnã într-o sãptãmînã doi boi. S-a fost întors pe capul ei.

D-na Panoria Petraºescul, Camina

Fãrmãcãtoarele, toate au draci, altfel n-ar putea sã facã farmecile
lor. O fãrmãcãtoare avea fatã ºi la moartea mamei sale, fata a cerut
sã-i dea ei, pentru farmece; mã-sa n-a vrut, i-a zis cã sã vadã ce va
trage ea de la dînºii cînd va fi moartã. Pentru aceasta, sã-ºi puie
hamurele pe trup ºi sã se ascundã sub pat. Fata a fãcut aºa º-a vãzut
cum dracii îi scoteau cu þepuºe ochii, cum o tãiau cu feresteie, cum
ºedeau calare pe ea ºi smulgeau carnea de pe dînsa. Fata, nemai-
putînd suferi, a ieºit de sub pat ºi, cum era o oalã cu uncrop la foc, a
turnat-o peste mã-sa. Toþi oamenii au prins a sã mira ºi a zice cã a
nebunit de-a opãrit-o pe mã-sa, ce sta aºa de frumoasã pe masã.
Atunci ea le-a spus cã a opãrit pe dracii ce o nãcãjeau ºi pe care
numai ea i-a vãzut. Ileana Munteanu, Botoºani

§ 2. Altfel de draci
Cum îl poþi prinde, chema or spãria pe dracul

Pe la Odobeºti, în Moldova de jos, credinþa despre dracul ieºit din
ou nu e aºa de rãspînditã. Aice spun cã sînt babe care-l au pe dracul
ºi încalecã pe dînsul, de merg pãn’ la sfãrºitul lumei, dar cînd moare
ºi dracul încalecã pe ea, nu însã cã dracul acesta e din ou.

Omul care e tare de fire, spun aice, cînd îl vede pe dracul, sã-i ia
tichia, cã el atunci tot îmblã dupã om º-o cere. Omul îi zice: „Du-te
ºi-mi adã cutare lucru.” Dracul merge ºi-i aduce ºi la urmã, cînd o
cere, omul de aruncã tichia în foc, el crapã.  Niºte lucrãtori din Rîmnic

Înainte erau mulþi draci pe lume, le ieºeau la oameni înainte ºi
oamenii sã temeau de dînºii; dar amu nu-s, au fugit, cã oamenii
singuri sînt draci. Dracul amu sã teme de om, cãci l-ar prinde; cu
bîrcinarul de-l prinde, nu mai poate scapa, ºi atunci trebuie sã-i
aducã ºi sã-i facã omului ce-a vra, ca sã-l sloboadã. Altul care-i al
dracului îl chinuieºte pe drac mai rãu decît în iad.

Ion Plãcintã, Horecea

Cînd þi se prãpãdeºte ceva în casã, un lucru care amu l-ai avut ºi
amu nu-i, sã înnozi un nod de la cingãtoare ºi sã zici:



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 397

Dã înapoi, drace, ce-ai furat,
Cã de nu, barba þ-oi înnoda
ªi la fusul morei te-oi spînzura.

ªi înnozi o datã. De nu gãseºti degrabã, mai faci ºi al doilea nod
ºi zici; cã trebuie sã gãseºti; cãci el se teme sã nu înnozi ºi a treia
oarã, º-apoi deznozi, dacã ai gãsit lucrul.

Marghioala Galaþanca, Botoºani

Dacã s-a pierdut din ochi un lucru, ce amu a fost ºi amu nu-i,
scuipi în palmã, faci cruce cu tãiºul palmei ºi zici:

Scoate, drace, ce-ai furat,
Cã te-oi bate spînzurat,
Cu fierele plugului,
Pe pãrþile dosului.

Tai, lovind o datã, ºi încotro sare stupitul, acolo gãseºti lucrul.
Cînd þi se pierde ceva din ochi, se zice cã dracul a pus coada pe

acel lucru.

Cînd te supãrã dracul în casã, poate-i trimes de vrun duºman sau
poate acolo e locul lui, iai cea întãi cînepã pãn’ a nu fi tors din ea ºi
suceºti o aþã îndãrãpt, faci un laþ ºi-l pui într-un ungheri din casã, cã
el în alt loc nu ºede, apoi îl chemi cu descîntec:

Ivane, Solimane,
Tu aice nu ºedea,
Da vinã la mine,
Cã eu þie þ-oi da:
O casã mai frumoasã
ª-o femeie jidaucã,
De jidan ramasã.

A doua zi mergi ºi tragi de sfarã ºi, de e uºoarã, nu l-ai prins.
Atunci pui în alt ungheri. Dacã n-o poþi trage ºi se þine în loc, sã ºtii
cã l-ai prins, numai cît nu-l vezi. Strîngi tare ºfara vãlãtuc ºi te duci
de o îngropi undeva ºi zici: „Tu mie nu-mi trebuieºti, eu pentru mine
nu te-am scos, darã îþi dau o palmã de pãmînt, aici sã locuieºti ºi sã
vecuieºti”, cãci altfel se aninã de om. Ion Marcincoschi, Mihalcea

O femeie ce are trebuinþã de dracul, cînd îl cheamã, pentru ca sã
nu-i facã nimicã, îºi pune în brîu, de jur-împrejur, 9 linguri, 9 cuþite,
9 fuse – ºi el nu se poate apropia. Îl cheamã la 12 ceasuri noaptea,
prin horn, la vatrã, el vine ºi ea îl trimete la ce vrea. Care însã e a
lui, în ziua ce are sã-l cheme, nu se spalã, nu vorbeºte cu nime, nu
mãnîncã sarat, rîºneºte fãina îndãrãpt, apã nu aduce de unde iau
oamenii, dar din bãlþi pãrãsite – scurt, îi posteºte lui mai tare decît
lui Domnul Hristos – ºi el noaptea vine. Dacã face cineva astfel toatã
sãptãmîna mare, în sîmbãta Paºtelor, la rãsãritul soarelui, sã se
ducã în crucele drumului ºi-i iesã dracul singur înainte. Broscãuþi

*
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Desfãcutul de ursitã

Cînd o femeie se îmbolnãveºte de junghiuri, atunci îi e fãcut cu
dracul de ursitã ºi trebuie repede sã-i desfacã, cãci altfel moare.

Pentru desfãcutul de ursitã, descîntãtoarea þine într-o mînã un
ºomultoc legat, în care sã aflã o sãgeatã fãcutã din 9 ace de la o
vadanã, voz de rug (ciumulie verde ce se face în trandafir salbatic) ºi
lemn de rãchitã, legate toate cu zbici de la cai; mai þine ºi secerea ºi
cuþitul, iar în altã mînã, toporul. Pune apã neînceputã în o strachinã
pe braþele femeiei bolnave, pentru ca sã o spele, iar descîntãtoarea la
spate pune secerea, cuþitul ºi ºomultocul în formã de cruce pe cap, pe
umere, pe spate, descîntînd, ca sã-l alunge pe diavolul, cãci ursita e
cu „ceas rãu” ºi el de acelea toate se înspãimînteazã, cãci el e prost –
sã nu bãnuiþi – ºi de fricã fuge.

Hãi, vacã roºã, cã eu te henesc,
De pe trupul femeiei iºteia,
De pe ursita ei, de pe barbatul

 ei,
De pe casa ei, de pe copiii ei,
De pe toatã gospodãria ei.
Cã de nu te-i heni,
Eu cu toporul capul þ-oi tãia

(face semn cu toporul)
Cu secerea te-oi secera,
Cu cuþitul te-oi junghia.
Cu acele te-oi împunge
Cu rug, ruguleþ, te-oi alunga
Din trupul femeiei iºteia,
Din capul ei, din oasele ei,
Din mînile ei, din vinele ei,
Din toate-ncheieturele ei.
Sã te duci, duh rãu,
Întopsicat ºi împeliþat,
Cã de nu te-i duce,
Eu cu toporul capul þ-oi tãia

 etc.

(spuind acestea de trei ori)
Sã te duci, duh rãu,
Întopsicat ºi împeliþat,
Din ceasul acesta înainte,
Cã eu oi veni ºi te-oi mai cerca
ªi dacã te-oi mai afla,
Cu toporul te-oi tãia,
Cu secera te-oi secera,
Cu cuþitul te-oi junghea,
Cu acele te-oi împunge,

Cu sãgeata te-oi sãgeta,
Cu rug rugit te-oi alunga
Din capul femeie iºteia,
Din trupul ei, din mînile ei,
Din oasele ei, din vinele ei,
Din toate încheieturile ei.
Sã ieºi din ceasul ãsta înainte
Pe degetul stîng,
Ca prin urechile acului.
De sluþit, sã n-o sluþeºti,
De muþit, sã n-o muþeºti,
Semn sã nu-i faci,
Bortã sã nu-i laºi.
De la dînsa sã te porneºti,
Unde te trimit eu:
În pãdure mãiastrã,
În stîncã ºi-n piatrã,
Care nu trebuieºte,
Cã acolo e casa ºi locul tãu,
Nu în capul femeiei,
Nu în trupul ei, nu în mînile ei,
Nu în sîngele ei, nu în vinele

 ei,
Nu în încheieturele ei.
Sã te duci, sã te porneºti.
Sã ieºi pre sus, prin cãpriori,
Sã nu te atingi nici de nori,
Nici de pãmînt,
Sã te duci ca un vînt:
Pe sub garduri,
Sã nu te atingi de nime,
Nici de om, nici de vitã.
Sã te duci, sã te porneºti,
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Sã nu gîndeºti sã te-ntorci,
Cã eu cu armele mele,
Pulbere ºi ozdrele,
Te-oi face cu armele mele!
Ieºi ºi te du:
Unde cucoº negru nu cîntã,
Unde pasãre nu ciripeºti,
Vacã nu rage,
Oaie nu paºte,
În stîncã ºi-n piatrã te

 propeºti,
Cã acolo trebuieºti.
Acolo þi-i casa ta,
Acolo þi-i locaºul tãu.
Nu veni asupra femeiei iºteia,
Ca porcii grohãind,
Ca caii fornãind,
Cã eu pulbere ºi ozdrele
Te-oi face cu armele mele!

Cã eu pomanã-mi fac cu
 femeia asta,

Cu casa ei, cu barbatul ei,
Cu copiii ei, cu gospodãria ei.
Eu am venit sã te scot:
Din trupul ei, din picioarele ei,
Din sîngele ei, din vinele ei,
Din toate încheieturile ei.
Cã de nu-i heni,
Eu cu toporul capul þ-oi tãia,
Cu secera te-oi sãgeta,
Cu cuþitul te-oi înjunghia,
Cu suliþa te-oi împunge,
Cu acele te-oi strãpunge,
Cu pieptenele te-oi smulge,
Cu rug, ruguleþ te trag.
Fugi, duh rãu,
Întopsicat ºi-mpeliþat,
Cã eu cu armele mele
Te-oi face praf ºi ozdrele!

Îi fãgãdueºti o gãinã neagrã ca sã iase; ºi el iesã, se duce, dar
trebuie sã i-o dai – te duci sara la hotar º-o laºi acolo. (Gãina sã nu
aibã nici o panã albã.). Dacã nu-i dai, vine ºi te munceºte.

Paraschiva Artimovici, ªcheia

Maria Cloºca, din Burdujeni, spune cã ei, cînd îi trebuieºte dracul,
se duce sara la vrun pod pãrãsit ºi-l strigã, dîndu-i o para: „Mãi, iatã,
eu îþi plãtesc sã mergi sã-mi faci cutare lucru!” A doua zi vine ºi, de
nu gãseºte paraua, e semn cã a luat-o ºi îi va face, apoi îi duce o gãinã.

(Descîntecele cu dracul, vol. II*, la Descîntece.)

Cu dracul descîntã oriºice descîntãtoare, îl pomeneºte ºi el sã
duce, dar trebuie sã-i fãgãduiascã ceva în descîntec, fãrã ca sã-i deie.
Îi fãgãduieºte vite din cireada boiereascã – meargã sã-ºi ieie, cã
altfel o nãcãjeºte pe dînsa.

Dacã-þi trebuie pentru ceva dracul, iai 9 beþe ce sã învîrtesc pe
apã, cînd vine apa mare ºi mergi la 12 ceasuri noaptea cu pielea
goalã în crucele drumului ºi faci cu acelea foc ºi el vine. Atunci îi dai
2 ouã ºi semn de la cine vrai ºi-i zici: „Na, sã te duci în cutare ºi-n
cutare loc, º-acela lucru sã-mi faci.” De-i zici sã-l aducã pe cineva, îl
pune pe cociorvã ºi-l aduce. ªi dacã i-ai dat 2 ouã, el n-are treabã la
om. Dar cînd te întorni înapoi, auzi muzicanþi, împuºcaturi, strigînd,
sã nu cumva sã te întorci înapoi ori sã te uiþi, cã te sfarmã dracii
bucãþi. Iar de se întîmplã cã acela pe capul cui l-ai trimes ºtie sã-l
întoarcã, zicînd numai cuvintele acestea: „Dumnezeu, Domnul Hristos
ºi Maica Precesta”, atunci el vine la d-ta, care l-ai trimes, ºi 9 zile te
chinuieºte, cã poþi sã mori. Vasilca Ungurean, Roºa

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Dracii cei mari stau în crucele drumului. Cine vra sã cînte frumos
în fluier merge noaptea la miezul nopþei ºi îngroapã fluierul în
mijlocul drumului – sau orce instrument – ºi-l lasã sã steie acolo 9
zile, apoi îl ia ºi sã vie pãn’ acasã cîntînd; chiar sã nu ºtie cînta deloc,
cã cîntã. Dracii aºa joacã pe lîngã el, pãn’ acasã; dar sã-ºi puie un
ceaun în cap, cãci arunc cu bulgãri, ºi nici sã se uite în urmã, cã-l
sfarmã. Acsenia Roman, Mahala

Unde ºede dracul

Dracul ºede la haturi ºi în boz; bozul e poama dracului. Bozul e
deºert înlãuntru, n-are inimã ºi aºa de rãu miroasã! Bozul nu-l sapã
nimene. Doamne fereºte, sã dai de o rãdãcinã unde ºede el, te-ar
omorî acolo. Cãlina Culcimiuc, Mihalcea

Dracul nu ºede la boz, numai drãcoaicele, cã ele-s mai slabe, da
dracul ºede în spini, în porumbrei, aceia sînt ai lui ºi carpãnul.
Dracii sînt neam cu socul; acela e judeþul lor. Este un soc mare, gros
de 99 de ºuhuri, la acela merg toþi dracii din lume, fiecare încarcat cu
spini, da ele, cu crengi de boz în mînã. Acolo cînd ajung, socul le
spune sã ardã spinii ºi acolo aruncã ºi ele bozul; da dracii tot îºi lasã
cîte o creangã de spin în mîna stîngã, ca cu aceea sã se apere de alþii mai
mari ai lor, bunãoarã, ca ºi omul cînd întãlneºte pe altul bat, se teme.

Dupã aceea, socul le spune la toþi ce au sã facã, unde au sã meargã
etc.

De drac n-ai ce te teme, cãci el e mititel, numai de o palmã, un
bãieþel; loveºte-l cu mîna stîngã îndãrãpt ºi îndatã piere, cu cea
dreaptã nu, cã nu-l nimereºti. Toader Cojocari, Broscãuþi

Dracul, cînd a fãcut casa, n-a fãcut fereºti etc. Dumnezeu a mers
ºi a tãiat fereºti în cruce ºi a lasat casa pentru oameni, da lui i-a spus
sã se ducã în spini, aceea sã fie casa lui ºi pe hotar, nu pe drumul
drept, pe unde îmblã oamenii. Aºa i-a dat Dumnezeu.

Proverbul: „Parcã-i dracul din spini!”

Un om a mers noaptea ºi l-a întãlnit necuratul. „Hai la mine, zice
el, în curþile mele ºi-i mîne.” Omul s-a dus. I s-a pãrut cã vede niºte
curþi! S-a culcat, da dracul zice: „Schimbã cu mine luleaua.” Au
schimbat. Cînd se trezeºte a doua zi, da el ºedea în niºte spini aºa de
mari ºi, în loc de lulea, vede cã þine un beþiºor întors în gurã.

Ana Darie, Broscãuþi

La hotari, niciodatã sã nu stai, cã la hotar ei se adunã ºi spun
celui mai mare ce au lucrat.

Dracul bate la gard, ca bãieþii la bumbi. Roºa

Diavolul ºede în crucele drumului sau în drum pãrãsit. De ce sã
zice cînd tunã: ”Treci din crucele drumului”? Cãci acolo stã diavolul
ºi te-ar detuna. Ropcea
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Dracul ºi banii. Dracul la furat

Niºte scripcari din Roºa s-au dus odatã, de Sînzieni, la Sf. Ioan, la
Suceava, º-au înnoptat într-o pãdure. La vreme de noapte, le iesã un
boier cu droºca înainte ºi-i roagã sã vie sã cînte acasã la dînsul. Le
dã unul de 10 fl. de hîrtie. – Þiganii, bucuroºi, se duc. Ajung la niºte
curþi straºnice ºi întrã în niºte odãi frumoase, pline de boieri ºi de
cucoane, gãtiþi care de care mai dihai. Se pun la uºã în sala cea mare
ºi le cîntã; boierii joacã.

Da vede un muzicant de aceia cã îndatã cum se lasau de joc, se
duceau la un craston cu niºte apã ºi tot luau cu mîna ºi dau pe ochi.
Merge ºi muzicantul ºi ia ºi el ºi dã. Cînd se uitã, da aceia erau sute
ºi mii de draci; nici curþi, nici nimic, numai niºte tufe, cioate, movili.
Ceilalþi doi scripcari cîntau înainte, ei nu ºtiau nimic.

La o vreme, vine boieriul cela la dînºii ºi le spune cã de amu va fi
destul, sã se ducã înapoi. „Noi nu ºtim pe unde sã mergem, zic ei,
du-ne d-ta de unde ne-ai luat”, ºi el i-a dus. Rãmîn ei singuri. „Hai,
zic ei, sã ne numãrãm banii ce-am cîºtigat. O mulþime de «sabaºe1»
ne-au plãtit.” „Voi gîndiþi cã aceia sînt bani”, zice acela ce vãzuse,
acelea-s surcele, ian cataþi în buzunari.” Se uitã... e aºa; numai hartia
de zece, ce le-a fost dat întãi, era curatã. „Voi gîndiþi poate cã la
boieri aþi cîntat? Aceia erau toþi draci!”, ºi le spuse ce a vãzut.

La cîtva timp dupã aceasta, merge muzicantul în tîrg la iarmaroc
ºi-l vede pe un drac, cum se tot vîra printre oameni. Un boieri vînduse
niºte boi ºi pusese banii în buzunari; dracul merge încet ºi-i trage
legãtura ºi se duce. Boieriul dã cã nu-s paralele ºi face huit. Omul
merge sã-i spune: „Cucoane, nu þi-a furat nimene banii, da acesta þi
i-a furat!” Ia ºi-l duce la dracul. Dracul atunci face „ptiu” ºi stupeºte
omului între ochi ºi mai mult n-a vãzut nimic.

Dracii furã; acei ce au draci, ei le aduc bani ºi de toate cele, numai
cît nu-i vede nime. Catrina Beicu, Mihalcea

*

Un om sarac îmbla sã împrumute bani ºi nu gãsea; s-a întãlnit cu
„dînsul” pe drum ºi i-a zis cã îl duce la o casã, unde ºtie cã-i vor da.
Pe drum înaintea lui s-a fãcut o casã mare, iar înlãuntru, cel necurat
cu o mulþime de bani lîngã dînsul. Necuratul îl duce înaintea icoanei
Domnului Hristos ºi-i zice: „Stupeºte acestuia între ochi ºi-þi voi da
bani!” Omul atunci º-a fãcut cruce, casa cu draci a perit ºi el s-a
trezit într-o rîpã. Tocmai la trei zile a ajuns de acolo acasã, aºa de
departe l-a fost dus. Mihalcea

*

1. Sabaº se cheamã cînd cineva doreºte sã joace înainte cu o fatã ºi plãteºte
la scripcari pentru un joc.
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Banii fugãtori

Sînt bani fermecaþi cu cari, de cîte ori ai voi sã cumperi ceva ºi-i
dai, îþi vin înapoi în pungã. Astfeli s-a întîmplat lui N., la oaste. Un
prieten al acestuia avea aºa un ban fermecat ºi de cîte ori îl da, îi tot
venea înapoi. Odatã, l-a împrumutat ºi el de la prietenul sãu, ca sã
aibã ce cheltui. Acela l-a încunjurat întãi de cîteva ori împrejurul
piciorului unui scaun, ca sã se þie la cel ce l-a împrumutat, ºi dupã
aceea i l-a dat. Acesta l-a fost dat de cîteva ori ºi iarãºi i-a venit
înapoi, iar cînd a venit termenul sã-l deie prietenului sãu, nu mai
era în pungã, a fugit la posesor, cãci acuma nu mai era legat sã steie
la altul.

Sînt iaraºi bani, cari au însuºirea de a atrage ºi alþi bani cu
dînºii, darã numai pe acei de acelaºi metal ca cel fermecat, adecã de
argint.

Cineva a schimbat în Siret bani ºi a capatat mai mulþi bani de
argint, pe cari i-a legat în o legãturã, la un loc cu banii de hîrtie ºi de
aramã. Cînd cautã acasã, toþi banii de argint au fost fugit din legã-
turã ºi numai cei de hîrtie ºi de aramã au ramas. – Va fi fost desigur
vrun ban fermecat între aceia. Aceºtia se capãtã pe la fermecãtoare.

D-na Aglaia Botezat, Siret

*

Ca sã nu fugã banii, pun femeiele din Mihalcea naforã în basma.
Banul ce furã pe alþii se cheamã „ancluz”. Sînt cîteva precupeþe cari
au astfel de bani, fãcuþi tot cu dracul ieºit din oul cel pãrãsit.

D-na Maria Reus, Mihalcea

Ancluzul are numai cît putere a veni singur, nu ºi de a aduce pe
alþi bani. Dacã schimbi un leu de aceºtia, iai paralele cele mãrunþele
ºi peste cîtva timp ºi el vine înapoi în pungã ºi cu chipul acesta poþi
sã fii întotdeauna cu bani. Vrãjitoarea aduce apã de la 9 fîntîni ºi
pune un leu curat (nevrãjit) în apã. Apoi, descîntînd, spune cã cu leul
acesta dimpreunã îl dã pe necuratul la omul care îl cumpãrã, sã-l
slujeascã toatã viaþa, zicînd: „Iatã, te dau, duh rãu, dimpreunã cu
leul acesta lui N. sã-i fii de noroc, unde va schimba leul, tu sã-l aduci
înapoi” etc. Apoi, omul ce-l ia trebuie sã poarte leul acela 9 zile, sub
cãlcãi în ciubotã ºi, în timpul acesta, sã nu se spele, sã nu se închine
ºi sã nu vorbeascã cu nimene º-apoi sã þine de el.

Neculai Maftei, Bobeºti

Alþii spun cã banul acela e însuºi dracul, sã preface în ban – apoi
fuge la stãpînul sãu.

„Ancluz” se numeºte dracul cel ieºit din ou. Asta o ºtie din bãtrîni.
D-na Neagu, Broscãuþi

*
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Muntele Þeþinul1, reºedinþa dracilor
Dracul ºi banii

În Þeþin, stau draci. Oarecînd au fost pe aice turcii ºi au fãcut
cetate acolo ºi îmblau toatã þara. Veneau împãraþi cu bãtãlie împo-
triva lor, de împuºcau prin fereºti, dar nu-i puteau birui, pe urmã nu
au avut ce face º-au trebuit sã se ducã. Da banii cît pradase din þarã
au ramas cu poloboace cu tot acolo ºi, pentru cã nu au putut sã-i iaie
cu dînºii, i-au blastamat sã fie ai dracului pãnã s-or înturna ei, darã
ei nu s-au înturnat mai mult ºi amu au ramas dracii stãpîni acolo ºi-i
numãrã.

Spre zile mari, cum sînt Paºtele, se deschide poarta cea de fier ºi
rãmîne deschisã, pãnã ce iesã cu liturghia. Odatã, un om din Revna
îºi cãuta boii º-a vãzut uºile deschise, înlãuntru nu era nimene, dar
a vãzut acolo o gramadã de bani. El a întrat ºi a luat o cuºmã; dracul
l-a vãzut ºi, cînd da el sã iasã, dracul iute a închis uºa ºi i-a prins
cãlcãiul de i l-a rupt. S-a dus cu durere acasã, sîngele curgea dupã el
ca dintr-un bou; dar boii nu i-a mai cãutat, cã a avut cu ce cumpara.

Roºa

Dacã ar scoate cineva piatra cîtã este acolo ºi le-ar strica culcuºul,
ei ar sfarma tîrgul, de aceea se tem domnii ºi nu lasã sã se mai
scoatã piatrã din Þeþin.

Demult, era acolo o gaurã ca de fîntînã ºi au bagat pe un arestant
înlãuntru, ca sã vadã ce este acolo. Arestantul a aflat un bãtrîn care
trãgea din ciubuc, acesta l-a întrebat cã de bunãvoie a venit acolo? El
i-a rãspuns cã de nevoie, cã l-au trimis. Bãtrînul i-a dat o cuºmã de
galbeni ºi i-a spus sã zicã celor din tîrg cã de nu vor da pace ares-
tantului, unde stã tîrgul, va fi apã. Un altul a mers anume, gîndind
cã va capata ºi el, dar l-au rupt bucãþi. Iluþã Moraraº, din Þeþin

În Þeþin, este ºi amu pivniþa unui împarat turcesc; necuratul stã
pe scaunul lui cu 12 miniºtri ºi bea, dar nu poate nimene întra la el,
porþile-s de fier ºi lacata pe dînsele cît ciubãrul de mare. Au cãutat
cei din Cernãuþi sã strice, dar n-au putut, cã-i blastamat.

Agafia Popovici, Mihalcea

În vechime, erau urieºi pe aici ºi aveau 3 cetãþi în Roºa. Una era
în Þeþin, alta în Stînca ºi a treia pe dealul Ocru. Acuma, în magazia
urieºilor din Þeþin stã necuratul. Pe un om ce era sã-l spînzure l-au
slobozit acolo ºi a gãsit pe necuratul dormind pe cuptor, iar femeia
lui îi cãuta în cap.

*

1. Pe muntele Þeþin, lîngã Cernãuþi, se aflã ruina unei cetãþi, despre care
avem puþine date istorice. În cronice, cetatea aceasta e numitã cetatea
„Cerun.”
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Zice cã erau trei fraþi saraci ºi au pornit prin pãdure. Unul din ei
a zis cã sã jupeascã un copac, sã facã funie ºi sã-ºi deie drumul acolo
sã vadã ce-i. Au întrat doi ºi cel mare a ramas afarã. Necuratul sta
la masã. I-a întrebat ce vreau? Cel mijlociu ceru un sac de cãrbuni. Îi
dãdu. Cel mic un sac de galbeni. Iar îi dãdu. Au scuturat de funie ºi
fratele lor i-a scos. A mers ºi acesta º-a cerut 3 saci de galbeni.
Diavolul s-a mîniat foc c-a cerut 3, fãrã soþ, ºi l-a pus la lucrat fierul
un an. A zis cã de ce n-a cerut ca cel mic, c-acela are sã fie al lor?
Dupã un an, cînd a ieºit cel mare, nu mai avea piele pe trup, toatã i-a
fost ars de foc, numai ciolanele i-au fost ramas.

Maranda lui Proþ, Roºa

Un om din Cuciur zice cã-ºi omorîse femeia ºi, în loc sã-l spînzure,
i-au dat drumul acolo. Ei l-au întrebat ce cautã între ei, nu se teme?
„Fãceþi cu mine ce-þi vrea, cã eu tot am sã mor, cã mi-am omorît
femeia.” „Te ºtiu, zice unul, doarã eu te-am iudit trei ani ca s-o
omori!” ªi pentru ca sã aibã semn cã a fost acolo, i-au dat o pãreche
de pistoale de diamant, ce lumina locul. Prezesul le-a luat de la el ºi
le-a pus în cui, dar necuraþii i le-au luat ºi au pus niºte copite de cal
în loc. Cînd s-a uitat prezesul, a avut ce vedea. Un om din Cuciur

Banii ce înºalã negustorii

Odatã, au ales niºte jidani, vineri spre sîmbãtã, niºte balerci cu
rachiu ºi le-au pus la un jidan, la crîºmã pe prispã; da o balercã, cum
a pus-o, a pocnit. Merge jidanul la rabinul cu crîºmariul. Vine rabinul
la jidan acasã, sã vadã paguba, ºi-l gãseºte pe necuratul pe prispã
þiindu-se de urechi. „Da tu ce faci aici?”, îl întreabã rabinul. „Ce sã
fac, ia, dormeam aºa de bine ºi a venit acela cu balercile ºi a trîntit
una peste mine, de m-a trezit; da ºi eu i-am fãcut, c-am stricat-o!”
„Amu trebuie sã i-o plãteºti”, zice rabinul. „Aºteptaþi sã treacã 3 zile
de luni ºi voi plãti-o.” (Luni, e în Cernãuþi iarmaroc.) „Da tu de unde
ai bani?” „Doar cîþi înºalã ºi cîþi au bani ºi se jurã cã n-au , aceia toþi
sînt banii mei!” ªi chiar aºa e. Pisarciuc, Roºa

Un jidan sarac ducea o balercã cu vin la un boieri, care a fost
cumparat-o. Jidanul a fost ostenit ºi a pus balerca jos, oleacã. Deo-
datã, sare balerca în sus ºi cade iar jos ºi se sfarmã. Jidanul amu
trebuia s-o plãteascã; merge la rabinul ºi-i spune. Rabinul îi dã o
scrisoare, sã o puie în locul acela. El o pune ºi vine iar la rabinul ºi
întreabã: „Încã n-a venit?” „Mai du-i o scrisoare, cãci trebuie sã vie!”
Îi mai duce una, vine necuratul. „Tu ce-ai fãcut, de ai stricat omului
balerca?” „Da el la ce mi-a pus-o pe urechi, cã acolo ºedeam eu!”
„Amu plãteºte-o, zice rabinul, cã omul acesta e sarac!” „Voi plãti-o,
zice dracul, dar aºteptaþi-mã mãcar o lunã, cãci eu alþi bani n-am,
numai cei ce se înºalã la vînzare cu un cruceri, doi; ºi nu pot sã vã
strîng în grabã aºa de mult.” D-l Ilie Dulgheri, Broscãuþi

*
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Dracul din baltã. Sufletul pentru bani

Un bãietan tare sarac, fiind nãcãjit, a zis într-o zi: „Sã ºtiu cã
mi-ar da dracul bani ºi ce-mi trebuie, m-aº da lui.” „Iatã-mã-s, dã-te
mie, cã-þi dau ce-þi trebuie, a zis dracul, darã eu vreu sã fac contract.”
„Fã ºi contract”, a zis bãietanul. Dracul, dupã ce a fãcut contractul,
º-a spintecat pulpa, a pus contractul acolo ºi iarãºi º-a închis-o.
„Cînd þ-a trebui ceva, zice dracul, vinã de bate cu mãciuca în baltã,
cã îndatã vin.” Bãietanului îi trebuia straie, a bãtut. „Mergi, bre,
de-þi ia cîte vrei, prin dugheni, cã lasã de þi-a zice cineva ceva.” El a
luat ºi nimene nu i-a zis nimica. Îi trebuiau bani, a bãtut. „Mergi
de-þi ia bani de la jidani, cît îþi place.” A luat. Îi trebuia vite, tot aºa.

Acum era bogat, dar el ºtia cã-i vine vremea sã se spînzure. Merge
la o babã ºi-i spune ce a fãcut. Baba a zis ca sã-i deie o vacã cu viþel
ºi o cuºmã de bani, cã ea-l va scoate de la dracul. „Þ-oi da”, zice el.
„Ia, zice baba, ºi fã lîngã iaz o bortã mare în pãmînt ºi fã o spînzu-
rãtoare º-un om de paie îmbracã-l ca pe d-ta ºi-l spînzurã acolo, pe
urmã sã baþi de 3 ori cu mãciuca în baltã ºi îndatã sã te ascunzi, cãci
dracul de va veni ºi va stupi, nu mai eºti al lui.” Face el aºa, iesã
dracul ºi se uitã. „Ptiu, zice dracul, da tu aice te-ai spînzurat, pros-
tule, eu gîndeam cã tu te-i spînzura între oameni, nu aºa!”, ºi s-a
dus. Bãietanul a fãcut mormînt omului celui de paie, de l-a îngropat
ºi a scapat. Ioan Pisarciuc, Roºa

Omul negru ºi dracul

A fost un om negru la faþã, aºa de negru, cã nimenea nu vrea sã-l
primeascã, nici la lucru, nici la slujbã. Ce sã facã omul, ajunsese cã
n-avea ce mînca. „Dacã-i aºa, zice el, mã duc dar la dracul!” ªi pe loc,
dracul a fost înaintea lui. „Hai la mine, zice el, cãci eu te primesc.
Þ-oi da sã-mi faci o slujbã ºi pentru aceea tot ce-i pofti vei avea. Cinci
ani de zile sã nu te speli, sã nu te închini ºi în pat sã nu dormi, dar
sub pat; ºi pe urmã îþi dau drumul.” I-a tocmit o odaie în hotel, avea
de toate ºi bani cît vrea. Acolo veneau boieri ºi jucau cãrþi. Un boieri
a fost pierdut, odatã, într-o noapte, cîteva mii de franci ºi sãrãcise.
Ce sã facã, de unde sã împrumute? Îi spun chelnerii cã este la dînºii
un domn, cã are tare mulþi bani ºi-i va împrumuta. Vine boieriul la
dînsul ºi cere. El îi spune ca sã facã un hambar de fier, cu uºã pe
acoperemînt, cã el îi va umplea hambarul cela, sã fie ºi pentru dînsul
bani acolo, cît vor trãi.

A dat boieriului bani, sã facã hambariul, ºi cînd a fost gata, s-a
suit deasupra ºi a suflat din o cîrjã, pãnã a umplut casa ceea cu bani.
Boieriul, dacã a vãzut aºa, a zis cã-i dã o fatã. „Eu nu pot sã mã însor
acu, zice el, staþi pãnã ce mi-oi împlini slujba mea!” Fata cea mare,
cînd l-a vãzut, a zis cã mai bine se îneacã decît sã meargã dupã aºa
o aratare. A doua, tot aºa. Da a treia a zis cã ea va merge.

Împlineºte el cei 5 ani; amu, dracii nu mai aveau nimicã cu dînsul,
dar tot i-au zis ca sã-l ducã la stãpînul lor. – L-au apucat ºi l-au
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cufundat într-o baltã ºi, deodatã, s-a trezit pe ceea lume la draci.
Acolo ei s-au apucat sã-l gãteascã, l-au ras, l-au spalat, l-au îmbracat
ºi, cînd l-au scos pe astã lume, era aºa alb ºi frumos, cã n-avea
pãreche. Merge el la boieri, sã iaie fata, fetele cele douã, cînd l-au
vãzut aºa de frumos, de scîrba, cea mare s-a aruncat într-o fîntînã,
da cea mijlocie s-a dat cu capul în jos, de sus, de pe casã, ºi au murit
amîndouã. Aºa a cîºtigat dracul cu dînsul douã suflete; da el s-a
însurat ºi a trãit cu femeia ºi, dupã moarte, n-a fost al dracului, cãci
îºi fãcuse slujba. Sultana Crãciun, Botoºani

Aceeaºi sã povesteºte ºi în Broscãuþi, în Bucovina, cu deosebire
cã omul acela era catanã, îl chema Sofronie, slujise la împaratul cît
a biruit cu lucrul, dar, simþindu-se slab, s-a dus. Pe drum, l-a întãlnit
un boieri cu trãsura ºi l-a luat sã-i slujascã un an pentru 100 de lei.
Alt lucru în timpul acela n-avea decît sã mãnînce, sã beie, sã ºadã ºi
sã fumeze tutun; dar în timpul acela sã nu se spele, unghiele sã nu-ºi
taie, sã nu se radã, sã nu se tundã ºi la Dumnezeu sã nu gîndeascã.
L-a dus în niºte curþi ºi l-a pus cã steie într-o odaie, unde avea tot ce
gîndea. La anul, a venit diavolul ºi l-a mai tocmit pe un an, pãn’ a
ºezut 3 ani. Diavolul, pentru cã i-a fãcut slujba aceasta ºi s-a dat
dupã legea lui, l-a dus la un împarat sã-l însoare, zicîndu-i: „Acolo
vor fi 3 fete, douã vor fi ale mele ºi una, a ta.” Dupã ce l-a ras, l-a gãtit,
l-a dus acolo. Cea mare, cînd l-a vãzut, a zis: „Eu dupã aista nu mã
duc, mai bine mã spînzur.” Diavolul º-a scris. A doua a zis cã se îneacã.
El iar º-a scris. A treia a zis cã, dacã-i e partea, sã duce. Au lãcãtuit
pe cînd sã fie nunta, au bãut cuvîntul, împaratul i-a dat jumatate de
împãrãþie, cãci era ca un crai îmbracat. Dar cînd a fost la nuntã,
fetele cele douã s-au înecat ºi s-au spînzurat, iar el a ramas împarat.

§ 3. Goana dupã suflete
Dracul în iad ºi poporul lui

Diavolul cel mare, dupã ce a fãcut cu Dumnezeu pãmîntul ºi a
fãcut din lut pe om, Dumnezeu i-a suflat omului duh, de a vorbit ºi
l-a luat la el. Diavolului i-a fost ciudã, cã zice: „ªi eu l-am fãcut, îi
º-al meu, nu numai al tãu; hai ºi l-om tãia în douã ºi ne vom lua
fiecare cîte o bucatã!” „Ba nu, zice Dumnezeu puternicul, care va fi
pãcãtos, va face rãutãþi, va fi al tãu; ºi care va fi bun va fi al meu. ªi
care n-a muri de moarte bunã – s-a spînzura, s-a îneca – acela tot al
tãu va fi; dar care va muri de moarte bunã ºi se va pocãi va fi al meu.”

ªi de aceea el îmblã amu sã-ºi cîºtige suflete, iudeºte sã se spîn-
zure, cã aºa a avut vorbã cu Dumnezeu. Catrina Dãnilã, Mihalcea

La a doua înviere va ieºi diavolul, ca sã iaie pe cei pãcãtoºi:
înecaþi, spînzuraþi, cãci Dumnezeu l-ar prãpãdi-lã, dar cum va lasa
pe cei rãi? Andron Dragan, Mihalcea

Diavolul cel mare stã în iad, el are draci, cum are Dumnezeu
îngeri, de-i trimete sã facã treabã; ºi are pe oameni popor, cum ne
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are Dumnezeu pe noi. Acei fãcãtori de rele, toþi sînt ai lui ºi, pentru
ca sã se înmulþeascã, trimite pe draci cã sã iudeascã pe oameni la
rãu. Necuratul are mai mare putere decît Dumnezeu, cã lui o mulþime
i se dau. Cîþi ucid oameni, înºalã, furã, toþi pe dînsul îl ascultã, el li-i
stãpîn.

Dracii sînt negri, cu coadã, cu aripi de liliac, cu coarne, cu ochi
albi, cu dinþii ºi buzele roºi, cu copite de caprã ºi sã preface fel de fel,
ca sã facã pozne, sã spãrie pe om. În toatã ziua, dau raport celui mai
mare ce au fãcut, ca la cãnþelerie. Ioan Pisarciuc, Roºa

De demult, erau pe pãmînt dracii stãpînitori, dar, înmulþindu-se
oamenii, au ramas ei stãpînitori; iar la sfîrºitul lumei, va fi peste tot
apã ºi dupã ce se va usca, va rãmînea lumea iar celor mititei. Aºa
sînt de mici, cã 12 la un loc ar face cît un om. Ei sînt îmbracaþi
nemþeºte, ºed pe sub poduri ºi pîndesc de rãstoarnã carele în glod,
cãci macar de-s mici, dar sînt grei. Dacã i sã suie noaptea unui om în
spate, nu-l poate duce. Agafia Popovici, Mihalcea

Povestitoarea a vãzut odatã pe o casã cum jucau 2 draci negri ºi
cu coarne, mari cît niºte bãieþi, apoi au venit împrejurul ei ºi au
început a juca – ea a rîs. Ei au strîmbat-o ºi unul i s-a suit în spate,
de l-a dus pãnã acasã, da aºa de greu, cã nu mai putea! Dupã aceea,
a fost bolnavã 7 sãptãmîni.

Omul care e tare de înger nu-l vede, numai cel slab de înger.
Maria Cozobosca, Mihalcea

Niciodatã, cînd mergi noaptea, sã nu te uiþi înapoi ºi peste umãrul
stîng sã nu te uiþi, cã îndatã þi se aratã. Numai ce vezi o mîþã or sã
face îndatã nalt tare ºi apoi mic ºi poþi sã te spãrii.

Cînd te poticneºti mergînd, calci pe necuratul sau pe locul unde a
fost el. Maria Braha, Mihalcea

A. Necuraþii noaptea. Ceasurele lor. Pocitura

Necuraþii, noaptea, pãn’ a nu cînta cucoºii, sînt toþi prin sat, sã
strice oamenilor. Pe unul îl întãlneºte ºi-l ologeºte, îl amuþeºte,
altuia îi dã sînge pe nas ºi îndatã moare; îl poceºte. Da cum cîntã
cucoºii, toþi fug la pãdure. Vasile Masloschi, Mahala

Necuratul zice cã e blastamat de Dumnezeu, cã el ziua nu are sã
îmble, numai cît un ceas, drept la amiazã-zi; ceasul acela însamnã o
minutã, e a lui, cînd stã soarele – cã soarele de amiazã-zi stã 2
ceasuri (2 minute) – ºi noaptea, dupã ce asfinþeºte soarele, pãnã la
miezul nopþei, are putere 12 minute; atunci de te nimereºte, te
poceºte. Dar nu 12 minute în ºir, ci din timp în timp.

Fratele povestitoarei a vãzut noaptea un iepure ºi a aruncat cu
un bolohan în el. Cînd a slobozit un vînt, a rupt crengile de pe copaci.
Atunci sã fi fost în minuta lui, îl pocea ºi murea. El noaptea, cînd
vine la fereastã, de te strigã, dacã îi rãspunzi în minuta lui, poate sã
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te ologeascã, sã te muþascã, cã are drept. De aceea, noaptea dacã
mergi la drum în ceasurile cele straºnice, sã nu vorbeºti, dacã eºti cu
cineva, cã nu ºtii cum poate cãdea tocmai în ceasul lui ºi de pe glas
te poate poci.

Tot astfel, ºi cînd stã soarele drept amiazã-zi, e al lui; atunci el
face fel de fel de rele.

Un om nu bea rachiu deloc ºi a zis cã toatã viaþa lui nu va bea.
Odatã, a mers ziua mare în pãdure; da un bãieþel, dracul, îi aratã o
pungã de bani. „Na, zice el, dacã îi bea un pãhãruþ de rachiu, îþi dau
punga asta plinã de bani.” Omul dintãi n-a vrut, da pe urmã se
gîndeºte cã ce e un pahar de rachiu, da o pungã de bani e mai mult. –
Ia ºi bea. Îi mai dã – mai bea. I-a dat punga, da aceea era o beºicã cu
niºte hîrtie de þigarã. Diavolul face mai departe: „Ce femeie frumoasã
are frate-tãu! Nu poþi tu sã-l omori, sã rãmîie femeia a ta?” „Cum sã
omor eu pe frate-meu, dacã eu nici o vorbã rea n-am avut vreodatã cu
dînsul?”

Merge omul noaptea acasã, vitele frãþine-sãu la dînsul în grãdinã.
El strigã, frate-sãu iesã ºi se încep a sã sfãdi. Vine frate-sãu nu ºtiu
cum înaintea lui, diavolul îi aruncã o bardã; el o prinde în mînã ºi-l
omoarã pe frate-sãu. – Astfel a capatat diavolul un suflet. – Aºa om
bun, cã nici rachiul nu-l gustase în viaþa lui! Elena Braha, Mihalcea

Dracul, ziua pãn’ la amiazã, e chior, nu vede. Broscãuþi

Ziua de aceea nu îmblã dracii, cãci oamenii ziua cît îmblã, cît sînt
treji, îºi fac cruce, vorbesc de Dumnezeu, cîte ceva: „Doamne, Doamne!”
sau „De-ar da Dumnezeu” etc. ºi el de numele lui Dumnezeu se teme,
fuge, numai noaptea iese, atunci cînd toþi creºtinii dorm. Ropcea

De diavol sã nu vorbeºti, cãci cu cît îl pomeneºti, cu atîta mai tare
sã întãreºte ºi sã apropie, tot c-un pas de om. Noi, se cuvine sã avem
numele lui Dumnezeu în gurã, nu sã-l pomenim pe dracul. Dracul,
dacã nu zici 15 zile numele lui, sã îmbolnãveºte ºi, cum aude cã
vorbeºti de el, sã îndreaptã, zice: „Iacã, tot nu mã uitã oamenii!”

Broscãuþi

Dupã ce asfinþeºte soarele, sã nu-l pomeneºti trei luni, cã se duce
de la casã. Mihalcea

B. De dracul nu e bine sã vorbeºti
Cum sã-l baþi

De dracul nu-i bine sã tot vorbeºti, sã-l pomeneºti.
Odatã, venea mama mea cu tatãl meu de la tîrg, da tata una,

douã, tot pe dracul îl avea în gurã. Ba „Dracul sã-l ia!” ba „Ducã-se la
dracul!” ba „Cine dracul!” Mama s-a fost mîniat ºi s-a fost dus oleacã
înainte. Vede un om. „Buna vremea!”, îi zice mama. El nu rãspunde.
„D-ta eºti, uncheºule?”, îl întreabã mama. Tace. „E nanaºul”, gîn-
deºte mama. „Sãrut mîna, nanaºule!” Tace. Da acela era dracul!
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Diavolul, dacã vorbeºti de el sau dacã cumva în vorbã te dai lui,
cum sînt oameni cã zic „Sã fiu al dracului, sã mã ia dracul” etc., el îºi
scrie ºi tot îmblã dupã om de i se aratã. Atunci, sã fie omul cu minte,
sã nu vorbeascã cu dînsul, cã îndatã e rãu. Omul atîta are noroc, cã
el nu-i ºtie gîndul, cã vai de capul omului ar fi! În una, i-ar îmbla în
cale cu gîndul lui, ca sã-l iudeascã.

Moºul povestitoarei mergea noaptea ºi vede dupã el un cãlugãr;
vinea lîngã el din stîngã – cã el aºa merge – ºi merge, merge, da omul
tace. De la o vreme, începe diavolul a vorbi. A vorbit pãn’ au ajuns la
douã drumuri; omul a apucat pe drum la dreapta. – „Ei, zice el, n-am
ºtiut eu unde mergi, c-apoi videai tu!” Da diavolul n-a putut merge în
dreapta. Dacã ar fi vorbit omul cu el, l-ar fi omorît. În el dacã poþi sã
dai repede de trei ori, îl dovedeºti, da cum îi da o datã ºi încã o datã,
îþi ia puterea ºi eºti a lui.

Noaptea dacã-l întãlneºti, sã nu mergi niciodatã în stînga, da tot
în dreapta, cã el în stînga are putere, dar în dreapta, nu; cã cu
dreapta faci cruce ºi fuge. Orice ai vedea noaptea, în dreapta sã dai.

O servitoare din Vicov

Pe necuratul, cînd îl vezi, bate-l cît poþi, numai nu grãi, cã îndatã
te taie la inimã ºi mori, te poceºte.

O fatã a mers noaptea la o casã. Deodatã, i s-a fãcut pînzã întinsã
dinainte. Ea a dat o datã cu un bãþ ºi îndatã a început a-i curge sînge
din nas ºi din urechi. „Mai dã o datã”, zice pînza. Fata atunci a
început a rãcni, de au ieºit oameni din casã ºi au gãsit-o jos, toatã
zgãriatã.

Zice cã niciodatã sã nu dai de douã ori, cînd zice dracul, cã el
atunci are treabã la om. Spasca, Mihalcea

Odatã, mergea tatãl povestitoarei cu un alt om, cînd, pe un pãrîu,
pe gheaþã, li se face un suman înainte ºi tot se miºcã. Bãtrînul face
„bof!” cu bãþul în suman. „Mai dã o datã”, zice sumanul. Da atunci sã
rãspunzi, cînd îþi zice aºa: „Pe mine numai o datã m-a nãscut mama,
nu de douã ori.” Aºa a zis ºi el. Nu le-a fãcut nimicã, dar nu i-a lasat
sã treacã pãnã dupã miezul nopþii. Da de mai da o datã, era a lui.

Aºa îmblã el sã-ºi cîºtige suflete; îi îndeamnã sã-ºi facã seamã,
azi oleacã, mîne oleacã, pãnã ce-i fac pe gust. Cine îmblã cu astfel de
gînduri nu mai este curat, acuma e cu dînsul amestecat.

Un om s-a dus din casã întins în grajd, ca sã se spînzure; a zis cã
merge sã dea mîncare la boi; cînd colo, aude în pod o mîþã. – „Ei, tu
eºti care mã îndemni pe mine la rãu, zice omul, lasã dar!” ªi nu ºi-a
fãcut seama. Iliºeºti

Un om a vrut sã se spînzure. „Ajutã-mi, Doamne, sã mã spînzur”,
a zis el ºi s-a aninat de un odgon. Cînd colo, odgonul sã rupe; pentru
c-a zis „Ajutã-mi, Doamne.” „Nu spune aºa, zice diavolul, la spatele
lui, zi: «Ajutã-mi, drace, sã mã spînzur» ºi eu þ-oi da aþa asta de
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paingãn ºi te vei spînzura.” „Ajutã-mã, dar, drace, sã mã spînzur.”
Dracul i-a dat aþa ºi s-a spînzurat. Ion Pisarciuc, Roºa

Un om era bonav, de nu sã putea urni, trebuia sã-l rãdice de
subsuori sã-l ducã afarã. Odatã, femeia lui nu era acasã; cînd vine, îl
gãseºte spînzurat în pod. – Cum de-a avut atunci putere sã sã suie?
Numai dracul l-a întãrit. Mihalcea

Un stoleri bãtrîn fãcuse multe biserici, acu îl pusese ºi pe feciorul
sãu la lucru mai greu. Într-o zi, feciorul, voind sã puie crucea, zise
tatãlui sãu: „Tatã, în care bortã sã pun crucea, cã aicea sînt 2 borþi?”
„Dacã sînt 2, nu mai eºti copilul meu!”, ºi pe loc s-a prãvãlit jos ºi s-a
fãcut colb. Îl orbise Tumanul. Pisarciuc

Pe noi, de diavol ne pãzesc numerele cele fãrã pãreche. El, unde
sînt 2, 4 etc., sã vîra, dar unde sînt 3, 5, 7 etc., fuge, sã teme.

Andrei Motoc, Mihalcea

C. Cum se aratã

„Odatã, zice Gh. Botezat, din Roºa, veneam cu un om de la pãdure;
cînd, pe la un pod, îl vãd pe dînsul – era lunã, frumos – îmbracat ca
un domniºor, negru, cu þigara în gurã, cu pãlãrie în cap, mititel, se
preîmbla pe lemnul cela al podului. Eu atunci zic cãtrã omul cela:
«Ian hai ºi ne-om anina de dînsul, sã vedem ce ni-a face?» ªi eu arunc
o uscãturã pe alãturi cu el, de i-a huit pe la ureche. Deodatã s-a fãcut
nevãzut. Noi mergem înainte, da pintre noi se tot încurcã un bostan
mare ºi se împletuceºte prin picioare, cã nu ne puteam þinea, ne da
jos. Dãm noi cu ciomegele în bostan, pace – bostanu-i bostan. – Numai
ce piere ºi bostanul; noi ne bucuram cã am scapat. Cînd colo, vine
înaintea noastrã vîjiind coºcoge cal. Acu ne-am fost spãriat; noroc cã
eram aproape de casã. Un cîne a nostru începe a latra, ne iesã înainte
ºi sare la cal. Cînd a suflat calul o datã, cînele cine ºtie unde a ajuns.
Tocmai hãt departe l-a izbit, într-o rîpã, de a ramas þeapãn ºi noi am
scapat.”

Ionicã Pisarciuc, dulgheri din Roºa, l-a vãzut de mai multe ori pe
dracul. Odatã, lucrînd la o mãnãstire, i s-a pus noaptea ca un bolohan
rece ca gheaþa pe picioare. Atunci el a scuturat din picioare ºi pe loc
s-a fãcut înaintea lui un om mare. Ionicã a zis: „Ptiu, ce dracul e
asta!” Iar dracul a început a rîde.

Altãdatã, dormea într-un grajdi ºi dracul, bãieþel mititel, cu þigara
în gurã ºi cu ºapca roºã în cap, sta în ungheri lîngã el. Dã sã-ºi facã
cruce – nu poate de fricã sã nu-l gîtuie, se scoalã ºi merge sub ieslea
cailor. Dracul se suie calare pe cal; Ionicã pune mîna pe cal, da calul
numai spume. A fugit dracul de acolo, s-a dus la alt om ºi a început
a hodorogi. Omul acela spunea cã el nu se teme, cã el e drac singur
ºi a început a-l sudui, se ia cu Ionicã ºi se duc de se culcã afarã.
Dracul a luat o cioatã de rãchitã ºi i-a trîntit-o aceluia în cap, cã i-a
spart capul; da lîngã Ionicã a venit ca un cîne alb ºi a început a rîde.
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Dracul are dinþi tare urîþi ºi rîde ca mînzii.

Tot Pisarciuc spune cã odatã erau mai mulþi oameni la lucru ºi
s-au culcat într-o casã. Pe la o vreme de noapte, a început a hurduca
prin pod.

Un om ºtia carte ºi a început sã citeascã în cãrþi sfinte sã-l alunge.
Atunci dracul a luat toate oalele cu lapte ce erau pe sobã ºi le-a
trîntit jos.

La un om, era în grajd o bîrnã ucisã de tun; acea bîrnã era a „lui.”
A fost pus omul calul în grajd, l-a ucis. A pus gîºtele, le-a ucis. La
urmã, a pus vaca ºi s-a pus de pîndã. Noaptea, a vãzut un bãieþel de
jidan cum s-a fost prins de gîtul vacei º-a o zugruma. Atunci, el l-a
prins c-un curmei de gît ºi c-un bãþ atîta l-a bãtut, pãn’ au cîntat
cucoºii ºi mai mult n-a venit.

Un om, iar, a vãzut pe diavol la un pod, bãieþel mititel, apoi, s-a
schimbat în mîþã, pe urmã, în gîscã; el tot da s-o prindã, da gîsca îl
trãgea sub pod.

Alt om din Mihalcea mergea într-o searã pe toloacã ºi vede un cal
pãscînd; încalecã ºi trece bahna. Pe urmã, descalicã ºi zice: „Saracul
cãluþ, cum m-a dus el!” Numai ce aude: „Saracul cãluþ, cum m-a dus
el!” Acela era necuratul; de l-ar fi bãtut sau îi zicea „Hii!”, îl ducea
cine ºtie unde, peste toate hotarele.

În Siret, trecea un om un pod ºi vede un cãþel stînd acolo; el îl ia
în braþe ºi îl dezmiardã: „Cãþeluº saracul!”, darã ºi cãþelul îi rãspunde:
„Cãþeluº saracul!” Atunci, omul se înspãimîntã ºi-l aruncã jos, dar
nu putu sã meargã mai departe, cãci în toate pãrþile erau rîpi. El ºtia
cã acolo-i drum drept ºi, începînd a pãºi, a scapat de acolo.

Jidanul are Dumnezeu, ca ºi noi, la care se roagã; noi avem crucea,
care ne pãzeºte, da el are cele zece poronci.

Odatã, un jidan a fost lasat poroncele acasã ºi mergea cu cãruþa
undeva departe. Cînd, în drum, înaintea lui stã un berbec legat de
picior. Îl ia ºi-l pune în cãruþã ºi se duce. Stã el într-un loc de
poposeºte, numai ce vede cã berbecul se scoalã în picioare ºi-i zice:
„Rãmãi sãnãtos ºi mulþãmesc d-tale cã m-ai adus!” Atunci pe jidan
l-au luat fiori. Se uitã la strãi, uitase acasã poroncile! De aceea
necuraþenia l-a fost întîmpinat. Danilã Oloinic, Mihalcea

Dracul, spune un om din Roºa cã n-are nici o putere la om. Omul
doar sã fie tare slab de fire ca sã-l sparie, aºa ca sã-i fie ceva. El face
numai pozne. Cu un om a schimbat liulelele noaptea, i-a dat un
ciolan de cal ºi omului i sã pãrea cã-i de marmorã.

Un burghez din Cernãuþi, demn de încredere, spunea cã a îmblat
mult noaptea, în viaþa lui, dar n-a vãzut nimic, afarã decît o singurã
datã. Vrînd sã treacã un pod, despre care sã spunea cã nu e curat,
deodatã s-a vãzut încunjurat de 4 cîni negri. El, de spaimã, a deschis
gura sã strige, dar aºa de tare a deschis-o, încît a simþit cum i s-au
desfãcut fãlcile ºi gura i-a ramas cascatã, înþãpenitã. Atunci el sã
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gîndi: „Vai de mine, ce nenorocire a dat peste capul meu, de acuma ce
am sã mã fac!” În acelaºi moment, simþi cum dinþii fãcurã „clanþ!” ºi
gura i se închise la loc, iar cînii de lîngã el au fost perit.

Ionicã Porchirean

D. Pocitura. A rãtãci. Nãluca

Noaptea, strigã dracul pe om ºi, de rãspunde or de iesã afarã, îl
poceºte ºi moare; or îl duce cine ºtie unde; cã el pentru asta îmblã, sã
ameþeascã pe om de cap, sã-l înece undeva, sã-l prãpãdeascã ºi atunci
sufletul aceluia e al lui. Mihalcea

Diavolul cînd te poceºte, apoi eºti pocit! Zice cã dacã calci în urma
lui, te ameþeºte de cap, de nu ºtii unde eºti ºi poþi sã îmbli o zi
întreagã pe acelaºi drum, fãrã sã te dumereºti unde eºti. – Unul ce
mergea pe moºia lui, pe loc cunoscut, a mers poate de o mie de ori ºi
tot în locul acela se înturna, se scoborea de pe cal, sã vadã drumul,
ºi-l cunoºtea, dar ce folos cã nu putea din el ieºi, pãnã ce în ziuã au
trecut niºte oamenii ºi l-au scos.

Dracul te poceºte pe drumul care ai crescut ºi te tumãneºte de
cap, cã îmbli toatã ziua, or te duce într-o rîpã, undeva, de-þi prãpã-
deºti viaþa. Pe un bãiat l-a dus aºa ºi l-a muþit, de-i mut pãnã astãzi.

Odatã, zice cã pãdurariul singur s-a fost rãtãcit în pãdure; l-a
chemat pe tatãl povestitoarei sã-l scoatã ºi casa lui nu era departe,
dacã el nu cunoºtea! Zicea cã a pornit de acasã fãrã mîncare, sã
împuºte un vultur, ºi i-a ieºit un om ºi l-a tot dus. De nu l-ar fi scos
de la dînsul, îl înãduºa diavolul ºi sufletul era a lui.

Necuratul nu se aratã decît celor care ºtiu de dînsul.
Saveta Buzdugan, Iliºeºti

În Odobeºti, spun niºte lucrãtori din Rîmnic cã, în „crucile nopþei”,
dorm ºi apele, ºi lemnele, numai diavolul îmblã ºi face poznele cele
mai mari; face nãlucã. Dacã merge omul noaptea ºi-l întãlneºte ºi
dacã are înger slab, se lipeºte de el ºi îl duce cine ºtie unde, prin rîpi,
prin puþuri. Lui i sã pare cã-i drumul bun ºi el se îneacã, se prãpã-
deºte, îi schimbã ideile; nici cruce sã facã nu poate. Diavolul se face
or om, or mîþã, or altele ºi-l tot îndeamnã. Cã noi de ce facem cruce? –
Ca sã nu se apropie diavolul de noi. – ªi noaptea, de ce te închini, de
ce faci cruce? – Cã de nu faci, vine el, ai visuri rele.

În Vrancea, sînt locuri pocite, cã nu-i harnic omul sã meargã –
numai rar care îmblã pe acolo trebuie sã fie tare de înger, cã acel cu
înger prost e gata. Li se aratã cal, bou, om sau ca o matahalã pãnã în
ceri etc.

Omul cînd face cruce, diavolul de 7 stînjeni sã depãrteazã.
Culce-se macar în drum ºi sã facã cruce în locul acela, lasã dacã-i va
fi ceva. Broscãuþi
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Cînd te temi mai tare, cînd ai mai mare fricã, sã-þi aduci aminte
în ce zi a fost Ziua Crucei, cã Dumnezeu îl apãrã atunci pe om, sã
deºteaptã, îl îmbãrbãteazã. Ropcea

La locuri necurate, pe unde se ºtie cã e dracul, pun oamenii cruce.
De ce se pune pe unde s-a ucis pe cineva? – Cã acolo numai dracul a
lucrat; or unde º-a fãcut cineva samã. – ªi dracul de acolo fuge,
rãmîne locul curat.

Sã nu te uiþi noaptea înapoi, cã rãtãceºti; necuratul îþi face nãlucã
ºi nu ºtii unde te gãseºti.

În Molodia, ciocnesc oamenii ouã de Paºti ca sã nu se rãtãceascã
prin pãdure.

Cînd îl vezi pe necuratul noaptea pe drum, sã-þi aduci aminte ce
ai mîncat în ziua de Paºti. Pisarciuc, Roºa

Femeiele pentru aceasta poartã la gît clocotici, ca sã nu se rãtã-
ceascã în pãdure. Mihalcea

E. Sufletul celor prãpãdiþi

Dacã mergi prin pãdure ºi calci pe locul unde s-a împuºcat cineva
sau unde l-a omorît pe cineva, duhul cel necurat ce a fãcut ºotia acolo
îþi ia minþile ºi rãtãceºti, ca sã te bage în vo baltã, ca sã fii al lui.
Ziua mare, pe drum bun poate sã þi se parã cine ºtie ce prapastie or
sã-þi parã cã vii acasã ºi cine ºtie pe unde te bagi. Atunci sã-þi aduci
aminte în ce zi au fost Crãciunul ºi Boboteaza. Mihalcea

O moaºã mergea noaptea ºi un om i-a ieºit înainte sã o cheme la
femeia lui ºi tot s-au dus. Ei i se pãrea cã merge prin Cernãuþi, cînd
se trezeºte, era în pãdure; de spaimã, s-a îmbolnãvit ºi a murit. Pe
acolo, era îngropat un om ce s-a fost tãiat.

Prin pãdure de mergi noaptea, te rãtãceºte sufletul celor morþi în
pãdure; dacã calci pe locul acela unde a murit cineva împuºcat sau
spînzurat. Maria Braha, Mihalcea

Nãluceala n-o face necuratul, dar sufletul acelor spînzuraþi or
împuºcaþi, cari singuri s-au prãpãdit. Acela se preface în orºice ºi
tãhuieºte pe om, cã nu ºtie pe unde merge. Atunci sã-þi aduci aminte
cã ºi acela-i din oameni ºi îndatã te trezeºti.

Anastasia Constantinovici, Mihalcea

Sufletul acelora e una cu necuratul, cãci se cheamã cã s-a dat
dupã legea lui, dacã l-a ascultat, ºi dimpreunã cu dînsul îmblã ºi el
dupã oameni sã-i facã ca pe dînºii, sã-i prãpãdeascã. Pentru sufletul
acestora, e bine cînd urzeºti pînza, sã torni apã pe urzitoare, dar aºa,
ca sã se ude toate razele; cu cît mai multe raze se stropesc, mai multe
suflete curãþeºti. Cu aceasta se cheamã cã le mai dai la lege.

Raveica Sorocean, Ropcea
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Noaptea, de multe ori, pe om îl strigã ºi sufletul celor ce au murit
negrijiþi, poate fãrã preot, fãrã lumînare; atunci el cere sã-i dai; dacã
ai ºti anume cine-i, i-ai da lumînare sau ceva de pomanã – dar unde
se poate ºti. Acele suflete nu-ºi mai aflã hodinã, îmblã prin lume
rãtãcind. Aceeaºi

Pentru cei ce au murit fãrã lumînare, cum te scoli în ziua de
Ovidenie dimineaþa, sã arunci un vreasc în cuptor, fãrã sã-l aprinzi
ºi aceea e lumînarea lor. Roºa

F. Moroiul nãlucã, pociturã
Producþiunea omorîtã

Moroiul, satana, aºa poceºte, cã duce pe om cale de 3 zile înainte
ºi înapoi; el poceºte aºa pe cei tari de fire, dar pe unul mai slab sã-l
poceascã, ar muri. Duce pe oameni prin hîrtopi ºi-i face sã rãtãceascã,
li se pare cine ºtie ce locuri necunoscute, cautã sã-i înece, sã-i prãpã-
deascã, sã rãmîie ai lor. Dacã þii minte cine þi-a fost înainte la
împãrtãºenie ºi în ce zi au fost Ajunul ºi Crãciunul, îþi aduci aminte
ºi piere, scapi. Mihalcea

Moroiul e duh rãu, duh de cu sarã ºi pãnã înainte de miezul
nopþii, se aþine la drumuri de bezmeteceºte pe oameni, îi duce la ape
sã se înece, îi sparie, îi vîrã pe sub poduri. Dacã e îngropat lîngã
casã, se face cãþel; vine în casã noaptea ºi de îi dai pace ºi-i dai
mîncare, nu face nimicã; iar de nu, face pagube ºi ºotii la casã.

Îmblã prin prejurul casei mieunînd, dar sã nu-l alungi, cã nu-þi
face nimic.

Moroii ies noaptea înaintea oamenilor ºi se fac pãdure, ca sã
sparie oamenii, întunecã drumul; se face porc cu picioarele cele de
dinapoi tîrîite ºi se lasã greu pe om. Cînd treci pe lîngã þintirim, sã
nu te uiþi noaptea înapoi; niºte femei s-au uitat ºi au vãzut o ploaie
în urma lor. Siret

Moroiul se aratã ca o femeie lungã, ca o pînzã albã, drept la
miezul nopþei, la lunã nouã.

Moroiul zice cã iesã noaptea ºi rãtãceºte pe oameni. Povestitorul
spune cã, venind odatã iarna cu mai mulþi cu sania, poate de vro zece
ori i-au purtat tot pe acelaºi loc ºi nu se puteau dumeri cum sã iase
la drum, nici unde sînt, pãnã ce i-a prãvãlit într-o hîrtoapã. El
rãtãceºte omul pãnã ce nu mai poate ºi atunci îl lasã; sau se suie în
spate la om ºi omul îl duce, iar pãnã nu mai poate ºi atunci îl lasã. Alt
rãu nu face, doar care e slab de înger se poate spãria ºi sã zacã or sã
moarã. El zice cã strigã la fereastã, dacã i-ai miºcat locul, îþi dã de ºtire
sã îndrepþi. Dacã l-ãi supara cumva, îndatã se îmbolnãveºte vro vitã
sau cineva din casã ºi dacã mergi la vrãjitoare, îþi spune din cãrþi cã
gardul cutare ori grajdul ce-ai început în cutare loc sã-l strici ºi îndatã
e bine, îþi dã pace, dacã îi dai ºi lui. Iacob Hradovei, Mihalcea
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Moroiul e tare rãu, îmblã de la amiazã-zi ºi pãnã la un ceas de
noapte ca un vînt ºi poceºte, de omul moare; îi zic: ”pociturã.”

Moroiul zice cã are minute cînd îmblã, nu întotdeauna ºi nu în
toatã noaptea. El îºi are drumul lui, pe care merge drept înainte, se
preface în ce vrea. Pe cine îl întãlneºte în cale, îl poceºte cã poate ºi
muri. Într-o searã, bãietul povestitoarei a auzit afarã þipînd; se uitã
ºi vede o copilã ce fugea prin ogradã ºi a mers înãinte peste pîrlaz în
grãdinã, iar cînii, în urma ei, lãtrînd. Se prefãcuse în copilã. Bãiatul
s-a spãriat, dar nu i-a fost nimicã, cãci trecuse pe departe. Cînii erau
de cei întãi la cãþea, nazdrãvani, cã l-au cunoscut. La casa unde sînt
cîni de aceia, dracul nu-ºi poate face mendrele lui, de aceea, astfeli
de cîni nu trãiesc mult; necuratul îi omoarã.

Moroiul dacã dã peste om, or moare omul, or zace cine ºtie cît. El
numai în ceas necurat îmblã, cînd e ceasul curat, nu poate îmbla, ºi
de aceea, în ceasul cela cînd merge, poate sã facã rãu. La lunã nouã,
atunci îmblã ºi ei, ºi toate necurãþeniile mai tare.

Maria Struþ, Mihalcea

Moroiul se face din copii nebotezaþi, nãscuþi morþi sau pierduþi ºi
îngropaþi. Dupã ºepte ani, el iese din mormînt ºi zboarã pe sus sã-ºi
caute botez. Spun oamenii cã aud cum strigã „Cristian, Cristian!”
(Botoºani) sau „Cruce, cruce!” Atunci cine aude sã rupã de la sine o
bucãþicã de ceva, din strai, basma, sã arunce ºi sã zicã: „De eºti
bãiet, sã te chemi Ioan, de eºti fatã, Maria!” În Ropcea, zic Ioan ºi
Ioana. Dacã nu-i dai, el se face drac, moroi. În Botoºani, spun cã la
astfeli de morminte sã torni ºepte ani de-a rîndul agheazmã de cea
mare din ziua de Ajunul Bobotezei ºi atunci e ca ºi botezat. În ªcheia,
în ziua de Boboteazã, merg femeile la morminte de acestea ºi torn.

În Ropcea, la copiii nebotezaþi, în mormînt, se pune tãmîie ºi
agheazmã, iar în ziua de Boboteazã iau pe cineva care sã toarne pe
mormînt agheazmã, sã fie cumãtru, zicînd formula: „Se boteazã robul
lui Dumnezeu Ioan, în numele Tatãlui, amin, ºi al Fiului, amin, ºi al
Sfîntului Duh, amin!”, fãcînd aceasta în fiecare an. La ºepte ani, e ca
ºi botezat ºi se duce la Dumnezeu. Sau îi face preotul agheazmã
îndatã ce a murit, zicînd formula, iar cine e cumãtru merge în 7
sîmbete de toarnã agheazma la mormînt, pentru care lucru mama
copilului îi dã cumãtrului în ziua cea de pe urmã o lumînare cu pînzã
de crijmã ºi 2 colaci ºi atunci e ca ºi botezat, iar de nu, capãtã aripi
ºi zboarã sus la ceri ºi cere botez. Atunci, cine-l aude sã-i arunce o
bucatã de ºtergar sau altã ceva ºi sã-i zicã ca mai sus. El atunci ia
bucata ceea ºi se duce la Dumnezeu ºi-i aratã cã e botezat, cã are
crijmã, ºi Dumnezeu îl primeºte cu ceilalþi îngeri, altfel îl alungã ºi
se face duh necurat, merge ºi stã înapoi la locul lui. De acolo, cînd îi
vine lui, se face un vînt ºi iese, apucã þernã, paie din locul acela ºi se
duce învîrtindu-se ziua, noaptea, ºi preste cine dã, îl ologeºte or îl
rãdicã pe sus. Cînd îl vezi, e bine sã te pui jos, cã nu-þi face nimicã.

Elena Braha, Ropcea
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În Ardeal, spun cã vîrcolacii se fac din copii nebotezaþi ºi mãnîncã
soarele ºi luna.

În Mahala, se spune cã moroiul iese ca un sul de foc ºi cere botez.

Aice, se spune cã ºi din vitele ce mor dupã ºepte ani se fac moroi
sau zburãtori ºi fac pagube unde sînt îngropaþi.

Dochiþa Hurghiº, Mahala

Moroii pãnã la ºepte ani iese pe vremea ce sînt îngropaþi ºi merg
la mama lor de strigã botez. Voloca

La lunã nouã, moroiul iese de strigã ºi, de nu-l aude nimene, se
face necurat ºi chinuieºte pe omul a cui e casa unde e îngropat, cã
omul n-are chip sã steie, e necontenit bolnav, îi pier vitele, mor copiii
ºi trebuie sã se ducã de acolo, cãci ar muri ºi el. De aceea se zice cã
nu-i fãcutã casa pe loc curat.

Moroiul e mai rãu decît dracul, cã dracul de cruce fuge, da moroiul
nu, cãci ºi el e din creºtin.

Un om din Spasca s-a dus la pãdure ºi a rupt o nuia din un pom
boºtoroº, unde aruncase o fatã un copil. Îndatã l-a nãbuºit sîngele
bucãþi pe nas ºi pe gurã. N-a murit chiar atunci, darã mult n-a trãit
ºi era întruna galbãn ca ceara.

Moroiul sloboade aºa un vînt, cã poceºte.

Moroiul vîrticuº

Ioana Lupaºcu, din Siret, spune:
Am avut ºi eu aºa un pacat lîngã casã. Vecina mea, o ºvaboaicã,

pierduse un copil ºi-l îngropase în gunoi. Trecuse amu 7 ani. Odatã,
veneam de la apã, numai ce vãd cã din locul acela se rãdicã un
vîrticuº, ca o pãlãrie þãrãneascã, ºi vine spre mine. Eu m-am dat în
lãturi, da cu o aripã tot m-a atins ºi îndatã a început a mã fierbe. Vin
acasã, mi-i rãu, mi-i frig fãrã sã simþesc vreo durere. „Bine cã ai
scãpat numai cu atîta, zice bãrbatul meu, cã putea sã fie mai rãu.”

Da odatã, puneam cartofe cu bãrbatul meu, în grãdinã; el arunca
cu bulgãri în mine, eu într-însul, ne jucam, ca tinerii. Deodatã aud:
„Feri, cã vine asupra ta!” M-am dat în laturi ºi m-a trecut; de nu mã
dam, era pace; ºi tot asupra mea vinea!

Altãdatã, pacatul meu, stam pe prispã; bãrbatul meu dormea în
casã. Îl vãd iar cum se rãdicã, dau sã fug, dar era prea tîrziu, de abia
am putut sã întru în casã ºi sã-l strig pe d-lui – ce a mai fost, nu ºtiu!
ªtiu atîta cã am perdut copilul cu care eram însarcinatã ºi trei luni
nu m-am sculat din pat. Iarã dupã aceea, un an de zile n-am ºtiut
nici de casã, nici de copii; mã îmbracam ºi îmblam cîmpii; ºi numai
cu molitvele Sf. Vasile m-au scos din boalã; trei ani de zile am fãcut
sfiºtanii ºi rugãciuni, pãnã l-am departat de la casa mea. Dar s-a
îndreptat spre casa ºvãboaicei ºi amu acolo era sã se facã moarte de
om. Siret
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Vîrtecuºul, moroiul, are putere; de te-ar prinde în ceasul lui, te-ar
rãdica cu totul în sus. Drumul lui e mai ales la rãspîntii, în crucele
drumului; acolo stã el. Pe aºa un loc, unde e moroi, nimene nu face
nici casã, nici nu samãnã, darã îl lasã de sã fac carãri încoace ºi
încolo; de aceea vine, cã stã la rãspîntii.

El îmblã de dupã amiazã-zi, se face cîne, mîþã, vînt ºi fel de fel.
Ursana, Mihalcea

Moroiul îmblã în zori de ziuã ºi la amiazã-zi; în zori de ziuã e mai
rãu. El e dracul cel de amiazã-zi.

Moroiul poceºte noaptea de-l întãlneºte pe om la drum sau de iese
noaptea afarã. Din pociturã de moroi e damlaua; duhul acela, cînd
întrã în om, îl arde, îl lasã lemn. De pociturã de moroi, e bine sã te
scalzi în buruiana „pereleta” (ruseºte) sau „zburãtor.” Mihalcea

Moroiul, cînd iese de la locul lui, þine 40 de paºi drumul drept
înainte, da pe urmã se duce cum vrea. Dacã trece în drumul lui peste
un copac, îl usucã. La casa povestitoarei, în Ropcea, era un copãcel,
care se tot usca ºi se desprindea coaja de pe el. Au pus alþii, în acelaºi
loc, ºi aceia se uscau tot aºa. Vine o huþancã la d-lor. „Dacã degeaba
vã e lucrul, cã aici trebuie sã aibã «el» drum.” Atunci º-au adus
aminte cã-l videau venind dintr-acolo. „Da cal n-aþi vãzut niciodatã?”
„Nu!” „Trebuie sã se arate, lasã cã am sã-l pãzesc eu.” De atunci, de
cînd au fost vorbit, întruna se arata. „Daþi-mi cãrbuni”, zice huþanca.
Cã dracul cu nimicã nu se zãdãreºte, nu se mînie ca de foc. I-au dat
într-un pocriº cãrbuni ºi ea a aruncat asupra lui; îndatã s-a fãcut
cîne, apoi iar cît casa de mare ºi tot venea asupra ei. Huþanca s-a
suit pe gard ºi cu 9 bîrneþe l-a prins de gît ºi, cînd a luat o propea, aºa
l-a bãtut pãnã au cîntat cucoºii. Atunci s-a fãcut nevãzut, darã mai
mult n-a venit. Elena Braha, Mihalcea

Dracii din oameni

Vîrtecuºul e jocul dracului; el iese drept la amiazã-zi, întocmai
aºa ca la miezul nopþei, ºi se joacã ºi preste cine dã, îl ologeºte, îl
muþeºte ºi poate sã moarã. La amiazã-zi, jocã ca jumatate de ceas;
aºa de sus se suie! ºi apoi se duce iar la locul lui. Cînd bate vîntul cel
curat, el fuge de acela. Locul lui e pe la haturi, de aceea pe hat sã nu
dormi, sã nu ºezi. Ian sã dormi pe hat, cã îndatã îþi huieºte în cap. El
nu ºede obºte pe hat, numai în ceasurile lui vine de-ºi catã locul, cã
el se face din copilul ce-l omoarã fetele ºi-l îngroapã la haturi; la
ºepte ani, iese de acolo ºi strigã de trei ori la Dumnezeu botez. De
nu-i aruncã nimic, în urma lui se iau dracii cei bãtrîni ºi-l iau cu
dînºii, de se face drac ca ºi ei.

Numai dracul cel bãtrîn, ce a îmblat cu Dumnezeu, a fost fãcut nu
sã ºtie din ce, dar aceºtia sînt toþi din copii de aceia, din oameni.

Cãlina Caliniuc, Mihalcea



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA418

Vîrticuºul e „vînt rãu”, drac sau moroi; dacã nu-i zici nimicã, el
nu-þi face nimicã. D-na Maria Braha din Mihalcea l-a vãzut odatã ºi
a început a-l stupi ºi a-l ocãrî: cã sã piarã, sã se ducã pe pustii! El, ei
nu i-a fãcut nimicã, da a trecut pe lîngã casã ºi gardul nou-nouþ l-a
dat la pãmînt. Sub gard se juca copiliþa ei micã ºi, de n-o apuca
degrabã, o ucidea acolo. De atunci îi dã pace, nu se mai aninã de dînsul.

Noaptea, pe om îl poceºte necuratul, moroiul. El vine la fereastã
ºi strigã – ºi de rãspunzi, te cuprinde sîngele ºi mori. El numai o datã
are putere sã strige, dacã trece minuta lui, nu-þi mai face nimic.

Budeniþ

În Botoºani, sã spune cã „vîrticuºul” nu e „moroi.” Vîrticuºul sînt
„Ielele”! Iatã ce sã spune despre moroi:

Noaptea, sã nu rãspunzi, pãnã nu te-a striga a treia oarã. Pe om,
noaptea, moroiul îl strigã ca sã-i facã rãu; de rãspunzi, te muþeºte,
îþi ia gura ori, dacã ieºi afarã, te nãvãleºte sîngele ºi mori sau te duce
prin hîrtopi, te bagã în baltã ºi mori; tot aºa ºi dacã-l întãlneºti
noaptea. Un om a îmblat de la 11 ceasuri ºi s-a înturnat la 2 ceasuri
în acelaºi loc, plin de glod de prin bãlþi, de unde fusese. O mîþã
neagrã mergea înaintea lui ºi el dupã ea. El atunci n-a fost în ceasul
lui, cã-i fãcea ºi mai rãu, dar aºa, l-a buimãcit macar. Cînd þi se
nãlucesc pe loc cunoscut case, pãduri, ai calcat în loc de moroi.

Cînd baþi vrun par unde e el, face pozne; mor cei din casã, zac pãn’
nu scoþi parul. De dormi pe locul acela, nebuneºti.

D-na Sevastiþa ºi d-l Haralamb Dumitriu, Botoºani

(La descîntece ºi boale, vol. II*, se va vedea despre pocitura de
moroi, precum ºi de alte duhuri rele, strigoii.)

G. Vîrticuºul e dracul. De ce sã teme dracul

Vîrticuºul e jocul diavolului, nu moroi; atunci el joacã. Botoºani

Vîrticuºul e nunta dracului; dar sã te dai în lãturi, cã te poate lua.
Povestitoriul a aruncat cu cuþitul în el ºi s-a trîntit îndatã la pãmînt,
cãci atunci nu-þi poate face nimic. Aproape, erau niºte scînduri ºi
le-a trîntit toate preste om, de ar fi fost în picioare, îl lua. Roºa

Unde se învîrteºte vîrticuºul, niciodatã sã nu te culci.
De dai peste vîrticuº, faci ulcior ºi orbeºti. Igeºti

Vîrticuºul niciodatã nu s-ar face aºa, de nu l-ar trimete fãrmã-
cãtoarele, el e diavolul trimes. De slobozi pãrul ºi urma cuiva în
vîrticuº, acela nebuneºte. Roºa

Vîrticuºul cînd îl vezi cã vine, sã te pui jos ºi sã te apuci de pãmînt
or de iarbã, iar cu o mînã sã-þi astupi gura ºi nasul sau urechile.

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Dacã te þii de pãmînt, nu-þi poate face nimicã. El, dacã dã peste om
îl ologeºte, dar dacã întrã înlãuntru e mai rãu. Ropcea

Vîrticuºul sînt duhurile cele rele, nu moroii. Omul sã se fereascã
cînd îl vede; sînt ceasuri aºa cînd îmblã. Mama autoarei, Botoºani

Vîrticuºul e „ceasul rãu” al necuratului, nu moroi, aºa are el
ceasuri, cã peste cine dã atunci îl muþeºte, îl ologeºte, îl omoarã, dar
nu totdeauna. El drept la amiazã-zi ºi la miezul nopþei are putere.
Cînd îl vezi, sã nu zici nimica, nici sã gîndeºti ceva de rãu, sã faci
numai cruce. Pe cine îl prinde, îl rãdicã în sus ºi-l sfarmã sau îl
ologeºte. Mihalcea

Vîntul cel rãu e pocitura, se schimbã aºa în vînt diavolul, dacã îi
face cineva ceva, îl mînie ºi apoi, peste cine dã, vai de acela!

(Despre vînt rãu – nu vîrticuº –, care dã peste om, îl poceºte, cã
poate sã moarã, se va mai vedea vol. II*, la Boale.)

În vîrticuº, sã aflã dracul ºi, dacã l-ar prinde pe un om înlãuntru,
l-ar lua la el. D-l David, com. Buhalniþa, Moldova

Vîrticuºul zice cã ia toamna un jidan, în ziua lor cea lungã. Ei
atunci iau toþi cîte o gãinã albã (gãina albã e ziua) ºi cearã de
lumînãri, de la creºtini, de se apãrã; ºi numai pe gãina ce rãmîne se
cunoaºte cã unul nu-i.

Vîrticuºul e dracul, nu e moroi; el se pune ramaºag nu-º cu cine cã
omul îl va stupi cînd îl va vedea; dar omul sã nu stupeascã – Doamne
fereºte! – cã el aceea vrea. Atunci cînd îl vezi, sã ocãreºti „oala lui cea
de sãc”, cã se desface. Botoºani

Cînd vezi vîrticuº, sã zici: „Bîrneþ, bîrneþ”, cã el îndatã fuge, cãci
cu bîrneþul poþi sã-l prinzi. Broscãuþi

Cel mai rãu dintre toþi dracii e diavolul de miazã-zi. Cînd vezi
vîrticuº, sã te dai în lãturi ºi sã pui degetul cel mare între cele douã
degete mari, ceea ce înseamnã partea bãrbãteascã, ºi sã zici din gurã
acel cuvînt, cã nu-þi poate face nimic. Ioana Lupaºcu, Siret

Diavolul de bãieþi sã teme, în noaptea dinspre Ajun ºi Anul Nou,
nu se aflã nici un drac pe lume; atunci fug, se ascund, cãci îmblã
bãieþii cu colinda.

De aceea oamenii se bucurã, cînd li se naºte un bãiat, cãci de casa
ceea diavolul nu sã apropie; da de fete nu se mai bucurã nimene, cãci
fata e fricoasã – ºi de umbra ei sã teme, nici pãn’ afarã, noaptea,
singurã nu se duce.

Dracul de bãieþi ºi babe sã teme, cã babele ºtiu descîntece ºi-l
alungã.

Diavolul de omul bat se teme, cã omul bat l-ar prinde. La un om,
noaptea, se suise în car, cã nu-l puteau duce boii, asudase trãgînd.

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Povestitoriul era bat ºi s-a suit la omul cela în car ºi pe loc s-a
scoborît diavolul, un bãieþel mititel. Ion Plãcintã, Horecea

Pe diavol cînd îl vezi, îl poþi omorî cu plumb sfinþit la 12 liturghii,
atunci el întrã de o sutã de mile în pãmînt ºi deasupra iese ca pãcura.
Dar de-ar calca cineva în pãcura ceea, piciorul lui aºa rãmîne, nu se
mai ºterge în veci. General

Diavolul fuge de cucoº, s-a vãzut.

Dracul tare se teme de tãmîie ºi mai ales e bunã tãmîia sfinþitã de
9 ori, la Paºti. Cum aprinzi, fuge.

Diavolul, de cruce fuge; crucea îl frige. Cînd vezi cã se fac pozne la
casã, cã ai pagube, supãrãri, sînt boli, sã iai agheazmã ºi sã stropeºti,
cãci de-l ajunge, se frige ºi fuge. Atunci el zice cã l-a opãrit cu uncrop.

Ropcea

Pe dînºii, Sf. Ilie îi ucide cu suliþa ºi ei sã ascund unde pot; de
aceea, omul face cruce cînd tunã, ca sã se depãrteze el.

„M-oi ascunde sub vitã”, a zis diavolul lui Sf. Ilie, cînd i-a alungat.
„Ascunde-te, cã eu omului îi voi da, cã mai bine îi va merge ºi-ºi va
cumpara altã vitã în loc.”

„M-oi ascunde sub om.” „Eu omului îi voi ierta toate pacatele ºi va
merge în împãrãþia lui Dumnezeu, da pe tine tot te-oi detuna.”

„M-oi ascunde în bisericã.” „ªi acolo te-oi trãsni, iar oamenilor li
voi ajuta cã-ºi vor face altã bisericã, ºi mai frumoasã, în loc!”

Dracul, cînd l-a alungat Dumnezeu din ceri, de 3 ori l-a cercat cu
cuvîntul pe Dumnezeu, pãn’ l-a mîniat. Mai întãi a zis cã sã fie
scaunul lui la rãsãrit ºi al lui Dumnezeu la asfinþit, apoi a mai spus
nu-º ce, iar la urmã i-a zis: „Cît de ciudat la faþã eºti, Doamne!” „Da
tu nu eºti ciudat?”, i-a zis Dumnezeu. ªi îndatã a dat de i-au crescut
coarne; pãn’ atuncea, el coarne nu avea. Apoi a deschis ceriul ºi i-a
alungat. Cuciur-Mic



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 421

Cap. IV

Sf. Ilie. Lupta
Capul. Barbatul. Puterea

Miºcarea. Viaþa

§ 1. Bãtãlia cu dracul

Sf. Ilie s-a bãtut cu dracii; zice cã ei îl tot îndemna sã se gãteascã
de bataie; Sf. Ilie le zicea cã-i gata. „Da unde þi-i oastea?” „N-aveþi
voi grijã, gãtiþi-vã voi!” Ei s-au strîns cîtã frunzã ºi iarbã ºi, cînd a
dat Sf. Ilie cu tunul, a curs trei zile ºi trei nopþi pãcurã dintr-înºii.

Dracii nu-s pe lume; ei ºed în iad, numai duhul lor se aratã pe
aice; cã sã fie ei, ar fi rãu. Saveta Buzdugan, Iliºeºti

De cu-nceputul lumei, Dumnezeu a fost dat pãmîntul în stãpînirea
dracului, numai i-a zis cã sã se poarte bine. Dar diavolul l-a iudit pe
Sf. Ilie de-a ucis pe tatãl sãu ºi pe muma sa. Sf. Ilie s-a rugat cu atîta
credinþã la Dumnezeu sã-i deie putere asupra diavolului, pãnã i-a
trimes Dumnezeu car de foc ºi patru cai cu aripi ºi l-au luat la cer.
Atunci, dracii cu toþii dupã dînsul, sã vadã ce va face. Dumnezeu i-a
dat tunul ºi fulgerul, ºi, cînd a slobozit Sf. Ilie tunul în ei – cu gîndul
sã prãbuºeascã toþi dracii în iad –, ceriul ºi pãmîntul s-au cutre-
murat. Da Dumnezeu s-a suparat tare pe Sf. Ilie, cã a zis cã ºi dracii
sînt buni la ceva, de n-or fi ei, oamenii nu vor mai avea fricã. Pentru
aceea, i-a luat o mînã ºi un picior, cã alfeli era prea tare; vite, oameni
ºi toate ar fi omorît. ªi cum a blagoslovit Dumnezeu în ceasul acela,
aºa au ramas dracii din ceri sus, pãnã în iad jos, ºi de atunci sînt
dracii ºi în ceri, ºi în iad, ºi aice. Dar pe pãmînt nu ar fi aºa de mulþi,
dacã nu s-ar face din moroi.

Dracul merge cu piatra prin ceri ºi se sluþeºte la Sf. Ilie, dar Sf.
Ilie îl urmãreºte în toate pãrþile cu fulgerul ºi, unde-l nimereºte,
curge dohot din el. Iluþã Moraraº, Roºa

Arhanghelul Mihail ºi Lucifer

Dintãi, Lucifer era ºi el la Dumnezeu Arhanghel, dar a greºit
înaintea lui Dumnezeu cã a vrut sã fie el mai mare; a gîndit sã fie el
Dumnezeu. Dumnezeu a ºtiut aceasta ºi l-a alungat din ceri, pe
dînsul ºi pe toþi îngerii de un gînd cu dînsul. S-a deschis ceriul ºi au
curs trei zile ºi trei nopþi, de a ramas raiul deºert. Atunci
Arhanghelul Mihail a blagoslovit cu mîna ºi care unde a fost, acolo a
ramas, unii în ceri, alþii în vãzduh, alþii pe pãmînt ºi:
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Din îngeri luminaþi,
S-au fãcut draci întunecaþi

Dumnezeu a trimis pe Arhanghelul Mihail sã se scalde cu Lucifer
sã-i ia „stima”, haina cea de Arhanghel. Lucifer a întrat întãi în apã
ºi a lasat stima pe mal. Dumnezeu a dat un ger ºi a fãcut în jurul lui
gheaþã de 7 coþi de groasã ºi l-a strîns bine, sã nu poatã ieºi. Arhanghelul
a luat stima ºi la fugã. Lucifer, vãzînd aceasta, atîta s-a izbit sã iasã,
cã º-a rupt aripele ºi, ieºind, n-a putut zbura bine ca sã-l prindã. L-a
ajuns numai oleacã ºi, apucîndu-l cu gura de cãlcãi, i-a rupt talpa; de
aceea la om talpa piciorului nu e netedã, cã diavolul i-a rupt-o atunci
Arhanghelului. Toader Strãjac, Roºa

Diavolul zice c-a avut o cuºmuþã tare frumoasã ºi îngerul s-a
apucat cu el ramaºag, cã cine mai degrabã sã va scalda, aceluia sã fie
cuºmuþa. Îngerul nu s-a mai scaldat, a apucat cuºma ºi la fugã.
Diavolul dupã dînsul. „Doamne, m-ajunge”, zice îngerul. Atunci
Dumnezeu a slobozit tunul ºi i-a ars dracului aripele, º-a cãzut. De
atunci tot una se repede prin ceri dupã înger, dar Dumnezeu dã cu
tunul într-însul. D-na Elena Braha, din Ropcea

Sf. Mihail zice cã îmblã cu Sf. Ilie cu tunul; alþii zic cã Sf. Gavril.
Cînd vezi cãzînd o stea, zice cã atunci sã repãd îngerii dupã diavol

ºi-l alungã.
Luceferii sînt îngeri. Botoºani

§ 2. Îngerul ºi dracul
A. Mînele. Picioarele. Inima. Gîndul

Necuratul stã la om pe mîna stîngã ºi pe piciorul stîng; acele-s ale
lui. Ian sã dai în cineva cu mîna stîngã, cã de se întîmplã în aºa
minutã, pe loc îl omori. Aºa cum are necuratul pe îngerul lui la mîna
stîngã, aºa ºi Dumnezeu trimite pe îngerul sãu la mîna dreaptã.

Fiecare om are un înger ºi un drac. Îngerul îl pãzeºte, îi aratã
drumul cel bun, îl îndeamnã la bine, darã dracul, la pacate ºi la rãu.
Îngerul scrie faptele bune ce le face omul, iarã dracul, faptele cele rele.

Mulþi însã din bunii creºtini spun cã omul are înger, dar nu ºi
drac, cãci omul e botezat, are cruce ºi diavolul de om nu se poate
apropia.

De cînd au oamenii înger

Domnul Hristos s-a fost fãcut doftor ºi lecuia oamenii; da jidanii
îmblau sã-l gãseascã. S-a dus el într-un sat ºi a lecuit o mulþime de
oameni; a mai fost ramas un orb, ce venise pe genunchi pãnã la
Dumnezeu. Domnul Hristos a muiat degetul în þernã, i-a dat pe la
ochi º-a vãzut. „Aceasta nu-i doftor, au zis jidanii,  e Hristos”, ºi a
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luat fiecare cîte o piatrã în mînã sã-l omoare. Atunci Domnul Hristos
s-a suit iute pe o stîncã înaltã tare, cã nu puteau sã-l ajungã, nici nu
se puteau sui la el; jidanii stau împrejur, dar nu-l puteau capata.
Vine diavolul între dînºii: „Ce-mi daþi mie sã vi-l aduc? Mi-þi da al
zecelea jidan?” „Þ-om da!” El s-a rãdicat în sus ca sã se suie, dar era
tare sus º-a cãzut. Atunci el a uitat ce a fost cerut, merge înapoi ºi
întreabã: „Ce mi-aþi fãgãduit?”, zice el. „Cã þ-om da tot al zecelea
cahal de la strînsurã, toamna.” Dracul s-a primit ºi aºa a doua oarã
s-a suit pãnã sus. „Închinã-te mie, or de nu, te arunc jos de aici”, i-a
spus el Domnului Hristos de trei ori. „Eu am cui sã mã închin – a zis
Domnul Hristos – Tatãlui ceresc, ºi acela mã va apãra de tine, nu mã
vei putea tu arunca!” Domnul Hristos a împreunat mînile ºi a zis:
„Nu mã lãsa, Doamne, în puterea diavolului; trimete-mi ajutor!”
Dumnezeu i-a trimis îngerul; jidanii s-au spãriat ºi au fugit de acolo,
iar pe Domnul Hristos îngerul l-a luat biniºor ºi l-a pus pe pãmînt.
Atunci Domnul Hristos s-a rugat lui Dumnezeu:

„Mi-ai dat mie înger, Doamne, dã ºi la oamenii mei. Dacã el poate
la mine sã îndrãzneascã cu atîta putere, cum se vor putea apãra ei?”

ªi de atunci Dumnezeu a dat ºi la oameni, cã au de-a dreapta
înger ºi îngerul îi pãzeºte. De ce cu mîna dreaptã poþi face cruce, da
cu stînga nu? Dãnilã Oloinic, Mihalcea

Rugãciunea la înger

Înger, îngeraºul meu,
Cruciþa1 lui Dumnezeu,
Stã într-ajutorul meu,
Pãn’ la miez de miez de noapte,
Pãn’ la ceasul cel de moarte.
Sfîntã cruce – adoarme-mã,
Înger bun, trezeºte-mã,
Cu darul tãu îngrãdeºte-mã,
Doamne, miluieºte-mã,
Doamne, miluieºte-mã!

Rugãciunea aceasta se zice sara ºi noaptea, dacã te temi; cum o
zici, îndatã orºice fricã piere.

Cînd te culci, faci cruce ºi pe pernã ºi zici:

Cruce-n ceri, cruce-n pãmînt,
Cruce-n locul ce mã culc.
Doi îngeri mã strãjuieºte,
Sfînta cruce mã pãzeºte,
Sfîntul duh în mine este.

1, Unii zic „sluguþa” lui Dumnezeu.
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Închei ºi cu:

Cruce-n casã,
Cruce-n masã,
Cruce-n truspatru
Cornuri de casã.

(ªi faci spre toate patru cornuri cruce.) Botoºani

În Mahala, cînd se culcã oamenii sara ºi fac rugãciunile, spun ºi
rugãciunea urmãtoare la înger, sã le pãzascã casa:

Sf. Ioan ºede în mijloc de casã,
Cu straie scurte,
Cu sãbii crunte.
În patru cornuri de casã,
Sînt patru îngeri a lui Sf. Ioan
ªi apãrã salaºul
De toate relele
ªi de toate grelele.

Maria Maslosca

*

În Broscãuþi se spune:

Cruce-n casã, cruce-n masã,
Cruce-n toate unghiurile de

 casã;
ªede îngerul în mijlocul casei
Cu cãmaºa scurtã,
Cu sabia smultã,
Cu uºile-nferecate,
Cu fereºtile-nziuate
ªi ne vede, ne prevede
De toate relele, pãn’ de cu sarã,
De cu sarã, pãn’ la cinioarã,
De la cinioarã, pãn’ la

 cîntãtori,

De la cîntãtori, pãn’ în zori,
Din zori, pãn’ la rãsãritul

 soarelui,
Din rãsãritul soarelui,
Pãn’ în vecii veacului,
Amin!

Apoi:

Înger, îngeraºul meu,
Ce mi te-a dat Dumnezeu,
Pãzeºte sufletul meu
Pãnã de cu sarã etc.
Eu sînt mic,
Tu mã fã mare,
Eu sînt slab,
Tu mã fã tare.
Eu pe tine te alduiesc,
Da tu pe mine
De toate relele
ªi de toate grelele
Sã mã pãzeºti.

Elena Olãniþã, Broscãuþi

(Altã variantã s-a vãzut la
pag. 276)

*

Sara sã te culci întãi pe mîna stîngã, sã-þi fie îngerul deasupra,
cãci atunci îngerul se bucurã ºi te pãzeºte, dar dacã te culci pe cea
dreaptã, e diavolul deasupra ºi se bucurã, cã a dovedit pe înger.

Credinþã generalã

În Mihalcea, se adauge cã sã te culci pe partea stîngã, adecã dupã
cum e mersul soarelui (patul fiind aºezat cu capul la rãsãrit, în toate
pãrþile la popor). Altfeli, e dracul deasupra ºi se bucurã cã îngerul e
jos.

Omul fiecare are înger, da el nu stã totdeauna lîngã om; vine în
casã ºi iar se duce, iar la moarte vine de-i ia sufletul.
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Focul sara sã-l învãleºti din partea despre uºã, cã de e descoperit,
nu poate întra îngerul, se frige. Mahala

Sara sã nu pui pieptene pe fereastã, nici liulea, cã nu-s curate ºi
nu întrã îngerul, dar nici sare sã nu pui, cã-i e drumul sarat ºi se
întoarnã. Pachina Fidirciuc, Corovia

În Ropcea sã spune cã fiecare om are doi îngeri, cum asfinþeºte
soarele, îngerii vin ºi-l pãzesc.

Fiecare om are înger; el vine în toatã sara de la Dumnezeu sã
vadã ce face omul, cum îi merge, ce-i trebuie ºi apoi merge iar la
Dumnezeu de spune. Îngerul vine în toatã sara, cînd ne culcãm ºi, de
ne culcãm pe mîna stîngã, el se pune pe umãrul nostru ºi cineazã ºi
se bucurã, de nu, se duce. Maria Struþ, Mihalcea

Nu numai cît omul, dar fiecare casã are înger, fãrã înger nu se
poate. Îngerul vine în toatã ziua pãnã la miezul nopþei la om, cã el
tot ce se întîmplã în casã ºtie, de este vro naºtere or de moare cineva.
El întrã iute de se uitã ºi iar se duce. Pachina Fidirciuc, Corovia

Sara sã nu mãnînci usturoi, cã se depãrteazã îngerul.
Staneºti pe Molniþã

(În Mihalcea, unii anume mãnînc, sã se depãrteze diavolul, înge-
rul zice cã sufere usturoiul.)

Încins sã nu te culci, cã vine îngerul ºi nu te cunoaºte ºi se duce,
zice cã eºti snop. General

Noaptea cînd dormim, visurile cele bune de la înger ne vin, ni le
ºopteºte îngerul în ureche ºi cele rele de la necuratul, ni le ºopteºte el.

General

Noaptea cînd dormi, dracul face rãfuialã de toate pacatele cîte
le-ai fãcut peste zi ºi le scrie ºi îngerul scrie faptele cele bune ce le-ai
fãcut ºi apoi îþi ia mîna ºi pune degetul cel mic pecete, cã adecã
singur ai iscãlit ºi cu acele merg pe ceea lume, cînd te va judeca
Dumnezeu. Gh. Cosma, Botoºani

Noaptea, omul iscãleºte cu degetul cel mic tot ce a fãcut peste zi.
Dochiþa Hurchiº, Mahala

B. Ce bun e îngerul. Cum sã þine

Îngerul totdeauna stã lîngã om ºi-i trage chezul; îl trage la inimã
ca sã fie cum mai bine, sã nu facã rãu. Numai cînd merge omul în
crîºmã, îngerul nu merge cu dînsul, stã pe prag. Atunci dracul îl
iudeºte ca sã uite de înger, cã l-a lasat afarã, ºi-l îndeamnã sã se
sfãdeascã, sã se batã, sã facã cuiva rãu or sã puie gînd la alte cele, la
pacate, dar altfeli îngerul, din zi ºi pãnã în noapte, stã lîngã dînsul ºi-l
pazeºte sã nu zicã cuiva ceva, sã nu facã vro suparare, sã nu facã rele.

Dimitrie Volcinschi, Ropcea
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Sã zice: „Blînd ca un înger!”

Cînd e liniºte ºi nu se vorbeºte nimic într-o casã sau unde sînt
mulþi oameni, în bisericã, se zice cã a trecut îngerul peste casã.

General

Cînd vrai sã faci un lucru, îngerul te îndeamnã ºi îþi spune de sã-l
faci sau nu; aºa parcã þi-ar vorbi cineva la ureche or te trage sau nu
la acel lucru inima.

Cînd îþi þiuie în vro ureche, e îngerul, sunã clopoþelul ºi-þi dã de
ºtire cã din acea parte se apropie diavolul, ca sã-þi faci îndatã cruce
la acea ureche. General

În Moldova, atunci sã obicinuieºte a întreba pe un altul cineva:
„În care ureche îmi þiuie?”, ºi de gîceºte acela, îþi e prieten, de nu,
duºman.

Necuratul, dacã vede cã omul e blînd, bun, se duce de la dînsul.
Doamne fereºte sã fie necuratul totdeauna lîngã om! De aceea omul
sã-ºi calce totdeauna pe inimã; de ce sã zice: „Rabdã un ceas, cã-i trãi
un an!”

Acel ce e rãu e al necuratului, el se lipeºte de dînsul ºi îl îndeamnã
la rãu, îi vin fel de fel de gînduri în cap ºi dacã nu-ºi aduce aminte ºi
nu-ºi face cruce ca sã piarã, atîta sã þine de dînsul, pãnã îl prãpãdeºte
or face vrun rãu. Cum face cruce, dracul n-are putere, fuge ºi numai
pe departe îmblã ºi-l pãzeºte, cînd sã se poatã iar apropia. De aceea
nu-i bine sã zici din gurã cum au o samã obiceiul: „Am sã mã înec!
Am sã mã spînzur!”, or altã ceva de rãu, cã el vorba ceea º-o scrie ºi,
dacã zice de trei ori cã are sã-ºi facã seamã, atunci trebuie sã-ºi facã.
Omul dacã sã roagã la Dumnezeu, dacã merge la bisericã, îngerul îl
întãreºte ºi-l fereºte, dar dacã uitã de Dumnezeu ºi nu se închinã,
atunci îngerul ºi Dumnezeu sã depãrteazã de la dînsul ºi dracul sã
întãreºte. Danilã Oloinic, Mihalcea

Zice cã femeia, dupã ce a fãcut copilul, ºi toþi cei din casã sã se
pãzeascã, macar pãnã ce-l boteazã, dar mai bine e pãnã la 6 sãptã-
mîni, pãnã ce-l împãrtãºeºte, sã nu pomeneascã numele dracului, cã
atunci el, cît trãieºte omul, copilul acela, n-are atîta putere asupra
lui. De aceea cînd vorbesc oamenii de diavol, nu-i spun numele lui, ci
îi dau alte nume: „cel mititel”, „cel cu coarne”, doar n-ar prinde de
veste cã sã vorbeºte despre el.

Îngerul la om numai cu rugãciuni se þine ºi cu fapte bune. Cînd ai
înger, el te pãzeºte de toate relele, orunde te-ai duce. Cu îngerul poþi
sã treci printre duºmani ca printre cîni ºi nimic nu þ-or face. Din care
parte þ-ar veni vrun rãu or te-ar lovi, el dintr-aceea se pune ºi te
fereºte. Zice cã sara cînd te culci ºi n-ai timp sã te închini cum se
cade, macar cruce sã faci, cã dacã vine îngerul ºi n-ai fãcut cruce,
zice: „Aista-i snop”, nu te cunoaºte ºi se duce; da dacã faci cruce, stã.

*
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Dacã prinde el putere asupra omului, nici nu-þi vine sã te închini,
þi-i greu; cartea de rugãciuni de aceea e bine s-o pui sub cap, cãci el
sã mai depãrteazã. Elena Braha, Mihalcea, de loc din Ropcea

Pe copil mic, în leagãn, cînd îl culci, îi faci cruce ºi sufli deasupra
lui, de trei ori, ca sã nu se apropie nici un duh necurat. Botoºani

C. Taria îngerului. Inima. Mintea

Omului, care-i tare de înger, nimicã nu i se aratã, orºiunde ar
merge noaptea, pentru cã i-i îngerul tare, dar al cãrui înger e moale,
acela vede feli de feli de necurãþenii.

La care om îngerul e mai slab, cã poate copilul s-a nãscut în aºa
ceas, necuratul e mai tare acolo ºi de aceea se lipeºte de dînsul ºi
capãtã boale, cum e spazmul, nebunia, ºi îngerul n-are bucurie de
acela pe care îl pãzeºte el. Dacã e mai slab, nu-l poate dovedi pe
necuratul!

ªi iar care om e rãu, îngerul se depãrteazã de dînsul. Zice cã sã nu
te rãsteºti niciodatã cu cuþitul, cã îngerul atunci se depãrteazã cu
trei paºi, iar dacã îl vede pe om cã se dã dupã necuratul ºi dacã face
omoruri, atunci îngerul fuge cu totul la Dumnezeu, aºa de suparat,
cã ºi-a pierdut sufletul... ºi merge la alt copil, care se naºte.

La moarte, zice cã îngerii vin ºi se luptã pentru suflet cu dracii.

Inima omului e jumatate de cîne, numai cît jumatate e de creºtin,
cã noi, pãnã a nu ne boteza, sîntem ca jidanii. Maica Domnului a fost
jidaucã, de aceea omul în mînie ar tãia, ar omorî, e rãu, furã, pentru
cã în el e inima cea de cîne. Mintea e bunã la om; care are minte, e
foarte bine, da este altul cã e slab de înger ºi diavolul se lipeºte ºi-l
ameþeºte, îi tulburã mintea; atunci îngerul se duce ºi diavolul face ce
vra cu dînsul. Îngerul omului e duhul. Ioan David, Botoºani

Sîmbãta, îngerii sã împãrtãºesc. General

Îngerul cel din stînga de n-ar fi, toate ar fi bune pe lume; cã acela
sã bagã omului în inimã ºi-i dã mînie, iuþalã, gînduri rele ºi într-un
ceas eºti în stare sã faci cine ºtie ce. Dar ca sã nu-i faci pe voie, sã te
scoli sîmbãtã dimineaþã tare, sã te speli, sã te închini, cã atunci
îngerul omului din dreapta se împãrtãºeºte ºi atunci acela din stînga
nu are aºa putere. Sîmbãta ºi duminica s-o pãzeºti, sã te scoli dimi-
neaþã, sã nu-i faci voia lui, cã tare-i bine. Acela dã „ceasul cel rãu” (o
boalã din fricã, nervozitatea). De „ceas rãu” sînt buruiene de ale lui
Domnul Hristos, care, dacã le bei, îl alungã din trup.

Baba Rucsanda, Botoºani

Inima omului are ureche, aceea e a diavolului, Dumnezeul lui i-a
dat-o; e aºa ca urechea inimei de la porc (la porc se taie urechile cele
ºi nu sã mãnîncã). Urechea ceea ascultã ºi aude ce-i spune diavolul,
cînd vine la ceasul lui, atuncea urechile se rãdicã în sus ºi el îl poartã
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pe om, de aceea omul se înnegreºte de mînie, se înviniþeºte, se
îngãlbineºte, bate, omoarã, pentru cã îi dã diavolul mintea cea rea;
cu mintea de la Dumnezeu, cea bunã, bun lucru face, da cu cea rea,
a dracului, rãu face.

De ce cu mîna stîngã dacã dai în cineva, poþi sã-l omori? Cã e a
lui. Cu mîna dreaptã, nu, cãci cu dreapta fãcem cruce. Cu mîna
stîngã de loveºti, poþi bate ºi pe diavolul; dar cu dreapta, nu, cãci
nu-l nimereºti. ªtefan Fidirciuc, Corovia

În cartea de semne stã scris: „Ureche a inimei de þi se va clãti,
întristare spune”.

Noi cu mîna dreaptã mîncãm, cu dreapta lucrãm, dar sînt oameni
ºi stîngaci; acela acuma þine partea diavolului. Stîngaci e omul, dacã
mama, cînd îl pune întãi la supt, îi dã din pieptul stîng sã sugã.

Despre mîni, se va mai vedea vol. II*.

D. Curajul. Spaima. Frica

Cînd cineva e fricos, sã zice cã e slab de înger.

Om tare de înger se cheamã acela ce nu se teme de nimic.

În Mihalcea, de la Iordan, toþi vin cu iascã aprinsã acasã ºi-ºi
pîrlesc pãrul în cruciº, în 4 locuri; la frunte, la ceafã ºi la urechi, sã
nu sã teamã peste an.

Tot pentru ca sã nu se teamã, ard unii gunoiul cel din zilele
Crãciunului în poartã în ziua de Sf. ªtefan sau de Anul Nou ºi sar
peste el.

În Cuciur-Mic, fac de Sf. Alexi foc în tindã ºi fiecare trebuie sã
treacã peste el, tot pentru fricã.

Cine sã teme sã treacã peste focul ce sã face în sîmbãta Paºtelor.

Mihalcea

Cînd trãsneºte întãi, sã prinzi beþiºoare, paie, ce-i putea, în mînã
ºi cu acelea, sã te afumi de spãriet, e tare bun.

Paraschiva Macovei, Mihalcea

De tun dacã te temi, sã apuci, cînd auzi tunînd întãi, paie, ce-i
gãsi, ºi sã te afumi, cã nu te mai temi. Paraschiva Malec, Mihalcea

Iarba tunului se dã la „rãutate” (spazm) de bãut.

Ca sã nu se teamã copilul de tun, sã-l duci întãi ºi-ntãi la nãnaºul
sã-l tundã. Nãnaºu îl tunde ºi-i dã o gãinã. Mahala

Cine sã teme sã se afume cu pãr de al sãu, luat în cruce, de la
frunte, de la ceafã ºi de la urechi. Mihalcea

De cine te sparii: cîne, om, sã iai pãr de la acela ºi sã te afumi,
cã-þi trece. Botoºani

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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De spariet, e bun pãrul de la frunte de la urs, sã te afumi sara.
Idem

De fricã, sã porþi totdeauna pãr de la urs.
D-l David, com. Buhalniþa, Moldova

De fricã, sã te afumi cu testiculele de cal. Siret
(Despre fricã, vezi Melesteul, pag. 184)

De spãriet, sã mãnîncã cir de mãmãligã, pãn’ a nu apuca a dormi.
D-na Maria Stavrat, Botoºani

De spariet, se afumã cu grîu de la litie.
D-na Panoria Petraºcu, Camina

Copilul de-i spariet, sã pãºascã preotul peste el, cînd iesã cu
darurile, la uºa raiului. D-ra Maria Grigorescu, Botoºani

Cine capãtã friguri din fricã sã steie în genunchi în uºa raiului ºi
preotul sã-i citeascã moliftele de spaimã, apoi sã se dezbrace de
straie peste bolnav, cã-i trece. Idem

Ca sã nu te temi de nimic, de eºti fricos, sã te uiþi la preot, cînd
citeºte evanghelia în uºa raiului, þintã, fãrã sã clipeºti, º-atunci poþi
merge noaptea orunde, cã nu þi se aratã nimic.

D-na Saveta Dumitriu, Botoºani

Femeia ce pierde copii din „ceas rãu” sã se încingã peste pîntece
cu un brîu al preotului, cu care slujeºte în bisericã. Siret, Mihalcea

Bolnavul sau omul slab, ce sã teme noaptea, sã poarte o bucãþicã
din brîul preotului, dar trebuie sã fie curat omul ºi bucata ceea apoi
s-o ardã în foc. Ileana Olãniþã, Broscãuþi

Ca sã nu te temi, sã porþi bãþ de clocotici. Cine poartã clocotici, de
nimic nu sã teme.

Ca sã nu te temi, sã porþi ochi de ºoarec la gît.

De boala cea rea, sã baþi pe bolnav cu cãmeºa unei fete ce a avut
menstruaþia întãi. Horecea

Cine sã udã în pat e spãriet. Sã-l baþi cu mãtura aprinsã, cã-i
trece. Botoºani

De spãriet, sã furi din bisericã 9 capete de lumînãri ºi o bucatã de
mãturã, sã le aprinzi ºi sã afumi pe cel bolnav. Dar sã fie furate, ca
sã nu ºtie nimene. D-na Ana Constantinovici, Mihalcea

De spariet, sã-l treci pe copil de 3 ori prin ºtiubei.

De spariet, sã meargã la bisericã, duminicã dimineaþã, ºi sã zicã
din prag: „Buna dimineaþã!”, apoi sã fugã împrejurul bisericei ºi iar
sã zicã aºa, pãn’ de 3 ori, cã-i trece. De la mama autoarei, Botoºani

Cînd te dor spatele, sã te laºi pe horn ºi sã zici: „Ce-i în spatele
mele sã fie în horn ºi ce-i în horn, în spatele mele.” Sã fie tare ca
hornul. (Durerea de spate e din spaimã.) Mahala
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De rãutate, sã te afumi cu tãmîie ºi bãþ de mãturã ºi sã te baþi cu
spatele de cahlã. Mihalcea

De fricã, se descîntã în usturoi cu 9 bolduri ºi usturoiul sã trece
de 9 ori prin cahlã. D-ra Grosar, Siret

Cînd te temi noaptea, sã-þi faci cruce cu limba în gurã.

Dacã cineva sã teme, sã meargã la mort ºi sã-l strîngã pe mort de
degetul cel mare de la piciorul cel stîng, cã nu se mai teme.

D-ra Ecaterina Braha, Mihalcea

Noaptea sã nu te uiþi în oglindã, cã eºti fricos, te temi a merge
noaptea afarã. Dar sã te speli cu apã de pe clopot ºi nu te mai temi.

D-ra Profira Braha, Mihalcea

Bãietului sã nu-i pui la gît mãrgele, cã e fricos. Mihalcea

Cînd se sparie omul, sã rupã degrabã chiotoarea de la cãmeºã ºi
sã rupã gura cãmeºei în jos, sã sufle de 3 ori în sîn ºi sã stupeascã
jos, cã poate sã se prindã necuratul. D-na Maria Reus, Mihalcea

Cînd te sparii, sã-þi stupeºti în sîn, sã te uzi ºi sã beai apã repede.
Botoºani

Lupul are trei peri de drac în frunte, de aceea þi se rãdicã pãrul
mãciucã, cînd îl vezi.

Cine e fricos sã puie „turta lupului” ºi „inima pãmîntului” în
rachiu, sã steie 9 zile ºi sã beie, cã nu sã mai teme.

Dochiþa Hurghiº, Mahala

De spariet, e bine sã te afumi cu buruiana „ciortopoloc” ºi sã bei
sãmînþã de aceea (e un fel de spin). Bucovina

În Moldova, se afumã cu „sîta zînelor”, tot aºa, ca un spin.

„Sulcinã albã” e bunã de scaldat, pentru spãriet ºi durere de cap.
Iliºeºti

(De spãriet, sînt mai multe buruiene, ce sã vor afla la boale, „ceas
rãu” etc.)

Din ce sã fac îngerii

Îngerii se fac din copii mici, cari mor pãnã la 7 ani, fãrã pacate;
iar mai ales din cei abia nãscuþi, cari mor îndatã dupã botez.

E tare bine cine are copii mici morþi, cã aceia se pun pe lîngã
Dumnezeu ºi se roagã sã ierte pãrinþilor din pacate. Care au pãrinþi
în iad, îngerii merg ºi le fac vînt cu aripioarele.

Îngerul e cît o pãpuºicã, stã la om pe umãrul drept.

Îngerul e norocul omului.
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În ceri la Dumnezeu, sînt trei rînduri de îngeri: mai pe sus, mai
pe la mijloc ºi mai pe jos. Peste cetele de îngeri sînt Sf. Arhangheli
Mihail ºi Gavril. Dumnezeu pe îngeri îi trimete în toatã pãrþile, unde
trebuie la oameni, la un greu, ceva; îi trimete de ajutor. (S-a vãzut
pag. 212)

Zice cã aºa-i de frumos sã vezi cum sã joacã îngerii!

*

Copiii se joacã mai multe jocuri: „de-a Dumnezeu ºi dracul” sau
„dracul ºi îngerul”; precum „de-a paiul”, „de-a coloarele” etc., se va
vedea vol. II*. , la Jocuri.

Visuri

Zburînd de te visezi, îþi sînt îngerii aproape.

Jidan de visezi, e înger.

Preot de visezi, e drac.

Gîºte de visezi, sînt îngeri.

E. Îngerul la naºtere. Ursitele

Cînd se naºte copilul în casã, nu-i bine sã fie sarea pe fereastã,
cãci nu se poate apropia îngerul, ºi nici sã fie fereasta astupatã, cã
nu aude îngerul. El, cînd se trudeºte femeia de copil, cum aude,
îndatã merge la Dumnezeu ºi-i spune, apoi mai vine unul ºi se pune
lîngã femeie ca s-o ajute, iar cel de afarã, de lîngã fereastã, tot
întreabã: „S-a nãscut?” „Ba încã nu!” „Bine cã nu s-a nãscut, cãci, de
se nãºtea în ceasul acesta, era talhari” sau altã ceva; ºi tot aºa
întreabã, pãnã ce se naºte, atunci spune ce va fi. Mihalcea

Despre ursite, sã va vedea la locul cuvenit.

Îngerul ursitori

Un om, odatã, îmbla în negustorie ºi a ramas peste noapte sã mîie
la o casã. Înlãuntru nu l-au primit, cãci se trudea femeia de copil; el
s-a culcat afarã pe prispã. La o vreme de noapte, aude cã vine pe casã
îngerul ºi zice: „La casa asta s-a nãscut o fatã ºi ea are sã fie partea
omului celui ce doarme aici.” Omului i-a fost ciudã: „Cum, eu sã nu
mã însor pãnã nu va creºte þînca asta? Lasã cã-i fac eu!”

Dupã ce s-a uºurat femeia, oamenii l-au chemat în casã, el peste
noapte s-a sculat, a luat copila ºi s-a dus afarã ºi a înfipt-o într-un
par. „Lasã, zice el, cã nu te-oi mai lua eu pe tine” ºi a fugit. Pãrinþii,
auzind copilul plîngînd, s-au trezit din somn ºi, mergînd afarã, îl vãd

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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înfipt în gard. Au scos copilul din par; parul îi întrase în piele pe
alãturea de coastã ºi nu i-a fãcut nimic; rana s-a tãmãduit degrabã
ºi, cu vremea, a crescut fata mare.

Omul acela, tot îmblînd cu neguþitoria lui, nu s-a mai însurat;
unde mergea, tot nu-i plãcea, pãnã cînd trece el iar odatã prin satul
acela ºi vede pe fatã ºi-i place. Merge la pãrinþi ºi o cere, pãrinþii,
sãraci lipiþi pãmîntului, vãzîndu-l pe el cã-i bogat, au dat-o.

Dupã ce s-a însurat, vede el la dînsa pe trup semnul º-o întreabã
ce are acolo. Ea începe a-i spune cum, în noaptea în care s-a nãscut,
a mas la ei un om ºi acela a înfipt-o într-un par; pãrinþii au dat
degrabã ºi au scapat-o, cãci parul întrase numai pe sub piele ºi nu i-a
stricat înlãuntru nimic.

„Tu eºti aceea!, zice omul, vra sã zicã, tot tu mi-ai fost partea”, ºi
i-a spus ceea ce ºtim... Mihalcea

Povestea aceasta e cunoscutã pretutindene în Corovia, însã sã
spune astfel:

Dupã ce au stîns pãrinþii lumînarea, omul a luat copila, dar cu
ajutorul îngerului, cãci îngerul aºa a vrut, sã se împlineascã ce a
ursit el; de atunci însã a ramas obiceiul cã nu se lasã copilul fãrã de
lumînare pãnã la botez; cãci pãnã atunci lasau ºi diavolul îl schimba.
Diavolii schimbã copiii, ca sã se înmulþeascã norodul lor.

Îngerul pãzitori, Dumnezeu îl trimete omului la botez.

§ 3. Schimbatul copiilor. Diavolul, tatã ºi mamã

Copilul mic, pãnã ce nu-i botezat, nu se lasã singur în casã ºi pe
întuneric; cum asfinþeºte soarele, trebuie sã ardã neîntrerupt luminã
în casã, pãnã dimineaþã; cã-l schimbã necuratul ºi pune pe al sãu în
loc. Copiii schimbaþi au capul mare, cã nu ºi-l pot þinea, cade în toate
pãrþile; sînt slabi, înºiraþi ºi cu picioarele moi; nu pot îmbla ºi nu pot
vorbi cine ºtie pãnã la cîþi ani.

În Siret, era una, Mãrdãreasa, care avea un copil schimbat, era
de vro 4 ani ºi tot în leagãn ºedea. Ea lua sama cã toatã mîncarea ce
lasa în oale ºi talgere o mînca cineva. Niºte vecini au învaþat-o sã
pîndeascã º-a vãzut cum copilul din leagãn se întindea ºi mînca
totul. I-au spus cã sã-l puie într-un sac ºi sã-l batã cu 9 spini crescuþi
din acel an, nu tare ghimpoºi, pãnã ce a zice: „Lasã-mã, nu mã omorî,
cã þi-l voi aduce pe al tãu!” Ea a fãcut aºa ºi i-a adus copilul, darã
pãnã în trei zile a murit.

Copilul, chiar ºi de-i botezat, sã nu-l laºi singur în casã, macar
pãnã la 6 sãptãmîni. Ioana Lupaºcu, Siret

Femeia, cînd are copil, nu-i bine sã se întoarne cu spatele la copil,
cã de se întîmplã sã aibã ºi dracoaica atunci copil, îl schimbã.

O femeie avea un copil schimbat, avea 7 ani ºi era numai cît mîna
de mare ºi subþire ca degetul, sta în covatã. Au învaþat-o sã fiarbã
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broascã cu smîntînã ºi pui cu smîntînã ºi sã puie pe poliþã; ºi ea sã
facã o bortã în uºã ºi sã se uite. Femeia l-a vãzut cum s-a întins ºi se
uita în oale zicînd: „Oare broasca s-o mãnînc ori puiul?” ªi a mîncat
puiul.

Oamenii au învaþat-o sã iaie cînepã de varã, într-o zi de la amia-
zã-zi, ºi s-o toarcã, sã þese o bucãþicã de pînzã ºi sã-i coasã pãnã la
miezul nopþei cãmeºã. Cu aceea sã-l îmbrace. Dupã aceea, sã iaie
douã nuieluºe de alun, crescute în acel an, sã se ducã pe al 9-lea
hotar ºi sã-l batã cu ele. Ea a fãcut aºa. Copilul a început tare a þipa
ºi a venit mama lui, cu copilul femeiei, mare de 7 ani: „Nu-l bate, cã
eu pe al tãu nu l-am bãtut”, zice ea. A luat copilul ei ºi s-a dus.

Catrina Beicu, Mihalcea

Copilul în oglindã sã nu se uite, cã se schimbã; nici prin fereastã,
noaptea.

La o femeie, s-a uitat un copil pe fereastã ºi a vãzut pe altul; din
ceasul acela, copilul s-a schimbat. Era amu de 7 ani ºi nici nu îmbla,
nici nu vorbea, sta în leagãn. Pe femeie, au învaþat-o altele ca sã puie
7 gãoci de ouã în vatrã ºi sã facã o bortã în pod, sã se uite ce va face
el în casã. Da el s-a întins din leagãn pãnã la vatrã ºi mînca din
cîrmojele de ouã. Cînd a întrat femeia în casã, el iute s-a pus înapoi
cum a fost. Ea a luat o mãturã ºi atîta l-a bãtut, pãnã a zis: „Nu mã
bate, cã þi-l voi aduce pe al tãu!” ªi îndatã i l-a adus – ºi aºa era de
gros ºi de frumos ºi de mare copilul ei! L-au fost þinut bine necuraþii!

Ropcea

În Botoºani, era familia D., care avea un ficior schimbat; îi ziceau
oamenii „Cocotea.” Cînd a fost de 7 ani, l-a vãzut maicã-sa cum s-a
întins la coarda unde erau gavanoasele cu dulceþ. Ea tot punea dulceþ
pe coardã ºi cînd cãuta, era gavanosul gol ºi nu se pricepea cine se
poate sui acolo, gîndea cã ceialalþi copii. Odatã, zice cã nu dormea
noaptea ºi, la lumina candelei, a vãzut pe bãiatul ei cel olog cum s-a
întins din pat, lung pãnã la coardã, a luat gavanosul cu dulceþ ºi iar
s-a tras jos, pãnã a mîncat, apoi l-a pus iar la loc.

Zice cã noaptea, cînd nu-l vedea nimene, aºa se întindea, cã se
suia pe casã. Ciolane la picioare de la ºolduri, n-avea deloc, ci numai
vine. Cînd mergea pe cerdac, aºa se tîrîia ca un ºerpe, picioarele se
împletuceau dupã el, iar el alerga repede, repede ºi tot lovea cu mîna
cînd un picior, cînd altul, ca sã se întindã, sã se tîrie în urmã.

Ajunsese barbat, era altfel voinic la partea din sus a trupului,
avea ochi albaºtri, barbã ºi musteþile roºi ºi era foarte mare artist;
tot ce vedea cu ochii fãcea; iar carte a învaþat el singur, fãrã profesor.
Purta necontenit procese, fãrã advocaþi, cãci tatãl sãu îi lasase bani
ºi el din dobînda lor trãia.

S-a însurat cu o armancã, româncele n-au voit sã meargã dupã
dînsul, dar copii n-a avut. Auzitã de la mama autoarei, Botoºani

*
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A. ªtima-Pãdurei. Vidma

ªtima-Pãdurei, zice Saveta Buzdugan din Iliºeºti, vine de schimbã
copilul omului, pune pe al ei urît în loc ºi-l creºte pe al omului,
frumos ºi botezat. Copilul cel schimbat suge la femeie, de crezi cã-i
rupe þiþa din loc, ºi-i trage toatã puterea din ea ºi tot mai slab ºi mai
urît se face.

Femeia, dacã ºtie cu bunã samã cã nu-i al ei, îl pune între uºi,
cumpãrã polonic nou ºi pune într-un ºip lapte de la o vacã cu viþelul
întãi ºi, cu o mãturã aprinsã, îl bate, sã-i scoatã cu polonicul lapte
din ºip. Dar unde se poate asta! Atunci ªtima-Pãdurei – cã ea tot-
deauna vine ºi-l vede – i-i milã tare ºi aduce copilul femeiei de-l
izbeºte în leagãn, iar pe al ei îl ia; ºi-i aºa de mînioasã!

Vidmele sînt tot din necuraþi, schimbã copiii ºi-i fac ca pe ei. Un
om avea aºa un copil schimbat. Era de 7 ani ºi tot nu creºtea, iar cînd
nu era nimene în casã, mînca tot ce gãsea. Niºte oameni l-au învaþat
sã iaie trei vergi de alun, crescute într-un an, ºi sã-l ducã pe gunoi,
sara, cînd apune soarele, la lunã noauã, sã-l batã. Omul a fãcut aºa
ºi, pe cînd îl bãtea, aude: „Nu-l bate, nu-l bate, cã de-a scapa pãnã în
trei zile, sã nu moarã, þi-l aduc pe-al tãu!” Dar schimbatul a murit ºi
pe copil nu i l-a mai adus. Mihalcea

Maria Struþ, moaºã din Mihalcea, spune cã acei ce schimb copiii
nu sînt Vidme ºi nici Mama-Pãdurei, dar aºa, ca niºte oameni necu-
raþi, de pãdure. Ei învaþã pe copiii oamenilor ca la comedie. Pe copil
sã-l batã cu trei varguþe de mãr, la hotar ºi-l aduce pe al femeiei.

Lîngã copil, dacã ieºi din casã, totdeauna se pune catranul cu
care se ºterge vatra (peteca) or lingura sau cuþitul, cã se cheamã cã
lingura îi ceva curat ºi nu lasã sã pãtrundã necurãþenii la copil. Sau
pui cociorva, mãtura, cãci altfeli vine ºi þi-l schimbã.

B. Vidma ºi mama

O moaºã a fost la o naºtere. A scaldat copilul, l-a înfãºat ºi acuma
pornea sã se ducã acasã. Iatã cã vine un om cu un suman alb ºi o
cheamã sã vie la femeiea lui, cã se trudeºte de copil. Moaºa iese
afarã dupã dînsul. Deodatã se face un vînt mare, întunecat, o ia pe
sus ºi o duce. Într-o pãdure, la un loc, a slobozit-o jos ºi a dus-o într-o
casã. Acolo se trudea femeia necuratului, Vidma, de copil – avea pãr
pe picioare ºi pe trup. – Moaºa i-a ajutat. Ea a fãcut o dihanie urîtã.
Omul a luat dihania cea de copil ºi s-a dus fuga cu el de l-a schimbat
tocmai la femeia de unde luase pe moaºã. Cît ai clipi din ochi, el a ºi
fost înapoi ºi a pus copilul în loc. Moaºa îndatã l-a cunoscut. A luat
ºi l-a scaldat ºi i-a bagat un bold copilului sub unghie. Copilul a
început a þipa cît putea. Acuma trebuia moaºa sã se ducã. În cuptor
ardea foc; omul acela a luat cu lopata jaratec, i-a zis moaºei sã þie
poala ºi i-a împlut poala cu jaratec drept rãsplatã. Aceia erau galbeni.
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Darã i-a spus sã nu spuie la nimene. Dupã aceea, a luat-o iar aºa ca
un vînt º-a dus-o înapoi la casa femeiei de unde o luase. Moaºa, cum
a întrat în casã, fuga la copil; îndatã l-a cunoscut, cã era cel moºit de
ea. Dar n-a trecut mult ºi Vidma, dacã a vãzut cã copilul þiuie tot
una, l-a trimis înapoi ºi l-au luat pe al lor. Moaºa îndatã a scos boldul
ºi copilul a tãcut. „De amu nu aveþi grijã, zice moaºa, cã nu vi l-a mai
schimba!”

ªi de atunci nu se mai lasã moaºa sã meargã cu mîna goalã de la
lehuzã; macar ceva trebui sã-i deie, cînd merge, cãci, de-o întãlneºte
dracul, o ia la femeia lui; macar oleacã de fãinã ºi sare, cã atunci se
cheamã cã lucrul ei s-a plãtit.

În Botoºani, se spune cã moaºa a pus copilului un bold în cãlcãi.

Dracii fraþi

O femeie avea un copil schimbat, acuma era mare ºi tot nu putea
îmbla, dar nici nu vorbea. Într-o zi, îl ia femeia în braþe ºi porneºte
undeva; dar în drumul ei, avea sã treacã un pod. Cînd pe la mijlocul
podului, aude un glas dedesubt: „Unde mergi, Pantalaº?” Atunci
copilul ei rãspunde: „Mã duc cu mama. Da tu ce cauþi pe aici?” „Þie
þi-e bine, cã are cine te creºte, dar mama mea, ce mã creºtea, a murit
ºi eu am venit acuma sub pod.” Atunci, femeia face bof! ºi ea din
braþe pe schimbatul ei, sub pod; ºi a fugit. Petru Beicu

C. Dracii se nasc în toatã luna

Un om din Slobozia, dincolo din Rãdãuþ, foarte bogat, care a fãcut
ºi bisericã acolo în sat, pe nume Marmureac, a fost gãsit într-un iaz
un poloboc de bani; dar de acolo i-a rãspuns un glas cã nu-i dã banii,
pãnã nu-i va da fata. Marmureac a spus cã i-o dã; da n-a scos polo-
bocul sara; a spus la oameni ca sã vie a doua zi. Peste noapte,
Marmureac ºi femeia s-au culcat ºi au luat copila între dînºii. Cînd
s-au sculat a doua zi, copila nu-i; prãpãditã, pace! Dupã o vreme, cîþi
ani vor fi fost dupã aceea, vine sara la o moaºã, în Rãdãuþi, un domn
º-o cheamã la femeia lui. Ea iese afarã ºi el îi spune: „Suie pe mine
ºi nu te teme; numai þine-te bine!” Ea, ce era sã facã, s-a temut sã
zicã ceva; a ascultat – ºi într-o minutã a fost – ea singur nu ºtie unde. –
A bãgat-o sub pãmînt, în niºte curþi aºa frumoase, ºi înlãuntru era o
doamnã îmbracatã numai în matasã. Acela a ieºit afarã, iar moaºa a
ramas cu doamna. „Eu sînt fata lui Marmureac; i-a zis doamna; tare
mi-i bine aice, numai atîta mi-i greu cã trebuie sã fac copii în toatã
luna ºi tare-s grele facerile; uitã-te cîþi bãieþi am eu!” A rãdicat
capacul la o ladã – da înlãuntru era o mulþime de draci mãrunþei.
Femeia s-a spãriat ºi ea a închis la loc. „Sînt ºi aice moaºe între
dracoaice, dacã toate pe-amu au sã facã ºi de aceea te-am chemat pe
d-ta.” Pe urmã, a venit el cu niºte gãini smulte ºi a spus cã face
fripturã; moaºa a spus cã nu mãnîncã; da femeia lui i-a spus cã sã-i
facã fripturã de purcel. El s-a dus ºi a adus îndatã un purcel cu capul
tãiat ºi l-a opãrit ºi i-a fãcut fripturã.
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Moaºei i-a dat 50 de lei ºi a adus-o înapoi de unde a luat-o, dar i-a
spus sã nu spuie 9 ani la nimene. Ea nu a spus 10 ani ºi, cînd s-a dus
la preotul de s-a spovedit, preotul a zis cã se cuvinea sã vie pãnã a
treia zi ºi sã spuie, ºi nici nu se cuvinea sã se spele ea în apã sfinþitã,
de aceea care i-a dat preotul, ºi cã amu aºa-i de pãcãtoasã, cã mînile
pãnã la coate ºi picioarele au sã-i fie în iad.

De la aceea s-a aflat apoi cã fata lui Marmureac trãieºte.
Mihai Juravla, Burla

D. Tricolicii

O babã a dat ficiorului ei o beºicã legatã ºi i-a zis: „Du-te, dragul
mamei, la iaz ºi o aruncã în apã, dar nu cumva sã te împingã pacatl
sã o dezlegi, ca sã vezi ce-i acolo.” El s-a dus ºi-a aruncat-o, dar,
fiindcã beºica plutea, cum avea suliþa lîngã el, a spart-o sã vadã ce-i
înlãuntru.

Cînd au început a foi niºte viermi, niºte chip: copii, cine ºtie ce
minunãþii – ºi au ieºit o mulþime afarã ºi dupã dînsul. El la fugã
calare, pãn’ acasã. Intrã în casã, mã-sa s-a spãriat. „Ce ai fãcut?”
Atunci au întrat ºi ei în casã: „Aºa, mamã, au prins a zice, pe noi ai
voit sã ne prãpãdeºti, da pe dînsul sã-l þii?” ªi îndatã l-au fãcut pe
flecãu bucãþi.

Povestitoriul nu ºtie ce erau aceia, zice cã, pesemne, tricolici.
Ioan Pisarciuc, Roºa

Proverbi etc.

Despre cineva ce a îmblat pe departe, sã zice cã a fost pe unde a
înþarcat dracul copiii.

Cînd, la vînzare, cere cineva prea mult, sã zice: „Cere cît dracul
pe tatãl sãu.” General

Dracul n-avea ce face º-a scos-o pe mã-sa la vînzare ºi, pentru ca
sã n-o cumpere nimene, cerea cît nu putea nimene sã-i dea. Corovia

„Du-te la mama dracului”, se zice cînd îl alungi pe cineva.

Despre mama dracului, ce þine gerul „Mamarca”, se va vedea.

„Beþivului, ºi dracul îi iese cu oca înainte.” Se zice cînd, pe
neaºteptate, capeþi ceea ce doreºti.

Cînd un om judecã pe cineva pe nedreptate, se spune: „ªede dracul
în baltã ºi rîde de altul.” D-l David, com. Buhalniþa, Moldova

Cînd se criticã oamenii, se mai zice: „Rîde om de om ºi dracul de
noi toþi.” General

„Parcã-i dracul pe uscat” se zice în glumã despre cineva urît, pocit.

La copii mici, poznaºi, obraznici, li se spune „draci.” Ce-þi fac ei,
nici dracul nu þ-a face.
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Într-o casã unde nu mai este nici o înþãlegere, e huit, sã spune
cã-i „iad.”

În Botoºani, se spune cã diavoloaica nu naºte pãnã nu se rãs-
toarnã un scaun din casã. D-na Maria Dascalovici

În Broscãuþi, nu ºtiu altã nimicã decît cã e pacat a lasa scaunul
rãsturnat. Gh. Bejan

În Mihalcea, sã spune cã, dacã se pune cineva pe scaun ºi se
huþinã, stîrneºte huitul în casã. D-ra Aglaia Braha

Sã nu huþini cu picioarele, cãci huþini pe dracul.
D-l David, com. Buhalniþa, Moldova

Cînd îþi trimete cineva farmece, întorci scaunul ºi toate în casã ºi
atunci merg farmecele asupra lui.

La boale ce vin de la necuratul, precum e „boala cea rea”, „ceas
rãu” etc., se întoarce scaunul ºi se piseazã usturoi cu barda, pe dosul
scaunului, ºi frecîndu-se cu usturoiul acela, trece boala.

La vol. II*, se vor afla boalele ce vin de la dracul, descîntece cu
dracul etc.

În volumul de poveºti* se vor afla poveºti în care eroul, Busuioc
sau Fãt-Frumos, luptã pentru fata furatã, cu dracul etc.

Dracii zice cã sînt în pãmînt cîtã frunzã ºi iarbã.
Paraschiva Artimon, ªcheia

§ 4. Sf. Ilie ucigaº

Sf. Ilie e din oameni. Acuma era mare ºi nici nu vorbea, nici nu
îmbla; ºedea lîngã vatrã.

Într-o zi, merg pãrinþii lui sã taie nuiele, sã lãzuiascã, da îngerul
vine la Sf. Ilie ºi-i zice: „Ilie, scoalã ºi mergi la nãnaºul tãu, cã i-a
fatat iapa un mînz, ºi-l roagã sã þi-l vîndã, cã el þi-l va da degeaba.”
Se scoalã el în picioare ºi-l întreabã îngerul: „Tare eºti, Ilie?” „Tare,
c-aºi prinde lumea într-o mînã º-aºi învîrti-o ca pe-o rîºniþã!” Atunci
îngerul, pentru vorba aceasta, i-a luat din puteri ºi l-a fãcut ºchiop.
Ilie s-a dus de a slobozit apã mare, ca sã nu poatã veni pãrinþii lui, ºi
dupã ce a capatat calul, l-a pus în grajd ºi s-a dus la pãrinþi, sã-i cheme
acasã. Cum s-a dus, apa s-a uscat ºi nuielele numai a gîndit ºi s-au
tãiat singure ºi s-au aºezat în movili. Pãrinþii întãi nu l-au cunoscut
cine este, cã nu-l auzise pãnã atunci vorbind. Apoi au venit acasã
voioºi ºi a mai stat el cîteva zile cu ei, pãnã au venit îngerii ºi l-au
chemat afarã. I-au fost adus o cãruþã; el a înhamat calul la dînsa ºi
s-a suit la ceri. De aceea Sf. Ilie îmblã cu cãruþa, cã e ºchiop; ºi dracul
de nimic nu se teme, decît de fulgerul lui, cã unde îl nãpãdeºte, acolo
îl fulgerã. Dracul se ascunde sub om, sub vitã, în copac; dar sãgeata
lui Sf. Ilie despicã copacul ºi-l nimereºte. Andron Dragan, Mihalcea

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Mama lui Sf. Ilie era din alt sat ºi, cînd i s-a apropiat vremea ca
sã nascã, i-a zis bãrbatului sãu s-o ducã în satul ei, la mã-sa. O duce
bãrbatul, cînd, pe drum, ea îi spune cã nu poate merge mai departe,
s-o lese sub stogul cela ºi el sã meargã sã o aducã pe mã-sa acolo.
Pãnã a venit el, femeia a nãscut ºi – în ceasul acela – a auzit cã
striga cineva de pe stog: „Pe copilul acesta are sã-l cheme Ilie ºi el
are sã ucidã pe tatãl sãu ºi pe mama sa.” Acela era îngerul ursitor.
Cum a venit barbatul ei, femeia îi spune. „Ei lasã, cã nu ne-a omorî”,
zice el. A fãcut un coº de papurã, a pus copilul în el ºi i-a dat drumul
sã se ducã pe apã. A mers bãiatul pãnã ce l-a gãsit un negustor, care
n-avea copii. El i-a pus numele Ilie ºi l-a crescut cu altã copilã, tot
aºa, gãsitã. Bãiatul a crescut mare, a învãþat ºi el neguþitoria ºi tatãl
sãu l-a însurat cu fata aceea. Trãiau ei acum amîndoi, dar n-aveau
copii; au luat un bãiat de suflet. Iatã cã amu venisã vremea pãrinþilor
lui sã moarã ºi ei nu puteau muri. S-au dus sã-l caute ºi tot întrebau
din sat în sat, în josul apei celeia, unde ºede Ilie? Pãnã ce l-au gãsit.
Ilie era dupã negustorie. Ei au mers la femeia lui ºi au spus cã-ºi
cautã ficiorul. Femeia i-a ospãtat. – Vine sara, ei au întrebat unde
doarme ficiorul lor. – „În ºurã, pe pat, cînd vine tãrziu”, zice femeia
lui. Bãtrînii s-au dus acolo ºi s-au culcat. La o vreme de noapte, iatã
vine ºi el. Bãiatul îi iesã înainte ºi-i spune: „D-le, d-ta îmbli ºi
nãcãjeºti, da femeia d-tale doarme cu unul în grajdi.” El a mers ºi a
aprins de departe un chibrit, a vãzut cã-s doi, a luat sabia de la brîu
ºi le-a tãiat capul la amîndoi. Vine în casã, da femeia îl întreabã: „Tu
eºti, Ilie?” – „Cum, tu trãieºti? Eu te-am fost omorît!” – „Tu ai omorît
pe tatãl tãu ºi pe mã-ta.” „Da bãiatul unde-i?” – „Doarme pe cuptor.”
Bãiatul nici nu ºtia nimic; atunci el a cunoscut cã a fost satana.

Dupã ce a îngropat pe pãrinþi, de scîrbã mare, a pornit în lume. A
ajuns la un loc unde niºte oameni fãceau foc ºi sãreau peste dînsul ca
sã ploaie. A sãrit ºi Ilie ºi îndatã a venit un nour ºi a început a
ploua. – „Vedeþi, zice Ilie, cã eu v-am dat ploaie!” – „Tu ne-ai dat
nouã ploaie!, au început a zice oamenii ceia, da cine eºti tu?” ªi la
fugã dupã el sã-l prindã; el fugea, ei, dupã dînsul. Atunci Dumnezeu
a trimis un car de foc ºi l-a rãdicat la ceri.

„Ei, Ilie, vezi cã ai pãcãtuit?”, a zis Dumnezeu. „Satana m-a
amãgit!” – „Ce-ai face cu el sã-l prinzi?” – „L-aº sfarma!” „Na-þi
tunetul, a zis Dumnezeu, ºi-l trãsneºte.” Cînd a început Ilie a tuna,
se cutremura lumea. – „Ilie, zice Dumnezeu, eºti prea tare.” ªi i-a
luat o mînã ºi un picior lui Sf. Ilie ºi de atunci el îmblã în cãruþã, cu
fulgerul dupã diavol. Ionicã Pisarciuc, Roºa

Sf. Ilie. Perele. Pacatele pentru mamã ºi tatã

Sf. Ilie era om ca noi toþi ºi avea femeie. Într-o zi, cînd venea el
acasã, îi iesã un popã înainte. „Tu, zice el, îmbli dupã lucru, dupã
nevoile tale, da femeia ta doarme cu tatãl tãu.” – „ª-apoi ce sã fac?”,
zice el. „Ai topor ascuþit acasã?” „Am.” „Omoarã-l.” Gîndeºte el cã,
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dacã zice popa, n-a fi pacat. Merge acasã ºi, cum dormea tatãl sãu pe
laiþã ºi mama lui pe cuptor, îi omoarã.

„Ce ai fãcut?”, îi zice femeia. – „Iacã ce am fãcut!” Se duce el de
suparare într-o pãdure ºi nu mãnîncã nimicã trei zile . Vine un înger
ºi-i spune cã acela care l-a îndemnat nu era popã, da dracul, dar sã
se ducã mai încolo, cã va gãsi un pustnic, sã-i spuie ce pãcat a fãcut
ºi-i va da canon.

Pustnicul îi spune cã sã caute o cioatã de pãr uscat ºi sã care în
genunchi, de la fîntînã, apã ºi s-o ude pãnã va înverzi ºi va înflori ºi
pere va face. ªi cînd vor fi coapte, sã nu mãnînce, sã nu scuture, pãnã
nu va veni el.

A mers Ilie ºi a cãutat, pãnã a gãsit aºa o cioatã, ºi a udat-o trei
ani ºi s-au fãcut pere frumoase. Pustnicul a venit º-a scuturat ºi au
cãzut toate perele, numai douã nu: pacatele pentru tatã ºi mamã – ºi
i-a zis cã abia atunci va fi iertat, cînd vor cãdea ele singure; sã nu le
iaie. Au cãzut ºi acele ºi el a ramas fãrã de pacat. A venit un înger ºi
l-a rãdicat la Dumnezeu la ceri. Dumnezeu i-a spus cã acela ce l-a
îndemnat la pacat era dracul ºi i-a dat armã: tunetul, sã-l omoare.

El a luat ºi, cînd a tunat o datã, a omorît oameni, vite, a stricat
case. „Culcã-te, Ilie!” a zis Dumnezeu, ºi prin somn i-a luat o mînã ºi
un picior. De aceea, el amu nu e aºa tare. Gh. Morari, Botoºani

Sf. Ilie, închis 40 de ani

Sf. Ilie, dupã ce a tãiat pe mã-sa ºi pe tatãl sãu, a îmblat pe la toþi
preoþii ºi tot cerea canon ºi pe toþi îi tãia; le tãia capul, pentru cã nu-i
da canon cum îi placea lui. A mers el ºi la un schivnic ºi i-a spus; da
schivnicul auzise de dînsul; – a ieºit afarã ºi l-a închis cu cheia în
chilie; cã se temea sã nu-i facã ºi lui aºa; ºi a aruncat cheia într-un
iaz.

Sf. Ilie a gãsit acolo, pe masã, o pîne, o canã cu apã ºi o carte ºi,
cît mînca, pînea tot la loc era ºi apa, tot aºa, da în carte tot citea. Aºa
a stat acolo închis 40 de ani, pãnã cînd niºte oameni au dat drumul
iazului º-au gãsit cheia; amu se ºtia de unde-i, cã auzise cu toþii.
Atunci l-au deschis ºi i-au dat drumul. Da lui i-a dat de ºtire
Dumnezeu prin un înger cã sã care lemne un an de zile ºi sã se ardã
ºi atunci va fi iertat. El a fãcut aºa ºi, cînd ardea, îngerii au venit ºi
l-au luat. Dumnezeu i-a dat puºcã sã împuºte în draci. Întãi a îm-
puºcat cum a împuºcat ºi a doua oarã; da a treia oarã, cînd a împuºcat
într-înºii, au început a cãdea la draci: trei zile ºi trei nopþi au curs pe
pãmînt, încît n-a ramas nici un drac în ceri. Cel mare al lor ºedea în
scaun alãturea cu Dumnezeu ºi nu-i da pace. Doamne fereºte, ce a
fost atunci, ºi viþelul în vacã a perit! Mihai Juravlea, Burla

S-a vãzut lupta lui Dumnezeu cu urieºii, pag. 44, part. I.

*
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Sf. Ilie nu ºtie cînd e ziua lui

Sf. Ilie nu ºtie cînd e ziua lui, cã ar face un chef de s-ar prãpãdi
lumea. El tot una întreabã: „Doamne, cînd e ziua mea?” „Mai este
încã, mai este, Ilie”, zice Dumnezeu. Dupã ce trece ºi el întreabã:
„Doamne, cînd e ziua mea, sã ºtiu?” „Apoi amu a trecut”, zice Dumnezeu.
ªi atunci el, de ciudã, porneºte cu ploi ºi cu trãsnete. De aceea sînt
dupã Sf. Ilie ploile celea, cã el e mînios. Gh. Cosma, Botoºani

Sf. Ilie numai pe acela drac îl trãsneºte, care a fãcut rãu la vreun
om, a fãcut de s-a omorît sau altã ceva. Acela amu ºtie cînd Sf. Ilie
porneºte furtuna ºi el se ascunde, cautã sã se vîre sub om, doar nu
i-a face nimicã, or fuge ºi în bisericã, cã gîndeºte cã nu s-a îndura sã
strice biserica. Da Sf. Ilie ºi acolo îl nimereºte. Pe cei cari nu-s
vinovaþi nu-i detunã. Gh. Cosma, Botoºani

Onofrei. Suceava

Un vornic mîncase bani mulþi de la comunã ºi amu îmblau sã-i
vîndã gospodãria, sã scoatã banii. Ce sã facã el? Se duce la o babã ºi-i
spune. „Mergi, îi zice baba, în cutare loc, acolo sînt stînjeni de piatrã,
acolo stã necuratul. El îþi va ieºi înainte ºi te va învaþa ce sã faci ca
sã scapi de belea.” Merge el, dracul iesã ºi-l întreabã ce vrea. El îi
spune cã voiesc sã-i vîndã gospodãria, pentru bani. Diavolul îi spune
cã el îi va da bani ca sã deie înapoi, dar în cutare vreme, sã vie acolo,
sã-l ia pe cea lume, ca sã fie al lui – ºi-i spune cã de va veni, sã-l
strige „Onofrei”, cã el aºa se cheamã.

Omul ia ca o bãrbînþã de bani ºi se duce sã-i dea la comunã ºi le
zice: „D-voastrã gîndiþi cã eu am mîncat banii; eu i-am strîns, iacã-
tã-i!” „Dacã i-ai strîns ºi nu i-ai bãut, atunci rãmîie ai tãi!”, au zis
aceia ºi omul a ramas cu bãrbînþa de bani.

Îi duce el înapoi de unde i-a luat. Merge la stînjenul cel de piatrã
ºi strigã: „Onofrei!” Numai ce vedea cã iese alt drac. „Eu nu te chem
pe tine, zice omul, ci pe Onofrei.” „Dacã Onofrei nu-i, pe dînsul, Ilie
al vostru l-a omorît cu tunul la Suceava; da spune-mi mie ce vrei, cã
eu þ-oi face.” „Apoi, dar nu-mi mai trebuie, zice omul, cã eu cu dînsul
am avut de vorbã.” ªi s-a înturnat înapoi cu bani cu tot. Da de nu-l
detuna Sf. Ilie pe Onofrei, ar fi trebuit sã meargã la iad.

Din Budeniþã

§ 5. Hoþia. Doboº omoarã pe dracul

Doboº era cioban în munþi ºi el vedea cã în stîncã, lîngã el, tot una
trãsneºte ºi a vãzut cum tot ieºea necuratul, gol, din stîncã. Într-o zi,
avea puºca lîngã dînsul ºi-l omoarã. Atunci Dumnezeu a trimis un
înger sã-l întrebe ce vrea de la Dumnezeu pentru isprava ce a fãcut.
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El a spus cã nimic decît cã, unde va lovi cu puºca, sã nimereascã ºi el
sã fie cel mai tare din lume; nimene sã nu fie în stare sã-l biruiascã.
„Bine, a zis Dumnezeu, darã cîndva tot va trebui sã moarã; spune-i
aºa, cã n-are sã poatã sã-l omoare nimene cu nimic decît cu plumb
sfinþit la 12 liturghii ºi trei fire de orz, tot astfel sfinþite.” (Cei mai
mulþi spun cã cu 12 fire de grîu.)

Dupã aceasta, s-a apucat el tovarãº cu 40 de hoþi ºi lua bani de la
boieri ºi da la saraci. Numai întindea sara mîna la fereastã ºi boieriul
da de voie, cã de nu, i-ar fi dat de nevoie, iar pe cel sarac, cînd îl
întãlnea, îi da vacã cu viþel; dar pe nime nu chinuia ºi nu ucidea.

Pe acolo, era o femeie cu barbat, nu tocmai de treabã, ºi îmbla ºi
el la ea. Îmblase mulþi ani, cã ei îi era lehamete de dînsul ºi barbatul
ei se temea. Îl întreabã ea într-o zi în ce-i stã puterea? El îi spune cã
puterea lui e cã nu poate nimene sã-l omoare decît dacã va pune în
puºcã glonþ sfinþit la 12 liturghii ºi trei fire de orz.

Ea a spus bãrbatului ºi acesta a încarcat într-o sarã puºca ºi s-a
suit în pod sã-l aºtepte. Cînd a venit Doboº, uºa era închisã; el a
sfãrmat-o, atunci ºi glontele, bof! din pod ºi l-a omorît.

Andron Dragan, Mihalcea

În satul Luca (Bucovina), se aratã chiar ºi stînca sub care se
adãpostea, cînd paºtea oile Doboº, ca cioban; ºi locul sã cunoaºte
unde a împuºcat pe diavolul cînd tuna ºi se înturna la Sf. Ilie, tot
arãtîndu-se din stîncã. Împuºcãtura lui a mers odatã cu tunul ºi a
trãsnit în el. Avea cetatea lui cu punþele de fier, în munþi, ºi acolo
l-au adus tovarãºii lui de a murit ºi l-au îngropat, dar nu se ºtie
locul. Puterea lui era în 3 fire de pãr de aur, ce-i avea în vîrful
capului, pe aceºtia i-a smult ibovnica lui, cãria îi dãduse boierii bani
sã-l piardã, ºi cu perii aceºtia, dimpreunã cu grîul sfinþit, l-au îm-
puºcat. Dar el cu mîna a scuturat casa ei, de a cãzut peste dînsa ºi a
omorît-o; iar pe barbat l-au prins tovarãºii lui (erau 12) ºi, înainte de
a-ºi fi dat Doboº sufletul, i-au adus o mînã de a lui ºi i-au pus-o în
mînã ºi apoi a murit. Nicolai Maftei, Bobeºti

Doboº a cerut de la Dumnezeu cã plumbul de dînsul sã nu se
prindã ºi sã-i dea putere. Plumbul îi întra în gurã ºi nu-l omorea,
numai plumbul sfinþit l-ar fi omorît.

A. Despre talhari

În Moldova, era un hoþ numit capitanul Costiþã, acesta împuºca
în sus ºi prindea plumbul în palmã sau în gurã, sã juca cu plumbii,
iar poporul sta ºi se uita.

Talharii cei mari, pentru ca sã nu se prindã plumbul de ei, „se
solomonesc”, mîncînd carne ºi bînd sînge de prunc care încã nu s-a
nãscut, din pîntecele mîne-sa. Pentru aceasta, prind femei ºi le spin-
tecã, sfãºiind copilul de viu.

De acei ce sînt solomoniþi, nici tunetul nu se prinde.
Dumitru Surugiu, Vereºti, Moldova
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Numai talharii cei care pradã ºi ucid sã pot uita la soare. Aceia
sînt fãcuþi spre zile mari, ºi încã de i-au blastamat mamele lor sã fie
talhari, sã ucidã, pentru ca sã vie la pedeapsã, la întuneric, atunci sã
fac talhari. Botoºani

Femeia îngreunatã sã nu fure nimic, cãci unde pune mîna, lucrul
acela iesã ca o patã pe trup. O mulþime de oameni sînt cu astfel de pete.

General

Femeia îngreunatã sã nu iaie nimic de dupã foc pãn’ ce nu-ºi
aduce aminte, cã pe urmã, copilul acela furã ºi din foc. Sînt mulþi
care n-ar vrea sã fure ºi nu sã pot þinea; sînt talhari din naºtere.

D-na Ecaterina Buzdugan, Corovia

Cît e femeia îngreunatã, cînd stã lîngã dînsa mãmãliga sau pînea,
s-o taie din partea ce-i spre dînsa, sã n-apuce de dincolo, din dos, cã
copilul acela furã.

Odatã, zice cã a mers un om în crîºmã ºi mînca pîne; ºi cum tãia
o felie, tot înturna pînea cu partea cea tãietã de la dînsul. Un alt om
vede ºi zice: „De ce faci d-ta asta?” „Îmi caut tovarãº, zice el, cine m-a
vedea º-a ºti ce însamnã asta, acela va fi tovarãºul meu.” „Eu ºtiu ce
însamnã.” I-a întins mîna º-au ramas tovarãºi amîndoi; º-acela era
talhari.

Se zice cã talharii aºa se gãsesc, cînd îi trebuie unuia tovarãº.
De la d-na Maria Tuºinschi-Reus, Mihalcea

Este altul cã s-a nãscut în zodia talhariului ºi acela musai sã
fure, de multe ori el singur n-ar vra, dacã ceva îl trage!

Talhariul e bun la Dumnezeu, cã el a furat din iad crucea. Dracii
au fost luat-o ºi au fost dus-o în iad, mãrturie cã l-au rãstignit pe
Dumnezeu, dar talhariul a furat-o º-a dus-o în ceri ºi Maica Domnului
l-a blagoslovit cã, dacã e în zodia ceea de la Dumnezeu, sã fure ºi sã
se hrãneascã, cã omul, dacã-i sarac, n-are asta, n-are ceea, merge la
altul, care are, ºi furã; acela-i ca un cîºlig, ca ºi cum ar munci. Da el,
dacã furã, merge ºi dã de pomanã ºi altuia; poate a luat de la un
sgîrcit, care niciodatã nimicã n-a dat, el, dacã dã, e iertat – dacã e
nãscut în aºa zodie! Numai sã nu ucidã pe altul, cãci a lua sufletul nu
zice Dumnezeu. Vasile Langa, Botoºani

Talharii sînt de atuncea, de cînd l-au rãstignit pe Domnul Hristos.
Jidovii au fost dat la covali sã-i facã 4 cuie1, dar era un om pe acolo
cã a furat un cui º-au ramas numai 3. Gîndeºte el: tot nu-i vor fi
durerile aºa de mari! – ªi de atunci sînt talharii. – Dumnezeu l-a
blagoslovit cã poate sã fure, dacã e sarac, cã a fura nu-i pacat. ªi de
aceea talhariul ici furã ºi dincolo merge la Dumnezeu ºi sã roagã sã-i
ajute. Hoþul e rãu, Doamne fereºte!, cã el nu se duce de nevoie, ca sã
fure, dar merge sã batã, sã omoare, sã iaie sufletul. Da talhariul
atîta furã, cît sã-ºi facã oleacã de ajutorinþã, dacã n-are de unde, sã

1. S-a vãzut Maica Domnului blagoslovind covaliul.
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aibã cu ce trãi. De furã de undeva bani mulþi, merge ºi cumpãrã la un
sarac o vacã ºi face bine, pomanã ºi nu-i pacat.

Talhariul numai atîta se roagã la Dumnezeu, sã nu-l vadã acela
de la care furã, sã nu se întãlneascã cu dînsul, c-atunci unul din doi
trebuie sã moarã; dar cã furã cîteva mii de lei, el dã ºi altuia ºi nu-i
pacat, – cã dar din dar se face rai! Dumitru Valcinschi, Igeºti

Un talhari s-a dus la o casã sã doarmã ºi era tocmai zi de post; dar
cum e la boieri, cã nu postesc. – Cînd sã steie la masã, îl cheamã – el
nu vra sã mãnînce, pentru cã nu era mîncare de post; s-a culcat aºa.
A doua zi, se scoalã boieriul, caii nu-s! – El postise ca sã-i poatã mai
bine fura. Botoºani

Odatã, se cãuta un talhari ºi nu-l puteau gãsi; au prins pe un alt
om ºi l-au închis. „N-am furat eu, zice acela, degeaba m-aþi închis.” A
doua zi fiind duminicã, zice omul ca sã-l lese pe dînsul sã se ducã la
bisericã, cã va arata care e talhariul. L-au dus sub pazã, iatã cã vine
un om zdravãn, bine îmbracat, cu un vrav de lumînãri, ºi începe a le
aprinde pe la icoane. „Aista e talhariul! Puneþi mîna pe dînsul!”, ºi în
adevãr acela era. Aceasta sã fi fost fapt adevãrat.

D-l David, com. Buhalniþa, Moldova

B. Talharii ºi cuºma

Talharilor, cînd pornesc la furat, le dã Dumnezeu semn; cã le
scapãrã în cuºmã, fulgerã în cuºmele lor ºi atunci ei nu se duc, cã are
sã-i prindã.

Era într-un sat la Sîrbi primariul, notariul ºi preotul, talhari
mari; nu gîscari ori viþelari, ori bouari – furau bani. Ei cînd se
porneau la furat, mai întãi fãceau slujbã cu sobor, sã le ajute
Dumnezeu, ºi fãceau niºte praznice, cã ºi copilul de la piept sã sãtura,
º-apoi porneau. ªi cînd se puneau la masã, rãdicau paosul – un
pahar de vin – cîþiva mai mari rãdica paharul în mîni ºi ceialalþi se
prindeau de dînºii; dacã paharul fierbea de curgea pe deasupra, nu
porneau, era semn cã are sã-i prindã; da dacã era liniºtit, porneau,
acela era la dînºii semn. Profira Zvorîºteanu, Botoºani

Harizan Pocriº

A fost un om cãruia îi mergea tare bine la talharie, nu-l prindea
nime. S-a luat el ºi s-a dus la Dumnezeu, sã cearã sã-i deie talantul
ista: cã pe ce a vra el sã puie mîna sã fie a lui. Mergînd pe drum,
întãlneºte doi bãtrîni: Dumnezeu ºi cu Sf. Petru. „Da unde te duci?”
„Mã duc la Dumnezeu, cã iacã ce noroc am la furat. Sã mã blagos-
loveascã sã fie aista talantul meu; ce-oi vra, aceea sã fur ºi sã nu mã
poatã prinde nime.” „Nu te mai duce la Dumnezeu, da ascultã ce
þ-om spune noi, cã ºi noi sîntem tot de aiºtea, cum eºti d-ta. Du-te
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acasã ºi te pune d-ta la un capãt de masã ºi femeia la celalalt capãt
ºi vã puneþi sã mîncaþi ºi de þi s-a aprinde cuºma, de þ-a ieºi foc din
cuºmã, sã te apuci la tãlhãrii, c-ãi ieºi bine; de nu, nu. ªi cînd îi fura,
sã faci pomanã, sã faci praznice, sã te rogi la Dumnezeu, ca sã-þi
meargã bine ºi þie, ºi celui de la care ai furat; sã trãieºti în curãþenie,
sã nu dai bani pe beþii ºi netrebnicii, cã atunci nu þ-a merge în spori,
nici þie, nici aceluia ºi te-a blastama ºi nu-i avea noroc, da tu sã te
rogi la Dumnezeu, ca pe urma ta sã-i vie mai mult, sã nu i se cunoascã
paguba, º-atunci îþi putea trãi ºi tu, ºi el.”

Furatul nu-i pacat, e la dînsul un cîºlig, ce-a face dacã îi talantul
lui ºi alta n-a învaþat. Nastasia Corneanu, Botoºani

În Mihalcea, sã spune: „Talhariului, cuºma-i arde pe cap”, cînd un
talhari se dã de gol.

În Botoºani, sã spune cã pe cînd bãtãlia de la Plevna, niºte soldaþi
au fost furat nu ºtiu ce; ºi cãpitanul, ca sã descopere, le-a poruncit la
fiecare sã þie în mînã, în sus, cîte un ºumuiag de paie aprins. Stînd
ei astfel, drept în rînd, deodatã cãpitanul strigã: „Iatã, cum îi arde
cuºma celui ce a furat!” Atunci acela, repede izbi ºumuiagul ºi cuºma
jos – ºi pe aceasta l-au cunoscut. Proverbul moldovan spune cã
„Cutare e cu musca pe cãciulã”, cînd e vorba despre cineva ce se
simte vinovat.

C. Ca sã nu te fure

Sã nu dai nimic din casã pe fereastã, cã trag talharii la casa ceea.
Bulbuc, Mihalcea

Ca sã nu-þi fure din cîmp, sã stai locului în ziua de Ajun, sara, la
masã, sã nu te scoli. Agafia Popovici, Mihalcea

Ca sã nu þi se fure nimicã din casã peste an, cînd te pui de Ajun
sara la masã, sã închizi toate celea cu lacatã ºi pe afarã, ºi în casã,
ºi sã pãzeºti sã nu te scoli la nimicã, sã ºezi pe loc, pãn’ îi mîntui de
mîncat; atunci poþi sã deschizi pe unde ai încuiat.

ªi iarãºi, în ziua ceea, pãn’ la asfinþitul soarelui, sã nu dai nimicã
din casã, sã nu împrumuþi, cã peste an nu sã lãcomeºte nimenea a te
fura. Mihalcea

Sã nu dai nimicã din casã de Sf. Andrei ºi în sîmbãta Paºtelor;
sînt altele cã anumea atuncea vin ºi cer, cã doar te-or fura.

Elena Braha, Mihalcea

Ca sã nu te fure, în sîmbãta Duminicei Mari, cea dintãi placintã
ce-i face-o s-o pui întãi ºi s-o scoþi pe urmã, s-o rupi în trei ºi sã dai
la 3 saraci, cã nu þi se furã nimic. Cuciur-Mic

Popritoarea de la moarã, de pe pãrãu, ceea ce opreºte apa, s-o
îngropi în poartã, cã nu-þi furã nici un pui. Mahala
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Sarea, cine o furã, sarea îl descopere. (S-a vãzut furatul sarei, al
oului.)

Sîmbãta spre duminicã, cine furã îl descopere. Furã d-ta toatã
sãptãmîna în toate zilele, dar sîmbãta nu ai voie a fura, cãci lucrul ce
l-ai furat sîmbãta ºi duminica trebuie sã se descopere.

Catrina Dãnilã, Mihalcea

(Se va vedea paguba ºi pragul, vol. II*, la Prag.)

Dacã þi se prãpãdeºte ceva, tragi noaptea clopotul, în pielea goalã,
cu degetul mic ºi apoi gãseºti.

(Se va vedea usturoiul, ca despãgubitor.)

Tãciunele în pîne se face cînd þ-a furat cineva din pîne.

ªoarecul cînd îþi roade straiele sînt în casã talhari.

Cine furã ceva de la moarã îi vin ºoarecii ºi guzanii la casã; sã nu
iai nici macar o aþã.

Cine furã în Ajun sara ºi nu-l prinde, acela poate sã fure tot anul,
cã nu-l poate nimene prinde. Saveta Dragomireschi, Mihalcea

(S-a vãzut colindãtorii la cîrnaþ, în pod.)

Cine va lua în ziua de Ajunul Bobotezei sau de Boboteazã agheazma
cea întãi – dar mai bine cea din ajun, cã-i mai mare – pe acela nu-l
prinde nime la furat, sã fure tot anul.

Un popã avea obiceiul sã fure. Oamenii acuma îl ºtiau ºi unul mai
mehenghi, în ziua de Ajunul Bobotezei, pune o daltã în foc sã se
înfierbinte ºi o pune popei de îndãmînã. El întrã în casã cîntînd în
modul urmãtor, cãtrã dascãlul sãu:

În Iordan botezîndu-te tu, Doamne,
ªterge dalta, Filipe.

– O ºtersei ºi mã fripsei,
ªi în traistã o pusei,
ªi traista se sparse,
ªi tot la român în casã
Picase.

Rãspunse popei, dascãlul.

Nu mai puþin face ºi de Ajunul Crãciunului popa un asemenea
început:

Naºterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru,
Sui, Filipe-n pod!
Dar nu face: cîra’ica,
Cã te-or prinde ºi te-or lega. Botoºani

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Despre preoþi ce furã, sã aflã o mulþime de poveºti, precum e ºi
povestea lui Cãrãbuº.

Þiganii furã, Filip, aice, trebuie sã fi fost þigan; dar ºi românii nu
se dau toþi în lãturi, proverbul „Ce-i al tãu strînge ºi ce-i al altuia nu
lasa” îl pun unii în practicã; dupã cum s-a vãzut.

Despre cine furã, la români sã spune cã „e cu mînã lungã”, ia de
departe tot ce vede.

Despre un lucru furat, se zice cã „l-a aghezmuit” sau „l-a afurisit.”

Despre cine jurã pe nedreptate, se zice: „Talhariul furã ºi jurã.”

Cînd se pierde un lucru din ochi ºi nu se dã nime vinovat, se zice:
„Singuri oameni cinstiþi ºi cutare lucru nu-i” sau proverbul cu mirele.

„Streinului numai foc sã-i dai pe mînã”, cã n-a lua, cãci se va
frige.

Ca sã nu-þi fure talharii ºi sã nu-þi vie la casã, sã iai în noaptea
Ajunului, la 12 ceasuri de noapte, cînepã de varã ºi sã înnozi 9
noduri cu mînele la spate, sã zici: „Eu nu înnod cînepa, da înnod
ochii, înnod mînele, înnod picioarele, înnod puterele hoþilor, ca sã nu
vie la casa mea, sã mã fure.” Pui aþa sub o piatrã mare, care niciodatã
nu sã urneºte, ºi zici: „Cînd s-or dezlega nodurele ieste ºi cînd s-a
miºca piatra asta, atunci sã se miºte ºi talhariul ºi sã vie la casa
mea” ºi lasã dacã þ-a fura cineva un capãt de aþã.

Iarãºi pentru talhari, sã mergi noaptea la mormînt ºi sã iai þernã
de trei ori, de la mormînt de barbat, sã zici: „Mortul nu sã miºcã,
mortul nu vede, mortul mîna nu întinde, mortul nu îmblã; aºa sã nu
vadã talharii casa mea, aºa mîna sã nu întindã, aºa sã nu vie, aºa sã
nu se miºte.” Încunjuri casa de trei ori cu þernã de aceea ºi nu sã
apropie nime. Catrina Beicu, Mihalcea

Dacã þi s-a furat ceva, sã iai arici ºi sã-l arzi în mijlocul drumului
ºi sã arunci de pe sine acolo cãmeºa; cã se face pielea pe acela ca pe
arici ºi-þi vine paguba în casã înapoi. Andrei Motoc, Camena

Ca sã descoperi cine þ-a furat, sã face cu sita, cu cheia bisericei, ca
ºi cu sita, puind cheia în psaltire ºi legînd-o, ºi apoi întrebi. S-a vãzut
sita ºi cenuºa.

Pentru ca sã se descopere talharii, oamenii se roagã la Sf. Mina în
11 novembre. În Tulbureni, lîngã Botoºani, se aflã hramul acestui
sfînt ºi lumea nãvãleºte cu lumînãri ºi liturghii, mai tare decît la
orºice bisericã.

Talharii sã roagã la Sf. Neculai, sã le ajute la furat; el e al
talharilor. Profira Zvoriºteanu, Botoºani

Visurile

Talhari de visezi, auzi ceva nou. Mihalcea
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Talhari de visezi cã vin, vin oaspeþi. Mihalcea

Cãrbuni, jaratec de visezi, sînt talhari.

De visezi cã te furã talhari, de multe ori e chiar aºa.

Gol de te visezi, e prãdãciune. Broscãuþi

Casa de te visezi ungînd, te vor prada talharii. Siret

ªoareci de visezi, sînt talhari în casã. Botoºani

Capre de visezi, sînt talhari.

Cuþit, topor de visezi, sînt talhari sau oameni rãi.

D. Pricazul

Pricaz se face de tot lucrul care nu e ºtiut. O slugã de þ-a furat o
bucãþicã de mãmãligã fãrã sã ºtii, e pricaz, dar dacã mãnîncã în faþa
d-tale, nu e nimic; de nu ºtii însã îndatã, þi se aratã cã ai pagube la
casã, piere ceva.

S-a vãzut pricazul: la sare, la ou, se va vedea la albine, la oi.

Pricazul ºi-l face ºi omul singur în casa lui, atunci cînd face ceva
pe ascuns de soþul lui – se va vedea la cãsãtorie, chiar ºi dacã furã
ceva unul de la altul.

Cînd îþi furã cineva din casã, îndatã se aratã, ai semne, cã-þi rod
ºoarecii lucrurile ºi mai ales din lucrul ce þ-a furat rod. ªi dacã omul
ce þ-a furat e rãu la inimã, duºmãnos, atunci la lucrul acela, din care
þ-a furat, nu te mai poþi prinde. De-þi furã din pãseri sau din alta
ceva, toate pier ºi mai mult toatã viaþa nu mai ai. Da altul este cã
dacã îþi furã, încã mai bine îþi merge, cã e bun la mînã ºi nu-þi face
pricaz. Sînt oameni, cã dacã beai un pahar de rachiu de la dînºii, poþi
sã mori; aldamaºul se bea de aceea, ca sã aibã inimã bunã, cãci altul
îþi dã banii cu inima rea ºi pierzi, n-ai noroc.

ªi încã dacã merge cineva la furat încalþat, nu-þi face aºa rãu, dar
care merge desculþ, apoi tot pierzînd mergi; sau dacã furã, sã nu
închidã poarta; s-o lase deschisã. Botoºani

Sînt oameni cã anume merg ºi-þi furã, ca sã-þi facã pricaz; zic din
gurã furînd lucrul: „Eu nu-mi iau aceasta pentru mine, darã ca sã nu
ai tu!” Altul, care e bun, care nu-þi voieºte rãu, cã poate furã de
nevoie, zice: „Eu iau acest lucru cã-mi trebuieºte, dar þie sã-þi deie
Dumnezeu înzecit” º-atunci îþi merge. Botoºani

Ac ºi ou cine furã e mare pricaz în casã, îndatã ai o pagubã, peire
ceva.

Fier sã nu furi, cãci e sãrãcie pentru cel ce furã.

Lingurã, asemenea, s-a vãzut la linguri.
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E. Lucruri ce trebuiesc furate

Descîntecele nu sînt de leac, dacã le înveþi; trebui sã le furi, sã
asculþi de la descîntãtoare ºi pe furiº sã le înveþi; acela descîntec,
chiar de nu-i întreg, las’ sã fie ºi mai scurt, dar e de leac. General

Pentru lãut pe cap, ca sã creascã pãrul, sã furi cînepã din ogor ºi
frunzã de nuc, de la altã casã, sã nu te vadã nime, chiar sã ai în
grãdinã, nu e de leac, ºi cu acelea sã te lai. Mihalcea

De ursitã se face cu coasã de furat, cu secere de furat, cu cuþit de
furat, cu ace de furat, cã atunci e tare de leac. General

S-a vãzut pentru boala de a sã uda în pat, pag. 429.
Sã furi 9 cãpeþele de lumînare din bisericã etc. (tot de aceastã

boalã sînt ºi celelalte 2 leacuri urmãtoare, din pag. 429.)

Cînd nu plouã, sã furi o oalã nouã ºi 9 mãciulii de mac din 9
grãdini ºi sã le arunci în fîntînã, cãci plouã.

De la casa de unde te-ai nãscut, sã furi pîne ºi sare ºi sã îngropi
la casa ta, sub fereºti, spre rãsãrit, cã acela-i norocul tãu. Mahala

Fata, înspre Andrei, sã fure crupe de la altã casã, sã le fiarbã ºi sã
mãnînce calare pe poartã, iar cu lingura sã batã în poartã ºi, de unde
latrã cînii, o ia.

Mlãdiþele de flori sau de copaci, pentru ca sã se prindã, sã le furi.
Bucovina

D-l David, com. Buhalniþa, Moldova, spune tot aºa, dar cã atunci
copacul sau floarea de la care ai furat se usucã.

Toaie de furi (aconitum napellis), rãdãcina se usucã. Botoºani

F. Furatul. Iarba talharilor

Talharii merg la furat cu mînã de om mort, alþii zic cã cu degetul
cel mic de la mort, de încunjurã casa unde au sã prãde, ºi toþi dorm
ca morþi.

Cu ciolan de om mort, încunjurã talharii casa ºi dau ºi la cîne în
mãmãligã, o ºterg pe ciolan ºi dau de dorm toþi, ºi cîni, ºi oameni, ca
morþi. Mihalcea

Cu vine de la om mort, merg talharii la pradat; iau o vînã º-o
aprind ºi atunci pot sã fure tot, sã batã cu ciocane, sã sfarme lãzi,
lãcãþi ºi nime nu aude, pãn’ n-o stînge. D-na Elena Braha, Mihalcea

Cu lumînare de la mort, ce a þinut-o mortul în mînã, înconjur casa
ºi toþi dorm morþi. General

Talharii merg la furat cu iarba fierului.
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Este o iarbã, sã cheamã „iarba fierului”, aceea rupe fierul. Cînd
sã rupe coasa în iarbã, fãrã nici o pricinã, e semn cã ai dat cu coasa
în iarba fierului sau a talharilor. Atunci sã iai ºi sã arunci buruienele
pe apã ºi care va merge în susul apei aceea e; s-o iai ºi sã tai în palmã
o crãpãturicã ºi s-o bagi sub piele – ºi ce-i prinde cu mîna ceea: fiere,
lãcaþi, toate cad, se deschid; sã fie chiar omul în lanþuri ori la închi-
soare, deschizi tot. Ioan Pisarciuc, Roºa

Este un fel de iarbã a talharilor, care descuie toate încuietorele,
nimene n-o cunoaºte, numai dihorul, ºi o aduce, dacã are pui ºi dacã
cineva face gard împrejur, ca sã nu poatã el întra la cuib. Cu aceea
merg talharii ºi sfãrm încuietorele pe unde le trebuie lor. Botoºani

Iarba talharilor o capeþi de la arici, dacã-i îngrãdeºti cuibul, el o
aduce ºi deschide. Iarba ceea dac-o ai, toate þi se deschid în cale ºi
eºti nazdravan, înþelegi limba tuturor dobitoacelor ºi pãserilor, flo-
rilor ºi orice ºtii, numai dacã ai iarba ceea.

Zice cã ea creºte unde-l ucide tunul pe „ucigã-l tunul.” Acolo
creºte, pentru cã ºi necuratul ucide, pradã.

Lacata dacã-i unsã cu usturoi sfinþit, iarba talharilor nu ajutã
nimicã. D-na Elena Braha, Ropcea

Cu iarba fierelor, de dai mîna c-un om bogat, vin toþi banii de la
acela la tine.

Iarba fierului e o roatã mare ºi fiecare creangã are 12 crãcuºori.
În apropierea Botoºanilor, este undeva o comoarã pusã de 7 crai ºi
n-o pot lua decît 7 fraþi cu 3 fire de iarba fierului. D. Surugiu, Vereºti

„Iarba talharilor”, spune Toader Ostafi, din Roºa, creºte pe piatrã
ºi între peliniþã. Ea are cap, ca ºi omul, ºi e vie, îmblã, frunzã n-are,
numai niºte aripi din umere, coadã ºi picioare; e de coloare gãlbie.
Rãdãcinã n-are. Pe piatrã îºi lasã o þîrã de rãdãcinã ºi merge mai
departe. Cînd e nour, o poþi capata, atunci o cunoºti pe piatrã ºi atunci
e mai groasã, da cînd e soare, se subþie de tot. O bucãþicã de aceea
de-ai lua în gurã, mori pe loc. Ea foarte rar unde se gãseºte. Talharii
o vîrã în palmã. Pe lîngã Nouã-Suliþa (orãºel în Bucovina), se aflã.

G. Frãþia de cruce

Talharii cei mari se fãceau fraþi de cruce îndeolaltã, pentru a-ºi fi
cu credinþã unul la altul, pentru a-ºi þinea „dreptatea.” Sã tãiau la
braþul drept, în cruce, ºi-ºi sugeau sîngele, jurîndu-ºi credinþã pãnã
la moarte.

Între copii, ºi acum a ramas obiceiul de a se face fraþi de cruce,
împungîndu-ºi degetul cel mic ºi sugîndu-ºi sîngele sau scriindu-ºi
cu sîngele cela pe hîrtie prietenie ºi iubire eternã. Botoºani

Mai este ºi altfel de mod a-ºi face fraþi ºi surori de cruce, care se
va vedea partea V.
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Pe ceri, se aflã o constelaþie numitã „Crucea” sau „Crucea cea
Micã.” În Botoºani, o numesc ºi „Crucea Fîrtatului”, arãtînd-o cã nu
e destul de dreaptã, ca a fraþilor adevaraþi, fiind steaua de jos într-o
parte. Aceasta e constelaþia Delfinului.

H. Boierescul. Pacatele. Oiele

A fost un talhari mare, omorîse o mulþime de oameni ºi pradase,
c-amu ºi lui i s-a fãcut groazã de pacatele ce le-a fost fãcut. Sã ia el
ºi se bagã cioban la oi, la un boieri, ºi le pãºtea sub pãdure; da oiele
celea erau toate negre. Le-a pãscut el multã vreme, da boieriul cela
era aºa de rãu ºi hapsin la inimã, cã ºi copilul de la þîþã nu-l lasa sã
sugã ºi pedepsea în toate chipurele pe oameni. Într-o zi, vine boieriul
cela la oi ºi nu-º cum îi cade la îndãmînã ciobanului, cã ia mãciuca
ºi-i dã în cap ºi-l omoarã.

Cînd se uitã el la oi, cum pãºteau, oiele-s toate albe... din negre ce
erau. În ceasul acela, cînd a omorît pe boieri, Dumnezeu i-a iertat
pacatele ºi s-au fãcut albe!

Cînd cineva e fãrdelege, nu-i pacat sã-l omori!
Auzitã de la un zidari, Botoºani

(Despre talhariul iertat de Dumnezeu, s-a vãzut partea I.)

Boierii. Þaranii

Un þaran din satul Gafenceni, judeþul Dorohoi, în mînia sa cea
mare contra boierilor, povesteºte urmãtoarele despre originea lor:

Boierii parcã din ce-s? Boierii sînt din talhari! A fost un împarat
care, avînd o bãtãlie mare ºi neavînd oaste destulã sã se lupte cu
duºmanul, au venit talharii de i-au dat ajutor ºi, pentru binele
acesta, cã a biruit, le-a dat moºii, pãmînturi – ºi din aceia se trag
boierii de astãzi1.

Horea ºi boierescul

Pe þarani, din boieresc i-a scos „Horea.” El a fost slujit cu dreptate
ºi stãpînul nu i-a plãtit, i-a luat hacu-n jumatate, nu aºa cum au fost
„lãcãtuit” (alcãtuit) ºi a ramas boierul cu lãcãþele încuiate ºi cu
pacate. Horea a mers prin munþi (dupã cum aratã numele lui rusesc:
hora – deal, munte, spune povestitorul) ºi ce-a fãcut, ce-a dres, cã a
deschis lãcãþele oamenilor; cã boierii s-au temut de pacate ºi au
rãdicat boierescul, au dat la fiecare pãmînt ºi a venit ca sã le plã-
teascã munca bãneºte. Dar pãn’ atuncea îi chinuia amar pe oameni,

1. Numele þaranului îmi scapã.
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îi bãtea, de musai trebuia sã lucreze boieriului, pentru pãmîntul ce-l
stãpînea. Toader Ostafi, Roºa

*

Þãranii. Munca

Pe sub deal la Dorohoi,
Mãi Toadere, mãi,
Merge-un car cu patru boi,
Mãi Toadere, mãi,
Merg ciocoii satului etc.
– Buna calea, mãi þarane!
– Nu-þi mulþãmesc, mãi

 cucoane!
– Mãi þarane, tu eºti bat!
– Tu îmi zici cã eu sînt bat?!
Eu trei zile n-am mîncat,
Nici boii n-am dejugat,
Nici carul n-am descarcat!
Pune mîna dupã lasã
ªi scoate o nuie groasã,
Groasã, groasã, ciotoroasã,
În ºepte plete întoarsã.
Cînd i-a ars una ori douã,
I-a crapat pielea în nouã.
A dat pinteni calului
ª-o ajuns la fãgãdãu,
Ca sã-ºi spele ranele.
– Mãi jidane, fugari mare,
Dã-mi rachiu de trei parale
ªi mã freacã pe spinare!
El apuc-un pumn de sare.
– Of, of, of, cã rãu mã doare.
– Olio, lio, cã bine-mi pare,
Cã jidanu-i ºiret mare!

Þureni

*

La moarã la Dorohoi,
Mãi Toadere, mãi,
Merge-un car cu pãpuºoi,
Mãi Toadere, mãi,
Dar în urma carului etc.
Ciocoieºul satului.

1. „Doina Vasileascãi” se numea, dupã cît ºtiu, o doinã frumoasã, cîntatã
de o actoriþã, „Vasileasca”.

– Mãi þarane, dã deoparte!
– Iaca drumul, mãi cucoane!
– Mãi þarane, tu eºti bat!
– Latri, ciocoi gulerat.
Cã de-asarã n-am mîncat
ªi tu-mi zici cã eu sînt bat!
Iar ciocoiul sarmanul,
Sã nu-ºi uite naravul,
Puserã mîna pe bici
ªi-i trãsarã patru, cinci.
Iar þaranul, sarmanul,
Sã nu-ºi uite naravul,
Pune mîna dupã scoarþã
ªi scoaserã o vargã groasã
ªi-ncepurã a-l mînji
ªi ciocoiul a fugi.
Acasã dac-au ajuns,
Au strigat în gura mare:
– Scoalã, scoalã, mãi Ioane,
ªi-mi aprinde-o lumînare,
Sã-mi vãd murgul de fugare
ªi vergele pe spinare,
Batã-l crucea, rãu mã doare.

De la pãrintele Dumitrache
Lãzãreanu, Botoºani

Doina Vasilesc 1

Eu cînt doina º-o doiniþã,
Scãpã-i crîngu-n poeniþã.
Eu cînt doina vasilesc,
Copiii sã mi-i hrãnesc
ªi de bir sã mã plãtesc.
Boieresc fac, beilic trag,
Cu boierii nu mã-mpac,
Nu ºtiu singur ce sã fac.
Codrule, codreanule!
Ce mã dai aºa legat,
Nimica nu þ-am stricat.
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Numai o creangã þ-am ciuntat,
Armele de-am aninat,
Armele, pistoalele
Strãlucesc ca soarele,

Cum în tine am întrat
ªi frunza s-a scuturat.

Botoºani

*

I. Talharii sînt ai diavolului

„Îndreaptã-mã, Doamne, la omul cel fãrã noroc”, se roagã tal-
hariul la Dumnezeu.

Da iuda (diavolul) zice: „Hai cã te-oi duce eu” ºi-l ia ºi-l duce sã
facã rele: bate, pradã, omoarã, face dupã îndemnul ºi gustul lui,
aceea ce diavolul singur face. Unde l-ar trimete Dumnezeu sã facã de
acelea! Dumnezeu nu ajutã omului, dacã ia un pai de la altul, cãci
„munca streinã e foc” ºi numai pacate-þi cãºtigi; da încã sã prãde ºi
sã omoare! Dumnezeu îi ajutã ºi-l îndeamnã la acestea? Nu dracul al
cãrui e? Dumnezeu vra dreptatea, curãþenia, sã fii „sarac ºi curat”,
cãci cu ceea ce vine pe nedrept, nu te încãlzeºte; „de haram vine ºi
haram se duce.” Toader Ostafi, Roºa

Mulþi se fac talhari, cã nu vrau ca sã lucreze, au învãþãturã rea de
la pãrinþi, de mici; dacã furã ceva, nu capãtã bataie, îi lasã de cresc
aºa, cu naravuri rele.

Copilul, de mic se cunoaºte în ce urme calcã, de mic are semne ce
va fi.

„Cine furã azi un ou, mîne va fura un bou.”

Frunzã verde, trei granate,
Ce sã ne facem, mãi frate?
Sã trecem în ceea parte,
Sã-mi fac cuºmã brumarie,
Sã mã duc la herghelie,
Sã-mi iau cal ce-mi place mie,
Sã mã duc la Movilãu,
Sã-mi iau cal pe placul meu.

Pedeapsa

Frunzuliþã fir de grîu,
Ce rîzi de copilul meu?
Cã º-ai tãi vor creºte mari,
ª-or îmbla prin creminari,
ªi i-or suge zidurile
Ca pe mine gîndurile.
Copiii vor creºte mari
ªi s-or învaþa talhari,

Cînd eram de-o sãptãmînã,
Furam ceapã din grãdinã,
Cînd eram de-o lunã, douã,
Furam cloºca de pe ouã,
Cînd eram de doi, trei ani,
Mã-nvaþam a fura cai.

*

Cît îi vara de frumoasã,
N-am avut mãnunchi la coasã,
Numa-am catat lunca deasã
ªi nevasta care-o fost

 frumoasã.
Cã nevasta cea frumoasã
Nu-i pacat s-o bagi în casã,
Dar nevasta cea urîtã,
Nu-i pacat s-o dai de-o rîpã.

Botoºani

*
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ªi i-a mînca rugina
Ca pe mine ruºinea.

ªcheia

*

Frunzã verde iarbã mare,
Are maica suparare
Cu fiul ei cel mai mare.
– Dragul maicei, fiul maicei,
Ascultã tu sfatul meu,
Cã nu-þi vroiesc þie rãu.
– Nici nu vrau sã ºtiu de sfat,
Cã nu-s copil, da-s barbat.
Am pistol ºi sãbioarã,
Acelea mi-s tatã ºi mamã.

– Fiule, nu fi tu prost,
Cã sãbioara þ-or lua,
Pistolaºul þ-or sfarma
ªi pe tine te-or lega
ªi te-or lega cot la cot
ªi te-or purta pintre norod.
ªi norodul s-a uita
ªi faþa þ-a ruºina.
– Staþi, norod, nu vã uitaþi,
Da copiii vã-nvãþaþi
Sã nu fie proºti ca mine,
Cã ºi eu sã fi ascultat
Ce maica m-a învaþat,
Eu amu n-aº fi legat.

Roºa

Despre un tãlhari ce-l duceau la spînzurãtoare sã povesteºte cã a
chemat-o pe mã-sa s-o sãrute, de ramas-bun, ºi în loc de sãrutare, i-a
rupt nasul cu dinþii, pentru învãþãtura ce i-a dat; cã altfel nu l-ar fi
spînzurat.

Cîntece
Talhariul cioban

Pe deluþul cel rotat,
Scot un voinic la spînzurat.
– Domnule, domnucule,
Poate am un tatã-n lume,
Sã vie pãnã la mine.
– Tatã, tatã, tatã hai,
Vîr mîna-n sinul meu,
Ca sã vezi de ce mor eu.
– Mîna-n sin nu þ-oi baga,
Cã mã tem cã m-ãi muºca.
– Domnule, domnucule,
Poate am o mamã-n lume.
Sã vie pãnã la mine.
– Mîna-n sin nu þ-oi baga,
Cã mã tem cã m-ãi muºca.
Da de-a fi în þarã pace,
Mama-un ficior º-a mai face.
(Veni sora ºi veni fratele, tot

 aºa.)
– Domnule, domnucule,
Poate am o puicã-n lume,
Sã vie pãnã la mine.
– Puicã, puiculeana mea,

Vîrã mîna-n sinul meu,
Sã vezi tu de ce mor eu.
De te temi cã te-oi muºca,
Învãleºte-o c-o basma.
– Nu mã tem cã m-ãi muºca.
Sã mã-nvãlesc cu basma.
Mîna-n sin ea i-a vîrît
ª-a scos aur ºi argint.
– Puicã, puiculeana mea,
Eu de-oi muri, sã mã-ngropi
În tîrluþa oilor,
În jiocuþul mieilor.

Pãrhãuþ

Dedel

Dedel, Dedel, dragul mamei,
Tu ce sameni nu rãsare,
Mi-ai samanat busuioc,
N-a rãsãrit nici deloc.
Ai samanat mintã creaþã,
N-a rãsãrit nici de faþã.
Ai samanat liliac,
N-a rãsãrit nici de leac.
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Dedel, Dedel, dragul mamei,
Astã noapte unde-ai mas?
– Sub cel ciritel uscat,
Nici n-a nins, nici n-a plouat,
Rele visuri am visat;
Cã puºcuþa mea cea nouã
Mi-era ruptã drept în douã,
Pistoalele cele a mele,
Le-am visat fãrã oþele.
– Dedel, Dedel, dragul mamei,
Nu-i puºcuþa ruptã-n douã,
Þ-a veni o veste nouã.
Nu-s pistoalele fãrã oþele,
Þ-or veni niºte veºti grele.
Dedel, Dedel, dragul mamei,
Tu ce sameni nu rãsare,
Mi-ai samanat busuioc,
N-a rãsãrit nici deloc.
Ai samanat mintã creaþã,
N-a rãsãrit nici de faþã.
Ai samanat liliac,
N-a rãsãrit nici de leac.

Voloca

Costea

Astãzi e luni ºi mîni e marþi,
S-a dus Costea la Galaþi,
Cu cincizeci de cai furaþi,
Fãr’ o para cumparaþi.
Subt un stejãrel uscat,
ªede Costea suparat.
– Ce ºezi, Costeo, suparat?
– De la Nistru pãn’ la Prut,
Murgul apã n-au bãut,
Nici popas nu i-am fãcut.
Trage murgul la popas,
Tu, bãdiþã, unde-ai mas?
Trage murgul la grãunþe
ªi bãdiþa la mîndruþe.

Mihalcea

*

Zorilor, surorilor,
Nu grãbiþi cu revarsat,
Cã m-apucã ziua-n sat
ªi-mi e murgul de furat,
ªi puica de capatat.

Trage murgul la portiþã,
Sã-i dau sare ºi tãrîþe,
Trage murgul la zãbrele,
Sã-i dau fîn cu floricele.

Brãeºti

Cucul

Pe poalele nucului,
Cîntã puiul cucului.
Tot cînta ºi se jura
Cã el de acolo n-a zbura
Pãnã el ce n-a mînca:
Carne dulce de paic
ªi ochi negri de voinic.
Tot cînta ºi se jura
Cã el de acolo n-a zbura
Pãnã el ce n-a mînca:
Iarbã verde de pe coastã
ªi ochi negri de nevastã.
Tot cînta ºi de jura,
Cã el de acolo n-a zbura
Pãnã el ce n-a mînca:
Carne dulce de gãinã
ªi sprincene de copilã.

Domnica Onciul, ªcheia

Codãu

Foaie verde dudãuaº,
Ce mai face Codãuaº?1

Frunzã verde de nagarã,
Vestea lui Codãu pin þarã,
Cãci el oameni nu omoarã,
Pe boieri ºi pe jidani
Îi bate la buzunari
ªi banii care-i gãseºte
La saraci îi împãrþeºte.
El pe murg a-ncãlecat,
La Ileana a plecat,
Douãzeci de lei i-a dat
Ca sã-i facã de mîncat,
Dar nu-i era de mîncare,
Ci-i era de-a lui primblare.

Orãºeni

Foaie verde peliniþã,
Ici în vale-n poieniþã,
Cînd toca la dumbrãviþã,

1. Codãu, hoþ prin anii 1880, în districtul Botoºani
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Cosea Codãu peliniþã,
ª-a cosit o brazdã, douã,
S-a rupt coasa drept în douã
ª-a ieºit în drumul mare,
S-a întãlnit c-un arman calare.
– Buna calea, mãi armene,
Nu-i schimba murgul cu mine?
– Omule, nu fi nebun,
Cum sã-mi dau eu murgu-n

 drum?
– Arman, armenia ta,
Dã-mi murgul ºi inima
Ca sã trec eu Dunãrea,
Sã beu sînge de haiduc
Sã mãnînc carne de turc.

Tudora

Masa talharilor

Frunzã verde º-un burete,
Sub cea poalã de codru verde,
Sã vede o zare, sã vede,
Da nu-i zarea focului,
Da-s voinicii codrului,
Nu ºtiu-s zece or doisprezece,
Peste sutã unu-ntrece
............................................
Bate, bate la fereastã.
– Deschide uºa, nevastã!
– Þine uºa, þine-o bine,
Cã potera-i dupã mine,
Cu hoþii sã mã-mbrîncesc
ªi la drum sã mã pornesc.

Botoºani

*

Pe sub poala codrului,
Stau voinicii Oltului,
Nu ºtiu, zece or doisprezece,
Toþi îºi frig cîte-un berbece,
Da talhariul cel mai mare
Îºi frigea o gonitoare,
Ca s-o aibã de gustare,
Vinerea în postul mare.

Panþiri

Peste sutã sînt vro zece,
Toþi îºi frig cîte-un berbece,
Numai o mioarã pe frigare,
Sã nu le parã noaptea mare.

Cine-a avut ibovnicã,
Tot i-a pãrut noaptea micã;
ªi cine-a avut º-amu n-are,
Tot îi pare noaptea mare.

Roºa

Codrul

Frunzã verde trei masline,
Of, cît codrul frunza-ºi þine,
Toþi voinicii trãiesc bine,
Da cînd codrul frunza-ºi lasã,
Toþi voinicii trag pe-acasã,
La copii ºi la nevastã.

ªcheia

*

Codrule, codruþule,
Ce mai faci, drãguþule,
Cã de cînd eu te-am lasat,
Multã lume am îmblat
ªi de cînd ne-am despãrþit,
Multã lume am vãzut.
Codrule cu frunza latã,
Pice bruma, nu te batã,
Mulþi voinici umbreºti

 deodatã,
Codrule cu frunza lungã,
Pice bruma, nu te-ajungã.

Berchiºeºti

*

Codrule, frate mai mare,
Lasã-mã sub poala tare,
Cã nimic nu þ-oi strica,
Numai o creangã þ-oi ciunta,
Armele mi-oi anina,
Cît m-oi umbri cu puica,
Într-un pîlc de iarbã verde,
Sã mã sãrute de sete,
Cînd mi-a fi foame, m-a

 strînge,
Inimioara ni s-a frînge.

Fratãuþi

*

Codre, codre, frate codre,
Nu mã da, codre, legat,
Cã nimic nu þ-am stricat,
Numai iarba þ-am calcat,
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Jos cu mîndra m-am lasat
ª-o creangã þ-am dezbinat,
Unde armele mi-au stat.

Brãeºti

Închisoarea

Bradule, molidule,
Ce te clatini acole?
Ce te clatini fãrã vînt?
– Aºa vremea mi-a venit,
Mi-au venit cãrþi
Din toate pãrþi,
Cã îmblã meºteri cu barde,
Cu barde ºi cu topoare,
Sã mã facã aºchioare.
Sã mã-ncarce-n zece care,
Sã mã ducã-n tîrgurele,
Ca sã facã temniþi rele,
Sã moarã voinicii pin ele
ªi pãrinþii lor de jele.

Orãºeni

*

Legea ta, de brad bãtrîn,
Ce te legeni la pãmînt,
Fãrã ploaie, fãrã vînt?
Cum eu nu m-oi legana,
Cã mi-a venit veste asarã,
Pe trei fire de sacarã,
La pãmînt sã mã doboarã.
Sã mã despice-n drãnicioare,
Sã mã-ncarce-n ºepte care,
Sã mã duc-a treia þarã,
Sã mã fac-o temnicioarã.
Temniþa voinicilor
ªi jelea pãrinþilor.

Voloca

Busuioc

Frunzã verde º-o lale,
Trei voinici pe drum merge,
Trei voinici ardeleneºti
Cu trei cai braºoveneºti
ªi cu zele tãtãreºti
ªi cu zele aureºti,
Cu prisnele, pe sub ele,
Pe-un drum verde, pãrãsit,
Cu troscot acoperit.
Cînd la vamã-mi ajungea,

Pe vamariul mi-l striga.
– Mãi vamare, fãtul meu,
In ascultã ce-þi spun eu:
Unde-mi este crîºma-n sat?
– În uliþa armineascã
Este-o cîrºmã-mpãrãteascã.
Cînd la cîrºmã-mi ajungea,
Pe cîrºmãriþ-o striga.
– Cîrºmãriþã, brãvliciþã,
Dã-ne vin, nu chiseliþã.
Cã-þi dau bani, nu-þi dau

 tãrîþã.
Cîrºmãriþa brãvliciþa,
Ea capul º-a-mbodolit,
Cofele-n mîni o luat
La-mparatu-a alergat.
Da-mparatul mi-o-ntrebat:
– Cîrºmãriþã, brãvliciþã,
Ce-ai ajuns tu pe aici?
– Mi-au picat vro trei voinici,
Trei voinici ardeleneºti,
Cu trei cai braºoveneºti
ªi cu zele tãtãreºti,
ªi cu zele aureºti,
Cu prisnele pe sub ele.
– Cîrºmãriþã, brãvliciþã,
In sã-mi spui tu, portul lor?
– Portul acelui mai mare,
Ca ºi portul Dumitale.
Da acel mai mijlociu,
Om frumos ºi cilibiu.
Dar acel mai mãrunþel
Are-un biet cojocel
De cincizeci de piei de miel.
Are-o biatã cuºmuliþã
De cincizeci de mioriþe.
– Cîrºmãriþã, braviliciþã,
Aleargã acasã înapoi
ªi dã-le vin cu vadra
ªi de bani nu-i întreba,
Cã doar poterea mi-i a da.
Cîrºmãriþa brãvliciþa
Acasã mi-a alergat
ªi vin cu vadra le-a dat
ªi de bani nu i-a-ntrebat.
O zi ºi-o noapte mi-au bãut,
ªepte buþi le-au deºartat.
Dar acel mai mãrunþel
A vãzut soare rãsãrind



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 457

ªi poterea tot venind.
Zice: De, beþi, voinici, ºi nici

pre,
Cã poterea-i cît cole.
– Las’ sã vie, a ei cruce,
Cum a veni, aºa s-a duce,
Eu nu-s muiere cu cîrpã,
Ca sã-i port poterei fricã.
Da-s voinic cu comanac,
ªtiu poterei ce sã-i fac.
Ficiorul lui Busuioc
Sta cu opt poteri pe loc,
El era de nouã ai,
Sã bãte cu nouã crai.

Busuioc. Pãun

Cînd eram eu bãiet mic,
Avem stare de voinic,
Da de cînd am crescut mare,
N-oi sã ar pe luncã
Numai cu gîndul de ducã,
Da-mi fac carã ºi arme bune,
Sã mã duc cu mîndra-n lume,
Sã mã cheme cãpitane,
Capitane Busuioace,
Poftim cu mîndra-ncoace.
Nu ºtiu merge-oi or ce-oi face?
C-aista popas nu-mi place.
La cîrºmuþa lui Pãun.
Acolo-i popasul bun.
Sã beu vin, sã mãnînc pîne,
Cu mîndruþa lîngã mine,
S-o sãrut sã-mi parã bine.

Bujor

Frunzã verde de nagarã,
Îmblã Bujorel pin þarã,
Scoate boieri din ocarã
ªi ia bani de cheltuialã
ªi straie de priminealã.
De la vale de pãrãu,
Spalã douã fete grîu.
Bujorul le-a prins de brîu,
Sã le vorbeascã cuvinte
Ca sã le scoatã din minte.
– Haida, fetelor, cu mine,
Cã ºtiu calea-n codru bine.
De la vale de fîntînã,
Spalã douã fete lînã.

Bujorel le-a prins de mînã,
– Hai, copile, dar cu mine,
Cã ºtiu calea-n codru bine.
V-oi da pîne din desagi
ªi armie din nadragi.

Broscãuþ

*

Frunzã verde de sacarã,
Mi-a întrat Bujor în þarã,
Cere bani de cheltuialã
ªi straie de priminealã.
Colo-n vale la gîrliþe,
Spalã douã fete linte,
Bujor le scoate din minte.
Haideþi, fetelor, cu mine,
Cã eu ºtiu calea-ncoa bine.
Numai la un pod e cam rãu,
D-acolo m-oi purta eu.
Colo-n vale la fîntînã,
Spalã douã fete lînã,
Bujor le þine de mînã etc.
Colo-n vale la pãrãu
Spalã douã fete grîu
Bujor le þine de brãu etc.
ªi Bujor mi le-a luat,
ªi s-a dus la cîrºmã-n vale
ªi s-a dat la buþi cu vin,
Sã-i fie cheful deplin.
Ele-au prins a-i cuvînta:
Mãi Bujore, Dumneata,
Nu te da la buþi cu vin,
Cã vinu-i îmbãtãtori,
De voinici înºelãtori.
Mãi Bujore, D-tare,
Incã potera cea mare.
Las’ sã fie, a ei cruce,
Cum a veni, aºa s-a duce!
Las’ sã fie, a ei lege.
Cum a veni, aºa s-a trece!
Pe Bujor mi l-au luat
ªi frumos mi l-au legat
Cu frînghie de matasã,
Cît mîna la cot de groasã.
– Lasã, lasã, boieri mare,
Cã eu de aici voi scapare
ªi tot zilele þ-oi luare!

Voloca

*
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Pruncul ºi nevasta

Pe la noi, pe sub pãdure,
Fuge-o nevãstuicã-n lume.
Ea fugea, pruncu-i plîngea,
Doi voinici mi-o ajungea.
– Nevãstuicã, nevãstuicã,
Pune pruncul la pãmînt
ªi stãi cu noi la cuvînt.
Pune pruncul la o cale
ªi hai cu noi la primblare.
Om tãia un pãltinel
ªi i-om face legãnel
ªi l-om sui-n bradanaº,
Cînd vîntul l-a aburi,
Bradanaºul l-a clãti,
L-a ploua ploiþã caldã
I-a pãrea cã mã-sa-l scaldã,
L-a ploua ploiþã dulce,
I-a pãrea cã þîþã suge.

*

Foaie verde º-o matasã,
Pe sub ceri,pãdurea deasã,
Mîndrã ploiþã sã lasã.
Nu ºtiu ploaie or ninsoare
Ori lacrimi de fatã mare?
De ce plîngi, dragã copilã?
– Of, bãdiþã, cum n-oi plînge,
Cã corsetul rãu mã strînge
ªi rochiþa nu m-ajunge.
Bãdiþa e negustori
Vai plãti la croitori
ªi mi-a da drumul subsuori,
Foaie verde º-o maslinã,
Pe sub ceri, pãdurea linã,
Merge o tînãrã copilã,
Pruncuºoru-n braþe-ºi strînge.
Taci, puiule, nu mai plînge,
Cã hoþii nu ne-or ajunge.
Bine vorba n-a sfãrºit,
Hoþii atunci au sosit.
– Leapãdã pruncul din braþã,
Dacã vrai sã mai ai viaþã.
– Pruncul meu n-oi lepada,
Cã mã doare inima,
Cã-i fãcut de Dumneta,

Dar i-oi face-un leganaº
Într-un vîrf de pãltinaº,
Cînd vîntul a vîntura,
Pruncul meu s-a legana.
Cînd a ninge º-a ploua,
Pruncuºorul s-a scalda.

Stãuceni, lîngã Botoºani

Feciori ºi fete de jîie

Frunzã verde stejerel
Pe cel deal, pe colnicel,
Trece-un voinic tinerel,
C-un cal sur porumbicel,
Cu cuºma creaþã de miel,
Mã duc, mamã, dupã el.
Dragul mamei, dragul mamei,
Dup-acela nu te duce,
C-acela-i ficior de jîi1

Lasã fete cu copii.
ª-acela-i ficior jîian,
Iubea fete cîte-un an,
ª-apoi ura fetele
ªi-ndrãgea nevestele.
– Da eu am prins a suspina
ªi din gur-a cuvînta:
Macar puºca sã mã-mpuºte
Or lupii sã mã mãnînce,
Eu dupã-acela m-oi duce,
Cã-i cu chica gãlbioarã
ªi cu faþa rumioarã,
M-a curmat la inimioarã.

Fratauþul Nou

*

Frunzã verde stirigie,
Ghiorghieº la masã scrie,
Scrie, scrie-ntr-o mînie,
Sã trimeatã-n starostie.
– Draga mamei, nu te duce,
Cã el e maistru de cruce,
ªtie fete unde-a duce,
Le duce în þeri pustii
ªi le lasã cu copii.

Bosance

*

1. E hoþ.
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De la deal de jitãrie,
Cînt-o pasere gãlbie
ªi cînd cîntã mã mîngîie,
Cã-s copilã cu blãjîie.
Hai la jîi, bade, la jîi,
Unde cautã cucu-ntãi,
Cucul s-a îndepartat
În pãdure la vînat,
Unde cîntã º-acel’lalt.

Storojineþ

*

Frunzã verde stejaraº,
Dragul mamei Vãlenaº,
Nu iubi fete de jîie,
Fete din Ian. – N-a ascultat.
Sara bine n-a-nsarat,
El pe murg a-ncalecat
ªi la dînsele a alergat etc.

Idem

Frunzã verde clocotici

Frunzã verde clocotici
Plin îi codrul de voinici,
La tot fagul cîte cinci.
Da la fagul din carare
Zace-un voinic de lungoare.
– Or zaci, bade, or te scoalã,
Or dã-mi ºi mie o boalã.
– Eu þie boalã cum þ-oi da,
Cînd singur nu mã pot scula?

Mahala

Puicuþa îl cãuta,
Bolnavul loc nu-ºi afla.
Îi aºternea paturile
ªi-i tot muta perinile
Cînd la cap, cînd la picioare,
Cînd la umbrã, cînd la soare.
Cît a fost ziua de mare,
Trupul ei hodinã n-are.
Nici noaptea la lumînare.

Braeºti

*

......................................
Scoalã, dragã, nu dormi,
Cã eu tare m-am urît
Cãpãtîiul tãu mutînd

ªi la soare, ºi la vînt.
– Eu atunci m-oi rãdica,
Cînd te-i duce ºi mi-i da
Sloi de gheaþã din deluþ,
Apã rece din vãduþ.
– Unde-ai vãzut ca sã fie
În luna lui Sînt-Ilie
Sloi de gheaþã ca sã fie?
– Sloi de gheaþã-i inima,
Caº de oaie-i faþa ta.

Storojineþ

*

......................................
Nu ºtiu, zace or se face,
Cã din gurã nu mai tace.
– Haide, liuliu, dragul mamei,
N-ar mai ajunge bine
Cel ce te-a fãcut pe tine.

*

......................................
Zace-un voinic de lungoare
Cu maicã-sa la picioare.
– Or îmi mori, or mi te scoalã,
Cã mie mi s-a urît
Atîta pernele mutînd
De la cap pãn’ la picioare,
Tot scaldate-n lãcrãmioare.
– Scoalã, mamã, cum mai tare
ªi te du la vrãjitoare.
– Baiu, baiu, nu m-oi duce,
Cã la cîte cã m-am dus,
Toate drepte cã le-a spus:
C-aiasta-i boala ta de moarte
ªi din ea nu te-oi mai scoate.

Siret

*

Frunzã verde clocotici,
Plinu-i codrul de voinici,
La tot bradul cîte cinci,
Dar la bradul din carare
Zace-un voinic de lungoare.
Nu ºtiu, zace or sã face,
Cã guriþa nu-i mai tace,
Toatã rana-i cît ºi palma,
– Todirelu, dragul mamei,
Scoalã-te de mi te-nsoarã.
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– Bucuros cã m-aº scula,
Cã eu singur m-am urît
Cãpãtãiele mutînd
De la soare la rãcoare.
Du-te, mamã, la vrãjitoare,
Sã arunce cãrþile,
Sã-mi spuie zãcãrele.
– Eu la vrajitoare-am fost;
Tu, cîte boli ai bolit,
Din toate cã ai ieºit,
Da asta boalã ce-o boleºti
Nici cu capul n-o plãteºti.
Las’ sã meargã mîndrele,
Ce þ-au scurtat zilele
ªi ce þ-au supt sîngele.
Mîndrele din Þarigrad,
C-acelea te-au farmacat
Cu trei paie de la pat,
Cu aºchiþã din portiþã,
Cu trei beþe de liliac,
Sã nu-þi mai dai peste leac.
– Þ-oi lasa cu jurãmînt
Sã-mi vii, mamã, la mormînt,
Sã-mi iei pînza de pe obraz,
Sã-mi vezi moartea cu nacaz.
ª-oi lasa cu jurãmînt
Sã-mi vii, mamã, la mormînt,
Sã-mi iei pînza de pe mijloc,
Sã-mi vezi moartea fãr’ de

 noroc.
Þ-oi lasa cu jurãmînt
Sã-mi vii, mamã, la mormînt,
Sã-mi iai pînza de pe picioare,
Sã-mi vezi moartea-nºelãtoare.

Siret

*

Trage, puicã, ºi-mi gîceºte
De ce codru-ngãlbineºte?
– N-ar cînta cuc pe pãdure,
N-ar îmbãtrîni voinicu-n lume.

Eu zic cucului sã tacã,
El se suie sus pe cracã
ªi cîntã de se omoarã.
Foaie verde clocotici,
Plin îi codrul de voinici.
Da la fagul din carare,
Voinicelul cel mai mare
Zace, zace de lungoare,
Cu mãciuca la picioare,
Nici nu-i scurtã, nici nu-i

 lungã,
Numai cît încape-n glugã,
Sã scoatã þarani din muncã.

Pãrhãuþi

§ 6. Clocoticiul

Frunzã verde clocotici,
Buna calea, mãi voinici.
N-aþi vãzut mîndra pe-aici?
– Ba am vãzut-o-n Dorohoi,
Bea la vin cu doi ciocoi.
– Bat-o focul, dacã aº ºti,
Acolo moartea i-ar fi!
Frunzã verde clocotici,
Buna calea, mãi voinici.
N-aþi vãzut mîndra pe-aici?
– Am vãzut-o-n Botoºeni,
Bea la vin cu doi armeni.
– Bat-o focul, dac-aº ºti,
Acolo moartea i-ar fi!

Ropcea

*

Frunzã verde clocotic,
Nevastã cu copil mic,
Lasã focul sã se stîngã,
Dar copilul sã nu-þi plîngã.

Voloca

*

Clocoticiul latineºte: staphylea pinnata L.

Clocoticiul e lemn sfînt; de clocotici, nimic nu se prinde; cine
poartã clocotici de nimic nu sã teme; nici diavolul, nici vro altã
necurãþenie nu s-apropie. Clocoticiul, tunul nu-l trãsneºte.
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Cu vargã de clocotici, cei ce alung grindina sã încing în cruciº pe
trup ºi, cu-n bãþ de clocotici în mînã, o alungã încotro vrau.

Numai cît rar pe unde creºte, prin pustietãþi. Roºa

Clocotici se pune la casã nouã în toate cornurele, cîte-un cep de
lemn de clocotici, cînd se sfinþeºte casa.

Tot astfel ºi cînd se sfinþeºte casa dupã mort, sã n-aibã cei de casã
fricã, sã pune în toate cornurile casei pîne ºi sare ºi se bate cîte-un
cep de clocotici, cã el alungã spaima ºi totul, iar preotul stropeºte de
jur-împrejur locul ºi pe la vite cu agheazmã ºi omului i se face mai uºor.

Agafia Popovici, Mihalcea

La vacã, sã nu þ-o strice, cînd fatã întãi, îi faci cu sfredelul bortã
în corn ºi acolo pui mai multe altele, apoi o astupi c-un cep de
clocotici; dar mai întãi, sã-i încunjuri piciorul drept de dinapoi de 3
ori cu clocoticiul ºi acea vacã tare e bunã de lapte ºi n-o stricã nimene.

Mihalcea

Cu bãþ de clocotici sfinþit de Paºti, sã desparþi viþelul de la vacã,
ºi nime n-o stricã.

Clocoticiul, adecã nucele de clocotici, sã poartã înºirat la gît ca
mãrgele, s-a vãzut p. 413.

De vãtãmãturã, cînd se bolohãneºte în om sîngele, sã piseazã
nuci de clocotici ºi sã pun cu spirt la locul acela, cã împrãºtie sîngele.

Toader Ostafi, Roºa

În Cernãuþi, se aflã suburbiul Clucucica, lîngã Prut.
Oamenii spun cã are numele de la un pãrãu ce clocoteºte. Alãturi,

peste Prut, se aflã satul Lenþeºtii sau Lencãuþii, unde spune cronica
cã au fost nimiciþi leºii în bãtãlia cu ªtefan cel Mare, dupã ce i-a
mãcelarit la Cosmin.

Din satul rãzeºesc Broscãuþi, mi se povesteºte cã peste Prut, lîngã
Cernãuþi, sã aflã niºte stejari mari, roºi, care au fost samanaþi cu
leºii, la plug. Stejarii sînt roºi, ca sîngele lor. Acolo, ºi plante deose-
bite cresc. Broscãucenii, în mare parte, sînt rusificaþi; în limba ruteanã
au ei o zicere a leºilor, pe care, cînd îi croia cu biciul la plug, ei se
rugau sã-i împungã cu lancea ºi, cînd îi împungea cu lancea, se
rugau sã-i croiascã cu biciul. D-na Maria Neagu

Pe hotarul Mihalcei, în pãdurea Revnei, de asemenea, se aratã de
cãtrã oameni bãtrîni copaci groºi, araþi cu leºi.

De aici în apropiere, se aflã ºi dumbrava de stejari, din satul
Roºa. (Dumbrava Roºei?) Roºa se spune cã-ºi are numele de la sîngele
mult ce s-a varsat acolo sau de la focul mare, bataia ce a fost acolo.
Roºa ºi cu Clucucica sînt un corp.

Clucucica de demult nu era sat, se chema Bordei, fiind acolo locul
de pascãtoare a Roºei, unde-ºi þineau ca la „odaie” roºiºenii vitele.
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§ 7. Usturoiul ºi ceapa

Cimilitura usturoiului: Cinel, cinel, ce e:
„La cap alb ºi la coadã, verde.”

Tot astfel se zice ºi cînd vrun moºneag bãtrîn se-nsoarã, „aista-i
ca usturoiul.” Botoºani

„Usturoiul are cruce ºi eu am cruce-n frunte”, se zice cînd te atacã
vrun strigoi, ºi atunci strigoiul fuge.

De aceea, usturoiul e bun de purtat orºicînd la sine; la miezul
nopþii sã mergi, de ai usturoi, nu te temi.

Pe fereastã, sara, sã pui usturoi, cã nu se apropie nici un rãu, nici
o boalã.

Spre Sf. Andrei, sã ung fereºtile cu usturoi, tot astfel ºi de Anul
Nou în unele pãrþi, precum ºi de Sf. Gheorghe ºi de Duminica Mare,
cu usturoi ºi leuºtean. Iliºeºti

Usturoiul e al lui Sf. Andrei, de aceea sã mãnîncã atunci usturoi
ºi sã ung uºele etc. Botoºani

Ca sã nu te deochi, cînd te prind cãscãturele, la vro petrecere, ºi
vezi cã are sã-þi fie rãu, zici: „Usturoi între ochi, sã nu mã deochi.”

Siret

Usturoiul e bun de troahnã, de lungoare; îndatã ce sã simte cineva
rãu, sã piseze usturoi ºi, fãcîndu-l cu oþãt, sã se frece bine pe trup,
cãci se vindecã. Usturoiul alungã orice rãu.

Usturoiul, ca sã fie mai bun de leac, sã sfinþeºte de Paºti, în blid,
dimpreunã cu smirnã, tãmãie ºi busuioc. Cu tãmãia, fetele, cînd sã
duc undeva, se afumã, cu busuiocul sã freacã pe mîni, pe obraz, pe
cap, pe trup, iar cu usturoiul îºi fac cruce pe mãnuºi, în ciuboþicã, pe
cãputã, pe talpi, pe spate, pe piept, zicînd: „Mirositoare sã fiu ca
busuiocul ºi sã se departeze de mine tot rãul ºi tot cugetul cel rãu ºi
sã piarã, cum piere fumul de smirnã ºi tãmãie.” Iar cînd pun acestea
în blid, de Paºti, zic:

Cum sã bucurã paserile ceriului
ªi ramurile pomilor,
ªi toatã creºtinãtatea de învierea Domnului,
Aºa sã se bucure de faþa mea
Fiecare m-a vedea.

Usturoiul ºi busuiocul acela apoi se samãnã, pentru ca sã se
înmulþascã ºi e bun de orice leac. D-na Tasiluþa Nastasi, Siret

În Costîna, în Siret, de Ajun sã pune usturoi în cornurile de masã
ºi e bun de deochi, e bun la vaci, e bun de orce leac.

În Mihalcea, cu acesta ung uºele la grajd, sã nu vie strigoaicele la
vite de Sf. Gheorghe ºi de Sf. Andrei.
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Descîntec în usturoi ºi-n apã, pentru toate cele:
pociturã, deochi, ursitã

Ustur mere ºi Maica Precista
Pe-un jij de deal
Catã-n carte,
Catã-n parte,
Catã-n toate pãrþile,
Unde a vedea
Nouã strigoaice
Cu nouã þînci rãi,
Nouã lupoaice,
Cu nouã lupi rãi,
ª-a strigat Maica Precista
În gura mare:
Voi nu-l pociþi,
Nu-l sãgetaþi,
Nu-l giunghieþi,

Da luaþi giungheturele,
Sãgetãturele
ªi le duceþi
În dealul Galariilor,
Pocitoarea ciutelor.
Voi acolo pociþi,
Acolo giunghieþi,
Acolo sãgetaþi,
În strachinã de argint
Cupele sprijinind.
Da N. sã rãmîie
Curat ºi luminat,
Ca Dumnezeu ce l-a dat
ªi Maica Precista ce l-a lasat,
Alo – haide!

Descînþi cu cuþit pãrãsit, în usturoi, ºi cu acela sã unge; or în apã,
cu care se spalã ºi bea; restul se toarnã pe cîne cruciº ºi, de s-a
scutura, nu i-i nimic omului. Safta Grosului, Roºa

*

Cine nu spune visurele ºi n-a mîncat niciodatã usturoi vede sfinþii.
Sfinþii fug de miros de usturoi ºi ceapã. (S-a vãzut la vînt.)

Vineri sara sã nu mãnînci usturoi, cãci a doua zi nu þi se poate
împãrtãºi îngerul.

În ziua de Sf. Ioan Tãierea capului, usturoi nu se mãnîncã, pentru
cã usturoiul e „cap” ºi nu se mãnîncã nici ceapã, nici nimic ce are cap.
Asemenea ºi de Ziua Crucei, cãci usturoiul are cruce.

*

Usturoiul dacã nu-l sameni pãn’ la Sf. Dumitru, sã nu-l mai
sameni, cã poþi sã ai vro pagubã, da de pui macar cîteva fire în
pãmînt, poþi sã sameni ºi dupã Sf. Dumitru. Mahala, Mihalcea

Usturoi dacã sameni în tot anul ºi într-un an nu sameni, poate sã
fie rãu, cã usturoiul e cap ºi el vrea cap; ºi dacã nu-l stãpîneºti cum
se cade, poþi sã mori; macar cîteva fire sã pui, numai sã se cheme cã
ai pus, fie ºi dupã Sf. Dumitru, n-are a face.

Anastasia Constantinovici, Mihalcea

În Cuciur, se spune cã capeþi durere de cap, de îl sameni mai apoi;
în ªcheia, cã e sec.

Usturoiul e om, pe dînsul, dacã-l mãnînci noaptea, sã nu-l curãþi,
piseazã-l aºa, cãci lui îi e ruºine cã-l goleºti ºi te blastãmã. Usturoiul
e nãscut dimineaþa, cînd rasare soarele, da ceapa, noaptea.

Andrei Motoc, Mihalcea
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Usturoi dacã furi, el te descopere, fie macar ºi în cîþiva ani, tot
iese la ivealã. D-ra Grosari, Siret

Cine furã usturoi nu vede raiul. M. Cloºca, Suceava

Cînd þi se furã ceva, sã mergi iute ºi sã ungi limba clopotului de
la bisericã cu usturoi ºi sã tragi clopotul, cã se aude îndatã cine þ-a
furat. Mihalcea

Cînd þi se furã ceva, ca sã gãseºti iute lucrul furat, sã faci iute
cruci cu usturoi la uºi ºi la fereºti, pe afarã ºi în mijlocul casei, sã
freci de pãmînt, cu picioru gol, un fir de usturoi, cã îndatã trebuie sã
auzi unde þi-i paguba – numai dacã va fi trecut graniþa þãrei, atunci
nu poþi auzi. Cum celui ce n-a mîncat usturoi îi miroase de la cel ce
a mîncat, aºa aud oamenii de cel ce a furat. Ana Malec, Mihalcea

Sã ungi iute locul acela de unde þ-a furat lucrul ºi îndatã auzi.
Mihalcea

În Moldova, copiii se joacã un joc, spuind despre un jidan pãgubaº
urmãtoarele:

Încã m-am dus la Dorohoi
C-un cãruþ de usturoi,
Cînd ies afarã:
Iapa este, mînzul nu-i!
Am prepus pe Dumnealui.

Arãtînd primariului cã au prepus pe cutare sau pe cutare din ei,
ca talhari.

Frunzã verde usturoi,
Vîlvie lumea de noi,
Cã ne iubim amîndoi
ªi ne rîdem de novoi.
Lasã lumea sã vorbeascã,
Numai puica sã-mi trãiascã.
Bîrfeascã lumea de noi,
Sã trãim noi amîndoi.

În Mahala, la nuntã, de nu e mireasa curatã, înºirã usturoi pe aþe
ºi pun la bãþul vornicului; sau afumã cu chipãruºi, de-i usturã pe toþi
ochii; aºa, în rîs.

Cînd sã ocãreºte pe cineva bine sau îl bate, se zice: „Îl freacã de
miroasã a usturoi.”

Firele din cãpãþina usturoiului se numesc cãþei.

Usturoiul ºi ceapa. Ciobanul

Un cioban, odatã, s-a fost apucat la un om cã-l va sluji un an, sã-i
dea atîtea oi cîte le va putea azvîrli el peste gard. Omul s-a primit. Îl
trimetea în toatã ziua cu oile la pãscut ºi de mîncat îi da pîne cu
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ceapã. Da o babã ce îmbla pe la case cu cerutul vine la dînsul în
pãdure ºi-i zice: „Tu te-ai apucat la omul ista cã vei sluji pe cîte oi vei
putea azvîrli peste gard?” „M-am apucat!” „Dacã nu le-i azvîrli”, zice
baba. „Cu mîncarea asta n-ai sã le zvîrli. Da ce mi-i da mie sã-þi aduc
eu ce sã mãnînci ca sã le zvîrli?” „Þ-oi da o oaie or zece lei”, zice el.
„Dã încoace pînea, a zis baba, da ceapa ceea arunc-o în copacul cel
bortos de colo ºi þie na-þi fãinã, fã-þi mãmãligã ºi scurge cir ºi na-þi
usturoi ºi-þi fã mujdei ºi mãnîncã mãmãligã cu mujdei ºi bea cir.” Tot
aºa, în toate zilele, da babei îi da pînea cea de sacarã ºi ceapa o
punea în boºtora cea de copac. Cînd s-a împlinit anul º-a venit ca sã
zvîrle oile peste gard, vine ºi stãpînu-sãu de faþã. El ia ºi zvîrle una,
zvîrle alta, pãn’ le-a zvîrlit pe toate, aºa putere avea! A ramas o oaie
slabã ca vai de dînsa, pe aceea n-a vrut sã-o iaie. „Na, sã-þi rãmãie ºi
þie”, zice el. Omul a trebuit sã tacã, cã aºa le-a fost vorba; da ciobanu-i
spune: „Da poate gîndeºti cã le-am azvîrlit cu mîncarea ta? Du-te în
pãdure ºi-i vedea ce putere aº fi capatat eu de ceapã, cã ºi copacul
unde am turnat-o s-a uscat! D-zeu mi-a purtat de grijã ºi mi-a dat
hranã, ca sã nu-mi prãpãdesc munca mea.” D. Grigoraºciuc, Mahala

„Nu plãteºte nici cît o ceapã degeratã”, sã zice de un om slab,
ticãlos. Sau: „Nu-i nici de ceapa cioarei”, nu corespunde nici pe
departe aºteptãrilor, e un pãcãtos.

*

Ceapa are îmbrãcãminte pe trup, 70 de piei.

Ceapã sã nu mãnînce femeia sau fetele noaptea, cã nu le iubesc
flecãii.

Ceapã sã nu mãnînci spre sîmbãtã, cã-þi cere sufletul sã i-l dai.
Mihalcea

Ca sã poþi scoate cenuºa peste an în orce zi afarã, sã dai în ziua de
Ajun de pomanã ceapã ºi sare, dupã ce ai scos-o.

Ca sã nu visezi morþii, sã le dai ceapã de pomanã.

Ca sã ºtii cum va fi anul, ploios sau uscat, se face calendarul
cepei, vezi pag. 107.

Ceapã de visezi, plîngi. Mihalcea

Ceapa are lapte; cînd naºte femeia, e bine sã mãnînce puþinã
ceapã, sã-i vie laptele; usturoi sã nu mãnînce, cã arde laptele. Usturoi
sã pune la piept, cînd înþarcã femeia, sã sece laptele.

*

Cinel, cinel:
Sus pãdure,
Jos prescure.
Ce-i?
Roº este; mãr nu e.
Pãturi sînt, prescura nu-i. (Ceapa)
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§ 8. Chiperiul

În Botoºani, se spune cã ºi chipãruº cine nu mãnîncã vede vîntul.

„Chipãruº” se numeºte un joc de copii în Broscãuþi ºi pe care ºi cei
mari îl joacã de Paºti.

Cînd mãnîncã cineva ceva tare iute, de-ºi frige limba, zice cã
parcã-i iese vînt din gurã.

Cînd cineva se mînie degrabã, e iute, sã zice cã e „chiperi, nu ceva.”

Cînd de mînie se face roºu pe faþã, se zice: „E roº ca un chipãruº.”
Sau cînd e cineva ºi aºa roº.

Cînd vezi sfãdindu-se, sã zice în rîs: „Chiperi între voi!”

Chiperi dacã pisezi ºi arunci într-o casã, acolo e tãiere, nu ceva.

Chiperi cînd se varsã în casã, sã presuri îndatã sare, cãci de nu,
e huit, bataie, sfadã.

Chiperi se dã de bãut în rachiu, de friguri sau în untdelemn, la
boale de stomah. Cu chiperi fac mai multe leacuri.

Cui nu-i sufere chipãruº, capãtã „cel perit.”

Chipãruº Bun Viteaz, finul lui D-zeu

Erau o babã º-un moºneag, bãtrîni tare. Ducînd baba la ciradã
vaca, gãsi pe drum un fir de chiperi ºi-l înghiþi. Din acel fir de chiperi,
purcese ea grea ºi fãcu un bãiet. Moºneagului ºi babei li era ruºine ºi
de aceea nu-l duceau la botezat, iar dacã venea cineva în casã, îl
ascundeau dupã sobã. Dumnezeu ºtia de asta. Într-o zi, sã luã cu Sf.
Petru ºi se ceru sã fie el cumãtru la moºnegi. Numai a ieºit afarã º-a
ameninþat ºi pe loc s-a fãcut ºi popã, ºi dascãl, ºi cristelniþã, ºi toate
cele trebuitoare la botez; iar ca dar, i-a dat finului o sabie ºi douã
mere ºi s-a dus. Bãietul cela creºtea într-o lunã cît ar creºte
altu-ntr-un an; ºi într-un an, cît ar creºte altu-n 12. Cînd a fost de 12
luni, a pornit în lume. Mã-sa ºi tatãl sãu nu-l lasa, el a luat sabia ºi
s-a dus, da acasã a lasat o basma în cui º-a spus cã dacã va picura
sînge din basma, atuncea sã ºtie ei cã el e mort ºi sã dea drumul la
boii lui (cele douã mere se fãcuse boi) sã-l ajute.

Merse el ce merse, pãnã ce ajunse la o babã. În împãrãþia ceea, de
7 ani de zile nu era apã; un balaur mare, care era într-o fîntînã, nu
slobozea apa pãn’ nu-i da o fatã s-o mãnînce; º-amu venise rîndul pe
fata împaratului ºi împaratul nu vra s-o dea. Tot trimetea ºtire cã
cel ce-i va scapa fata va capata-o de soþie ºi jumatate de împãrãþie.
Fiindu-i lui Chipãruº sete, trimete cu cofele la apã pe babã ºi spune
cã sã spuie zmeului cã apa e pentru Chipãruº Bun Viteaz. Balaurul
a dat. Pe drum, baba a bãut jumatate de cofã de apã. Cînd a venit,
Chipãruº a trimes-o sã mai aducã douã cofe de apã. Balaurul iar a
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dat. Baba iar a bãut cîte jumatate de cofã. Chipãruº o întreabã de ce
nu-s cofele pline? Ea spune c-a varsat apa. A trimes-o sã mai aducã
alte douã cofe º-a adus. Auzind el de la babã pe cînd e terminul sã
trimeatã împaratul fata la balaur, s-a dus ºi el acolo. Fata venise ºi
balaurul sta cu capetele pe fîntînã s-o înghitã. Chipãruº dintr-odatã
i-a rãtezat toate capetele ºi a tãiet de la fiecare vîrfurele limbelor ºi
le-a pus în buzunari. Fata i-a mulþãmit c-a scapat-o º-au schimbat
amîndoi inelele, iar el, biruit de obosealã, s-a culcat º-a adormit pe
iarbã; ea s-a apucat sã culeagã flori ºi-l împodobea. Un þigan ce
stãtuse la pîndã ºi vãzuse toate, pe cînd s-a fost departat fata, merge
la Chipãruº, ia sabia ºi-l taie bucãþi ºi-l zvîrle în fîntînã; taie ºi el
rãdãcinele limbelor de la balaur ºi le pune în buzunari ºi se culcã în
locul lui Chipãruº. Cînd a venit fata ºi l-a vãzut, s-a întristat ºi nu
i-a mai pus flori. Atunci þiganul se scoalã ºi începe rãstit la dînsa:
„Da ce, poate nu-þi plac? Nu eºti bucuroasã cã te-am scapat de la
balaur? Ai sã-mi fii femeie, or îi vrea, or nu!” Împaratul tot trãgea cu
ocheana la fîntînã ºi se miera cã vede tot doi. Trimete oameni sã
vadã ce-i. Cînd au mers, au gãsit pe þigan cu fata, lãudîndu-se cã el
a omorît balaurul; ºi viind la împaratul, a cerut cã sã facã îndatã
nunta.

Da la casa lui Chipãruº, din basma picura sînge, iar boii straºnic
se sfarmau în grajd. Tatãl sãu a dat drumul boilor ºi ei s-au dus
tocmai la fîntîna unde era Chipãruº. S-au fãcut douã pãserele ºi au
scos din fîntînã bucãþele de carne a stãpînului lor – le-au pus la loc,
apoi a pornit unul dupã apã vie, altul dupã apã moartã ºi l-au înviat.
Chipãruº a pornit spre curtea împaratului ºi s-a oprit la o babã: care
i-a spus cã în ziua aceea e nunta fetei împaratului cu þiganul. El a
mers în tîrg º-a cumparat niºte migdale, niºte bomboane, a pus inelul
sãu înlãuntru º-a trimes pe babã sã meargã drept la fatã sã i le dea
în mîni. Baba a strãbãtut prin norod, macar c-o ghionteau º-o izbeau
toþi, pãnã la mireasã. Fata, cum a vãzut inelul, a trimes poroncã ca
sã vie. El îndatã a venit º-a aratat semn vîrfurele limbelor, cã el a
fãcut biruinþa ºi au fãcut nuntã cu dînsul.

II

Au trãit cîtva timp bine, dar Verde-Împarat, care era de 7 ani
logodit cu fata, a pus gînd sã vie cu oaste ºi s-o ia. Vine Verde-Împarat
cu oastea în ogradã. Chipãruº a spus cã nu trebuie sã se facã varsare
de sînge, cã el s-a lupta singur pentru oastea socru-sãu. Verde-Împarat
aºtepta cu nerabdare. Chipãruº a rugat pe socrul sãu sã-l lase întãi
sã bea ºi sã mãnînce. Apoi a ieºit în cerdac ºi a zis: „Sabiuþã, pomanã
de la nãnaºul, nu mã lasa!” Pe loc sabia a sãrit º-a tãiat rînd pe rînd
capetele ostaºilor. Împaratul Verde s-a rugat sã nu-l taie ºi pe dînsul.
Atunci Chipãruº i-a zis: „Ba ºi oastea înapoi þ-oi învia-o!”, ºi i-a
înviat. Vãzînd Verde-Împarat cã aºa nu merge, trimete pe o babã la
împãrãteasa cea tînãrã, cu momele, ca s-o facã sã-l prindã iar pe
dînsul drag ºi sã fure sabia ceea în care sta puterea lui Chipãruº, sã
i-o dea lui. Baba s-a bagat slugã la ea º-atîta a buimãcit-o de cap,
pãnã a ademenit-o. Baba a învaþat-o sã-i zicã lui cã sã nu mai þie
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sabia sub cap, cã a visat într-o noapte cã s-a înjunghiat – ºi ea sã
teme. Aºa i-a zis pãn’ de trei ori, a treia oarã, el a ascultat-o º-a pus
sabia în cui. Baba a fãcut o sabie întocmai º-a pus-o în loc, iar pe cea
adevãratã a furat-o º-a dus-o lui Verde-Împarat.

Vine iar împaratul Verde cu oaste. Chipãruº iar a zis sã-l îngãduie
pãn’ ce-a mînca º-a bea; cînd colo, cheamã sabia, ea nu vine. „Ei, zice
Verde-Împarat, de-amu eºti în puterea mea, am sã te omor.” „Dacã
vrai sã mã omori, omoarã-mã boiereºte: taie-mã bucãþi ºi pune un
rînd de carne º-un rînd de matasã ºi mã pune în pivniþã.” Aºa au
fãcut ºi împaratul Verde a luat pe împãrãteasa ºi s-a dus.

Da acasã la tatãl lui Chipãruº, din basma iar a început a curge
lãstopane de sînge: liop, liop, ºi boii se prãpãdeau în grajd. Vãzînd
tatãl lui aºa, a luat boii º-a pornit – ºi ajungînd la pivniþã, boii iar
l-au înviat. Atunci Chipãruº a zis tatãlui sãu: „Tatã, eu am sã mã fac
un cal de aur, d-ta ia-mã de frîu ºi mã du la poarta lui Verde-Împarat
ºi, de-a vra sã mã cumpere, d-ta zi-i sã mã cîntãreascã cu bani ºi sã
þi-i ducã acasã ºi pe mine mã lasã acolo.” A mers tatãl sãu cu calul.
Împaratul, cum l-a vãzut, numaidecît sã-l cumpere. I-a dat moº-
neagului ce a cerut. Da moºneagul i-a spus: „D-ta sã nu gîndeºti cã ai
sã-l þii ca pe ceialalþi cai; ai sã-i dai casã ºi mîncare ce mãnînci ºi d-ta
ºi o fatã.” Împaratul s-a învoit. Calul, ziua era cal, da noaptea, om.
Într-o zi spune Verde-Împarat împãrãtesei: „Nu ºtii tu cel cal am eu,
hai ºi l-ãi vedea.” Ea a mers ºi, cum l-a vãzut, a spus barbatu-sãu:
„Aista nu-i cal, aista-i Chipãruº!” „Ce-i de fãcut cu dînsul?”, a zis
împaratul. „Sã-l tai bucãþele, sã-l arzi ºi cenuºa s-o arunci în vînt.”
Da sluga calului a auzit; vine la stãpãnul sãu ºi-i spune: „Frumos
eºti tu, calule, dar stãpînul ºi stãpîna au sã te taie ºi au sã te ardã ºi
cenuºa în vînt au sã þ-o arunce!” „Dacã m-or tãia, zice calul, sã iai o
bucãþicã din carnea mea ºi s-o îngropi sub fereasta împaratului.”
Fata a fãcut aºa. Pãn’ a doua zi dimineaþã, sub fereastã a crescut un
pãr frumos de aur, cu crengele în casã ºi douã pere spînzurau pe
masã. Împaratul tare s-a bucurat º-a chemat-o ºi pe femeia lui sã
vadã. „Aista nu-i pãr, a zis ea, aista-i Chipãruº.” A luat un cuþit º-a
tãiat o parã în douã ºi i-a aratat împaratului: „Iaca, ochii lui sînt în
para asta.” ªi aºa era. Împaratul iar a întrebat-o ce sã facã. Ea i-a
spus tot aºa: cã sã-l taie ºi sã-l ardã. Fata iar a auzit º-a venit la pãr
de i-a spus: „Pãrule, frumosule, tare eºti tu mîndru, dar împaratul
are sã te taie ºi are sã te ardã.” „Sã iai o surcicã din mine, zice pãrul,
ºi s-o arunci în grãdinã.” Fata a fãcut aºa. Împaratul ºi cu împã-
rãteasa, jucîndu-se în grãdinã, uitase acolo sabia. Surcica s-a dat de
trei ori peste cap ºi s-a fãcut iar om. Chipãruº a luat sabia ºi, pe cînd
împaratul ºi împãrãteasa în cerdac priveau cum arde pãrul, iatã ºi
Chipãruº în faþa lor ºi-i întreabã cum sã-i omoare. Ei au spus cã
boiereºte, cum l-au omorît ºi ei pe dînsul, un rînd de carne º-un rînd
de matasã. El aºa a fãcut, dar n-a mai venit nime sã-i învie. Iar
Chipãruº s-a însurat cu fata ce i-a fost credincioasã º-a fost el îm-
parat în loc. D-na Maria Rugescu, Hîrlãu

*
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§ 9. Bobul. Fasola. Mazãrea

Frunzuliþa bobului,
Scumpã-i cinstea omului.
Frunzuliþã nu prea mare,
Scumpã-i cinstea, cine-o are.

Întocmai precum usturoiul, dacã nu l-ai samanat pãn’ la Sf. Dumitru,
mai mult nu-l poþi samana, cã picã asupra capului, tot astfel ºi bobul,
dacã nu l-ai samanat pãn’ la Sf. Gheorghe, mai mult nu-l poþi samana,
macar oleacã sã pui dinainte ºi atunci, dupã Sf. Gheorghe, dacã
sameni, sã nu-l dai din casã, ci de afarã, de undeva – tot pentru cap;
cine vrea sã fie sãnãtos de cap. Ana Stratulat, Cuciur-Mic

Bobul cu trei zile înainte de Sf. Gheorghe sã-l pui cum sã aflã
grãmadã într-o groapã în pãmînt, sã-l acoperi ºi dupã Sf. Gheorghe
sã-l iai ºi sã-l sameni, cã n-are viermi. Mihalcea

Bobul e foarte sãþios, de aceea se mãnîncã de Ajun. De Ajun, sã
pune sub faþa de masã bob crud, iar a doua zi, înghit fiecare cîte 3
fire, ca sã n-aibã gîlci peste an. Mihalcea

Cînd o femeie e îngreunatã, se spune în rîs: „Ce-ai mîncat de te-ai
umflat, bob?”

În Moldova, au copiii un joc: stau toþi pe bancã ºi unul vine c-un
bãþ de ameninþã picioarele lor, zicînd:

M-a trimes orbul
Sã cosesc bobul,
Pe cine l-oi tãia,
Sã nu fie vina mea.

În Iliºeºti, se spune:

Pe unde a fi mai mic,
Sã dau numai un pic,
Pe unde a fi mai mare,
Sã dau cu coasa mai tare.

Zicînd aºa, trage cu bãþul peste picioarele celor ce nu º-au strîns
picioarele la timp – bãþul fiind coasa. Mai ales se joacã jocul acesta
la priveghiuri.

Cînd moare cineva, zic copiii în rîs:

Dumnezeu sã-l ierte,
Cu fasole fierte,
Cu bob înflorit,
Bine-mi pare c-a murit!

În Mahala, copiii, jucîndu-se, spun la degetul cel mare: bob; la
celalalt, fasolã etc.

Pe un fir de bob, s-a suit moºneagul la D-zeu, din povestea pupã-
zei, în varianta pag. 386. Broscãuþi
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Au pornit cãrbunele, bobul ºi paiul la drum; iatã cã ajung la un
pãrãu. Ce sã facã cãrbunele, cãci el nu putea sã treacã? Îi zice paiului:
„Hai ºi m-oi sui eu pe tine ºi tu sã mã treci.” Cînd, pe la mijlocul
pãrãului, arde paiul ºi cade cãrbunele în apã. Merge bobul singur ºi
ajunge umflat la un croitori ºi crapã. Croitoriul a luat un ac cu aþã
neagrã ºi l-a cusut. De atunci are bobul vîrca cea neagrã.

D-na Ecaterina Buzdugan din Corovia a auzit aceasta i se pare cã
dintr-o carte.

*

Mazere, bob, frig oamenii ºi mãnîncã mai ales de distracþie, cînd
n-au ce lucra. Era o babã º-un moºneag saraci. Aude baba jucînd
ursul la casa vecinului. „Moºnege, moºnege, inca cum joacã ursul la
megieºul, poate va da Dumnezeu ºi va juca ºi la noi.” (Adecã: le va
merge ºi lor bine, sã-l cheme sã joace.) „Taci, babã, ºi frige mazere!”,
rãspunse moºneagul. (Adecã: n-aibi grija nimarui.) Proverbul acesta
se întrebuinþeazã în Moldova, în acest sens.

„E un frige-linte” se zice de un om zgîrcit; sau unui om pãcãtos,
netrebnic. – Despre mazere, s-a vãzut la 40 de Sfinþi; sã va vedea la
Poveºti*, Popa ºi mazerea.

Frunzã verde bob ºi linte,
Descununã-mã, pãrinte,
Pãnã ce m-ai cununat,
ªeptezeci de lei þ-am dat.
Da de m-ãi descununa,
Eu o sutã þ-oi mai da.

*

Bobul e barbat; fasola e femeie.

„Strînge-þi fasolele” se zice cînd vorbeºte cineva ce nu trebuie, ca
sã-ºi închidã gura; adecã: sã nu i se vadã dinþii.

Cinel, cinel:
Rasca, Parasca,
S-ar sui în ceri
ªi n-are scarã.
Cercelul Doamnei,
În fundul oalei.  (Fasola)

Mazerea a rãsãrit din lacrimele Maicei Domnului.

Mazãre, bob, fasole, linte cînd visezi, sînt lacrimi, suparare, huit.
(S-a vãzut pag. 300, din mazãre, suflete.)

Proverb ce se spune despre un lucru de lãcomie, ce stã la fiecare
în cale: „E ca mãzãre în drum.” Mai ales despre vro femeie.

Cu mazere se arunc fapturi, bube. (Se va vedea.)

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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O poveste de minciuni

Era un om ºi el avea atîtea ºtiubeie, încît nu le ºtia sama, dar cîte
albine are în ºtiubeie, ºtia.

A fost tocmit un argat, anume ca sã le numere în toatã ziua ºi sã-i
dea sama, de cumva vro una s-ar prãpãdi. Într-o zi, vine flecãul
suparat ºi-i spune cã o albinã din cutare ºtiubei s-a dus de ieri
dimineaþã ºi n-a mai venit. „Mergi în toate pãrþile º-o cautã!” Se duce
flecãul º-o gãseºte în pãdure, luptîndu-se c-un urs. Ursul a dovedit-o
ºi ea a picat jos moartã. Merge la stãpînu-sãu ºi-i spune. „Mergi º-o
adã, s-o vãd.” A luat 4 care, a tãiat albina în 4, puind pe fiecare car
cîte o bucatã, a adus-o. Omul s-a suparat tare ºi l-a dat din slujbã
afarã. Pentru cît a slujit el, i s-a cuvenit un fir de mazãre. Flecãul s-a
dus pãn’ la un loc ºi s-a culcat lîngã o fîntînã. Pãn’ ce s-a sculat, din
bobul cel mazãre a crescut un fir de mazãre pãn’ la ceri. El s-a suit
º-a gãsit acolo 3 Dumnezei: unul de turtã dulce, altul de brînzã º-al
treilea de unt. A gustat din toþi ºi erau buni, da cel de turtã dulce i-a
pãrut rãu, cã nu l-a mîncat cu totul. De la acela a luat cuºma ºi a
pornit sã vie acasã, dar o caprã mîncase mazãrea ºi n-avea pe ce se
scoborî. A cerut de la un om pleavã º-a fãcut un odgon, l-a legat de un
par ºi, coborîndu-se, fiind odgonul scurt, de sus tãia ºi jos tot lega; jos
n-a mai avut de unde sã taie ºi, sãrind, a întrat pãn’ în piept în
pãmînt; cã nu putea sã iasã. A mers de-a împrumutat un hîrleþ sã se
sape ºi astfel a scapat. Cuciur-Mic

Sf. Ioan ºi Sf. Duminicã 1

A fost odatã un împarat º-avea o fatã ºi i-a dat fetei bob sã
samene, dar i-a zis cã sã nu mãnînce. Ea a samanat ºi i-a ramas un
fir ºi l-a mîncat. Împaratul, cînd a auzit de asta, a luat º-a alungat-o.
S-a dus ea, s-a dus, a ajuns într-o pãdure; acolo, din bobul acela a
fãcut un copil ºi-l creºtea. Bãieþelul era isteþ, º-a fãcut arc, sã ducea
prin pãdure ºi prindea vrãbii ºi le aducea mãne-sa sã le facã de
mîncare ºi aºa trãiau. Într-o zi îl întãlneºte Dumnezeu ºi Arhaghelul
Mihail ºi-l întreabã: „A cui eºti tu, mãi bãiete?” „A mamei!” „Da
mama ta cine-i?” „E mama mea.” „Cine sînteþi voi?” „Noi sîntem doi!”
„Cine hrãneºte pe mama?” „Mînele mele!” „Cine o pãzeºte?” „Ochii
mei!” „Apoi dacã aºa, sã trãieºti, bãieþele, vinã sã te blagoslovesc. Tu
sã ºtii cã de amu eºti sfînt, ai sã te chemi Sf. Ion!” ªi i-a legat o
aþiºoarã roºã la mîna dreaptã: „Na aþa asta, sã n-o prãpãdeºti; aþa
asta are sã-þi dea putere, cã n-are sã fie nime pe lume aºa tare ca
tine, ºi na-þi un beþiºor, de te-i bate de trei ori peste cap cu el, te vei
face ce vei vroi; ºi ce-i gîndi tu, toate aºa vor fi!” Bãietul s-a dus la
mamã-sa ºi i-a spus. Dupã asta, s-a dus el cu codiþa ceea legatã de

1. Povestea aceasta þine de seria poveºtelor despre învãþãtorul trimes de
Dumnezeu. Vezi p. 47.
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mînã, prin pãdure, amu n-avea fricã; º-a dat de niºte curþi a unor
talhari. El numai a ajuns la poartã ºi poarta s-a deschis. A întrat în
casã, acolo erau douã poloboace, unul cu apã tare ºi unul cu apã
slabã. A bãut el din apa cea tare º-a schimbat poloboacele din loc: cel
cu apã tare l-a pus în locul celui cu apã slabã ºi cel cu apã slabã, în
locul acelui cu apã tare. Cînd au venit talharii ºi l-au vãzut, ei au dat
iute de au bãut din apa cea slabã. Ion s-a pus la luptã cu dînºii ºi pe
11 i-a omorît, dar pe al 12-lea l-a lasat cu zile, acela era cãpitanul lor
ºi era om tare frumos; l-a luat numai ºi l-a bãtut cu cuie în pãrete, a
închis odaia ºi s-a dus; da cheia a aruncat-o sub o tufã în pãdure;
cînd s-a gãsi cheia, atuncea sã scape ºi el, a gîndit bãietul. Pe urmã,
s-a dus acasã º-a spus toate mãne-sa. Mã-sa îl cunoºtea pe cãpitan –
cum s-a dus bãiatul, a cãutat cheia º-a mers de a deschis. El atunci
a rugat-o sã-i dea oleacã de apã din polobocul cel cu apã tare; ea i-a
dat. Talhariul pe loc a prins la putere ºi s-a dezbatut din pãrete ºi de
atunci au început a trãi împreunã. Bãiatul n-a zis nimicã, dar tal-
hariul avea mare ciudã pe dînsul ºi vra sã-i rãpuie capul. A pus-o pe
mã-sa de i-a furat aþa de la mînã ºi, cînd n-a mai avut putere, i-a scos
ochii ºi i-a ascuns în horn. Bãiatul, vãzînd cã nu mai este scapare,
s-a rugat cã, de-l va tãia, sã-l puie pe calul sãu ºi sã-i dea drumul sã
se ducã. Talhariul a fãcut cum i-a zis; calul a pornit prin pãdure fãrã
fricã, cu dînsul în spate, ºi nu s-a aninat de el nici o dihanie, cãci cu
el toate fiarele erau deprinse ºi veneau de se jucau; astfel l-a dus
pãn’ la Sf. Duminicã. Sf. Duminicã a pus bucãþicã la bucãþicã ºi l-a
stropit cu apã vie, de l-a fãcut iarã viu; numai cît n-avea ochi. Sf.
Duminicã i-a dat o scripcã ºi i-a zis: „Du-te de cîntã cu scripca asta
acolo, la poarta talhariului, cã din scripca asta, cînd îi cînta, ºi
pietrele s-or muia, ºi þ-or da ce-i cere; tu sã nu ceri nimicã, numai cît
un ochi sã zici sã-þi deie, fie de gãinã, fie de ce-a fi, cã eºti orb de atîta
amar de vreme ºi nu poþi vedea lumea.” A mers el acolo, schimbat, ei
nu l-au cunoscut; a cîntat, cã talhariul ºi mã-sa nu ºtiau ce sã-i deie
pentru plãcerea ce le fãcuse; el a zis cã nu vra nimicã decît un ochi:
fie de gãinã, fie de ce va fi. „Este ochiul bãietului în horn, zice el
femeiei, du-te ºi i-l dã!” A luat orbul ochiul ºi l-a dus la Sf. Duminicã.
Sf. Duminicã l-a luat ºi l-a uns cu ce-a ºtiut ºi i l-a pus în cap. Apoi
i-a dat un naer, sã cînte, ca sã nu-l cunoascã cã-i tot acela, ºi i-a zis
sã mai cearã un ochi. El a mers º-a cîntat ºi i-a dat ºi celalalt ochi. A
venit iar acasã ºi Sf. Duminica l-a pus; amu avea amîndoi ochii; era
om întreg, dupã cum fusese din început. A mulþãmit Sf. Duminici
pentru binele ce i-a fãcut, s-a suit pe cal ºi s-a dus ca sã-l omoare pe
talhari. Da el ºtia cã, pãn’ ce n-a avea codiþa de la mînã, n-a putea
face nimicã. S-a bãtut cu beþiºorul cela de trei ori peste cap ºi s-a
fãcut un hulub ºi s-a pus lîngã casa lor pe un nuc. Hulubul era aºa de
frumos încît, cînd l-a vãzut talhariul, a vrut numaidecît sã-l prindã.
Îºi scoate aþa de la mînã ca sã n-o rupã cumva ºi se duce º-o pune pe
fereastã ºi începe a sã sui dupã hulub. Hulubul tot mai sus se suia,
pãn’ ce l-a suit pãn’ în vîrful copacului, la dînsul, atunci hulubul,
zbrr... la fereastã. Fereasta s-a deschis, el º-a luat codiþa, s-a dat iar
de trei ori peste cap º-a fost iar la loc el. „De-amu, zice Sf. Ion, a venit
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vremea sã te omor eu pe tine!” „Omoarã-mã, zice talhariul, da sã mã
pui ºi tu pe mine aºa pe cal cum te-am pus eu.” El l-a omorît ºi l-a pus
pe calul lui. Calul l-a dus în pãdure ºi l-au mîncat fiarele cele salba-
tece. Bãietul pe mã-sa o iertat-o ºi au trãit mai departe la un loc.

D-l Cornel Dumitrescu, Roºa

§ 10. Macul

De Hamãn sã samãnã macul. Chiar de-i omãt, arunci pe deasupra,
pãmîntul îl sapi de cu toamnã ºi macul acela tare e bun, cã nu-l
mãnîncã viermii. Siret

De Ajunul Crãciunului, în Siret etc., se pune mac în cele 4 cornuri
de masã ºi e bun de presurat vaca, ca sã n-o strice.

În Mihalcea, pun sub faþa de masã ºi cu acesta presurã vacele de
Sf. Gheorghe, sã nu le strice strigoaicele; mai pun ºi în jurul lumî-
nãrei ºi crucei de Boboteazã, tot pentru vaci.

Spre Sf. Gheorghe, se presurã brazda de la poartã cu mac, sã nu
se apropie strigoaicele.

Ca sã nu te mãnînce purecii peste an, în ziua de Ajun sã nu
pomeneºti cuvîntul „mac”, cu de care atunci se lucreazã mai mult.

(Despre mac ºi strigoaice, se va mai vedea.)

Cine nu vra sã aibã copii, cînd merge la cununie, sã puie mac în
papuc. Panoria Zus, Siret

Cînd cineva îþi spune: „Mã doare capul”, i se rãspunde în rîs:

S-a coace macul,
ªi l-om culege cu sacul
ªi l-om duce la Herþa,
ªi l-om vinde cu merþa.

De Macovei, în ziua de 1 august, în Ropcea, sã sfinþeºte mac, cã
de-l samãnã, nu are viermi (buruiene de leac, spice). În Voloca,
despre Macovei sã spune aceeaºi poveste ca ºi de vulpea cu 7 capete.
Macovei a avut 7 capete, l-au prins ºi l-au pus sã-l ardã – a venit însã
unul cu un cap ºi acela l-a scapat. Gheorghe Bileþchi

Ca sã ploaie, sã torni mac în fîntînã.

Mac se pune în scãldãtoare la copii, ca sã doarmã; ba cîte foarte
puþin li sã dã ºi în lapte sã bea.

*
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Cîntece

Fã-mã, Doamne, ce m-ãi face,
Fã-mã, Doamne, un curcubeu,
Sã mã sui la Dumnezeu,
Sã mi-l vãd pe tatãl meu,
Cã lui bine i-a pãrut
Cînd pe mine m-a fãcut,
În lapte dulce m-a scaldat,
În flori de mac m-a-nfãºat,
Da mama, cînd mã legana,
Tare rãu mã blastama,
ªi cînd mama m-a scaldat,
A luat apã din iaz,
Sã fiu pe lume de nacaz,
ª-a pus foc de lemn de spin,
Sã fiu în lume de chin.

Storojineþi

Floarea albastrã. Macul

Copilã, copilã,
Precum nu þi-e milã
De-un voinic ca mine,
De-o floare ca tine,
Cînd tu stai pe prag
ªi te lai pe cap,
Parintele tãu
Te mustreazã rãu
Cã te iubesc eu.
Dacã nu vã place,
Dacã nu vi-s drag,
Îngrãdeºte-þi gardul

Cu floare de mac,
Ca sã-þi fiu mai drag,
ª-o floare albastrã,
Ca sã-mi fii nevastã.

*

Mãi bãdiþã, pentru tine
M-o urît maica pe mine,
Nici nu-mi face loc la foc,
Nici nu-mi dã furca sã torc.
Tot mã trimete la tine,
M-aºi duce ºi mi-i ruºine,
ª-aºi trimete, n-am pe cine,
Aº trimete dar pe lunã,
Luna-i numa’ jumatate,
Nu þ-a spune cu dreptate.
ª-aº trimete dar pe stele,
Stelele sînt mãrunþele,
Nu þ-or spune aºa cu jele.
ª-aº trimete dar pe vînt,
Vîntul merge prin pãdure
ªi mã tem cã nu þ-a spune.
Eu spun, dragã, cãtrã tine
ªi tu spune mîne-ta:
Sã samene mac în prag,
Cã nu m-oi duce sã i-l calc,
ªi gherghinã-ntr-o grãdinã,
Floarea albastrã în fereastã,
Cã tu nu-mi vei fi nevastã.

Pãrhãuþi

În unele cîntece asemãnãtoare, care se vor mai vedea, cînd flecãul
o lasã pe fatã ºi nu se mai întoarnã. Macul are, ca ºi aici, însem-
nãtatea deznãdejdei, a unui lucru ce nu e mai cu putinþã.

Cîte un sac cu mac, amestecat cu semînþã de in ºi alte seminþuri
mãrunte, dã maºteha la fata barbatului; sã aleagã, într-un timp
scurt, lucru ce nu-l poate face nime. Macul, ca ceva foarte mãrunt, e
însemnat ºi-n descîntece.

*

Cimilitura macului:

Oastea unui crai,
Într-un vîrf de pai!

*
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§ 11. Armele

Cheiþã, cheiþã,
Cheiþa pãmîntului,
E arma voinicului,
În bataia vîntului.

Arme la vite sînt coarnele; la cal, copita, piciorul; la mîþe ºi altele
sînt unghiele, cãncele; precum ºi la pãsãri sînt cãncele, pliscul; cînii,
lupii ºi orce animale, în general, au drept arme dinþii. Ba ºi limba e
o armã, proverbul zice:

„Îmblã cu limba ca vizitiul cu biciuºca.” Ropcea

„Are o limbã ca o sabie, ca o coasã.”

„Blãstãmul e bici de foc” etc.

Alte arme naturale la om sînt: mînele, pumnul; apoi vin: bãþul,
ciomagul, mãciuca, ghioaga; mai apoi armele de fier, cum: buzdu-
ganul (în Mihalcea, am auzit expresia „buºtiugan”), sabia, suliþa
etc.; apoi vin armele de foc.

Sabia s-a fãcut cînd a fãcut Dumnezeu soarele, vezi p. 38.

Vezi toiagul lui Dumnezeu, pag. 31; vezi toporul lui Dumnezeu,
pag. 296; vezi de cînd e cîrja la mitropoliþi, pag. 24.

„Cîrligul ciobanului”, „coarnele berbecului” se scriu pe ouã de Paºti.

Vezi îngerul „Vargã-Latã”, „Vargat” sau „Vargal”, pag. 272.

S-a vãzut vînãtorul, pag. 253.

Vezi în povestea Vadana, împuºcãtura de Paºti, pag. 62.

Se va vedea împuºcãtura la Iordan.

De Sf. Vasile, pocnesc cu bicele, cînd se ureazã; s-a vãzut.

Zbici de la cai, ca armã în contra diavolului, pag. 398.

Se va vedea sabia lui Sf. Gheorghe. S-a vãzut bãþul lui Moisi,
pag. 128.

Cînd se încoroneazã un împarat, i se dã sceptrul în mînã.

Cînd se încoroneazã un mitropolit, i se dã cîrja pãstoriei.

Cînd se punea demult vornic, se lua bãþul de la vornicul cel vechi
ºi se da în mînã la cel nou.

La nuntã, e obiceiul sã se aleagã un „vornicel” º-un „vãtãjel”,
vornicului i se pune basma la bãþ ºi cu bãþul comandeazã toatã
nunta (se va vedea).

Bãþul e în mare cinste. Sã zice: „a feºtelit bãþul” despre cineva
care, fiind într-o demnitate, s-a necinstit prin ceva.

Steagul la rãzboaie, de asemenea, e în mare cinste.

Despre bãþul de mãr uscat ºi Sf. Ilie sau Mediaº, vezi p. 272.
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În oraþiunele de la nunþi, se vorbeºte despre toiagul lui Aron, ce
a slobozit floare ºi frunze.

Lemn cine dã de pomanã, pe ceea lume se face copac înfrunzit ºi-i
face umbrã.

Lemn cine furã, pe ceea lume se face fier ºi-l duce greu în spate.

Cine bate fãrã trebuinþã un par în pãmînt, pe ceea lume îl scoate
cu ochii.

Par de stejar sã bate în inimã la strigoi, ca sã nu mai îmble.

Tot la strigoi, se ard pe groapã ºi spini de porumbrei.

Vezi parul la moroi, pag. 414.

Cu nuiele de alun etc. sã bate schimbatul, s-a vãzut pag. 433.

În povestea De cînd e spînzurãtoarea, se va vedea în vol. II*,
vergele date de Sf. Neculai.

La vargã se spune în glumã cã e „Sf. Neculai” sau cã e „nãnaºa”,
are sã-l cunune pe cutare (sã-l batã).

Cînd blastãmi, zici adesea: „Batã-te varga lui Dumnezeu”,
„Batã-te mînia lui Dumnezeu.”

„Dumnezeu nu bate cu bãþul” se mai spune cînd vine peste cineva
o nenorocire. Toate vin de la Dumnezeu. „Dumnezeu are scãri de suit
ºi de coborît.” Cînd te va întreba cineva: „Ce face Dumnezeu?”, sã-i
rãspunzi: „Face scãri, de suit ºi scoborît”, acesta e lucrul lui.

Bojescu, Iordãneºti

Dumnezeu dã omului bine, dar îl ºi pedepseºte (s-a vãzut cel ce ara
de 40 de Sfinþi, pag. 275.). Se va vedea Împaratul ulilor, volumul II*,
etc. S-a vãzut berbecul ce scuturã bani ºi mãciuca, pag. 345, etc.

„Nu da mãciuca în mîna prostului.” Se zice: „Þiganul, cînd a ajuns
împarat, întãi pe tatãl sãu l-a spînzurat.”

Cînd zici cuiva: „Da de ce nu-l baþi pe cutare?” Acel ce nu vrea sã-l
batã rãspunde: „Da batã-se de garduri, ce am sã-l bat eu!” Adecã: el
singur se va bate; îl vor bate faptele lui. Dupã ce se va bate cu capul
de pãreþi, va capata învãþãturã.

„Omul, pãnã ce nu se bate cu capul de pragul cel de sus, nu-l vede
pe cel de jos.” Se zice despre cineva înfumurat, fudul, ce þine capul pe
sus ºi nu vra sã ºtie de nimene, calcã pe toþi în picioare, pãn’ ce-ºi dã
el singur în cap. S-a lovit bine sus, a pãþit vro nevoie, vro ruºine,
atunci începe a merge cu bagare de samã ºi a se uita ºi pe jos.

Despre judecatã ºi judecãtori, se va vedea vol. II*.

Despre arme ce singure omoarã ºi femei viteze ce poartã arme, se
va vedea la poveºti.

* Aceste volume nu au fost publicate de autoare  (n.ed.).
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Patema Domnului Hristos. Crucea
Femeia ºi judecata. Baba

Baba de ce n-are dreptate pe lume? Pentru cã atunci cînd îl
rãstigneau pe Domnul Hristos jidanii, ei au fost dat covaliului o
cãruþã de fier, sã facã cuie, da el a fost furat fierul º-a fãcut numai
trei cuie mititele, a zis cã mai mult nu i-a ajuns ºi, pentru aceea,
Domnul Hristos l-a blagoslovit. Amu, jidanii i-au fost bãtut cuiele
celea douã la mîni ºi l-au fost întins tare, cã ºi teslariul i-a fost fãcut
o cruce mare – ºi ei l-au tras ca sã ajungã cu mînele pãn’ la capãt, dar
la picioare nu le ajungea un cui, cãci aveau numai unul ºi îmblau sã-l
deie jos de pe cruce; dar iatã cã trece o babã pe acolo ºi-i aude cum
vorbesc. „Puneþi ia aºa picioarele!, zice baba – ºi le aratã cã sã puie
picior peste picior –ºi bãteþi cuiul printr-amîndouã, º-a þinea!” Da
jidanii:

„Chichi, chichi, Herº, cã bine zice”, º-au fãcut cum i-a învaþat. Da
de nu era baba, Domnul Hristos scapa de muncã. De aceea baba
n-are nici o dreptate pe lume. Ghiorghi Torschi, Mihalcea

Înainte, femeia fãcea dreptatea, fãcea judecãþile, fãrã femeie
judecatã nu era, dar de la baba ceea cînd l-au rãstignit pe Domnul
Hristos, de atunci femeia nu mai are dreptate ºi putere pe lume, cãci
Domnul Hristos atunci a blastamat-o. Ei! s-o prindã femeiele amu pe
baba ceea, ce i-ar face! Cã din pricina ei amu nãcãjesc.

Eudochia Liviþca, Mihalcea

În capul de ºtiucã, se spune cã sã aflã toate instrumentele cu care
a fost muncit Domnul Hristos: cruce, ciocan, cuie, scarã etc.

Cãlugãrii la mînãstire au în îmbrãcãmintea lor peste piept o
bandã, pe care sînt cusute patimele Domnului Hristos. Pe aceasta,
de asemenea, sã aflã toate instrumentele cu care a fost muncit el,
precum ºi multe altele, între care ºi cucoºul.

Domnul Iisus Hristos a fost strãpuns în coastã cu suliþa.

Sf. copie, cu care se face sacrificiul în bisericã, se dã oamenilor
spre sãrutare de cãtrã preoþi.

Din sîngele ce a curs din rana Domnului Hristos s-a fãcut busuio-
cul; iar crucea lui este astãzi arma noastrã – a creºtinilor, a tuturor.

A. Suliþa

Înainte de puºcã, suliþa a fost arma cea mai întrebuinþatã.
Despre suliþi sã vorbeºte foarte mult, s-a vãzut ºi p. 145.

Lîngã Botoºani, se aflã un tîrguºor numit Suliþa, unde spun oa-
menii cã a fost de demult bataie mare. – Suliþa s-a chemat de demult
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în popor ºi lance, dupã cum sã va vedea în cîntecul mai de la vale.
Poate de la aceasta ºi numele satului Linþãºti.

S-aude, s-aude,
Depãrcior la munte,
Glas de fluieraº,
Mîndru ciobanaº,
Ciobanaº cu lance,
Dã-þi oile-ncoace,
Nu le da pe deal,
Cã-i iarba ºuvar (uscatã),
Dar le dã pe vale,
Cã-i iarba mai moale. Paraschiva Macovei, Mihalcea

Bucata aceasta e un fragment din Mioriþa, dupã cît se vede. – O
altã variantã e urmãtoarea:

S-aude, s-aude,
Gre halcã la munte.
S-aude, s-aude,
De doi negri pãcuraºi,
D-aceia nu-s pãcuraºi,
Dar îs ai mei fraþi,
Vrau sã mã ucidã,
ªi oiele sã-mi înghitã.
Dar voi, ai mei fraþi,
De-þi veni zilele sã-mi luaþi,
Sã ºtiþi cum sã mã-ngropaþi:
În strunguþa oilor
ªi-n jocºorul meilor.
ªi sã-mi faceþi, ai mei fraþi,
Dintr-a mea cupºoarã
Mîndrã cruciºoarã,
Dintr-a mea bãrdiþã,
Mîndrã luminiþã,
ªi dintr-al meu toporaº,
Cel mai mîndru prãpuraº.
ªi-ncã sã-mi fãceþi:
Un fluieraº de vînt,
Sã mi-l puneþi la mormînt.
Vîntiºoru-a bate,
Fluieraºu-a zice,
Oiþele s-or strînge
ªi toate m-or plînge.
ª-a veni o maicã bãtrînã,
C-un caier de lînã,
Din cãier smulgînd,
Din ochi lãcrãmînd,
Din gurã întrebînd:
N-aþi vãzut pe fiul meu?

Da voi drept sã-i spuneþi:
Cã m-am însurat.
Da ea încã s-a-ntrebare:
La cine fata a luat?
Da voi drept sã-i spuneþi:
Pe Sora Soarelui
Ce-i dragã vericui.
Da ºi încã s-a-ntrebare:
Care lui is socri mari?
Da voi drept sã-i spuneþi:
Luna jumatate
ªi stelele toate.
Da ea încã s-a-ntrebare:
Care lui is nuni mari?
Acei doi giurãtori,
Luceaferii din zori.
Da ea a prins din gur-a cetera,
De la inim-a ofta,
Din ochi negri a lacrama
ªi la Dumnezeu a sã ruga:
Fã-mã, Doamne, ce m-ãi face,
Fã-mã, Doamne, o corboaicã,
Sã trec Dunãrea-n cea parte,
ª-a dat Dumnezeu
Tocmai dupã gîndul meu.
ªi cînd am prins a ºuiera,
Din ochi negri a lacrama,
De la inim-a ofta,
Palteni galbeni a rãsturna,
Dar fiul maicei a auzit
ªi la dînsa a grãit:
De-ai fi tu, maicuþa mea,
De-ai fi tu, drãguþa mea,
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Din gurã n-ai ºuiera,
Palteni mari n-ai rãsturna.
Dar te-ai duce sub stînci mari
ª-ai aduce frunze mari,
ªi le-ai lipi la rãni mari,
ªi te-ai duce sub stînci mici,
ª-ai aduce frunze mici,
ªi le-ai lipi la rãni mici.
ªi ea s-a dus la stînci mari,
ª-a luat frunze mari,
ª-a lipit la rãni mai mari.
ªi unde frunza a lipit,
Ranele s-au tãmãduit.
ªi s-a dus la stînci mici
ª-a luat frunze mici,
ª-a lipit la rane mici.
ªi unde frunzele a lipit,
Ranele s-au tãmãduit.
Fiul maicei c-a învins,
Fãcliele s-au aprins
ªi mesele s-au întins.

Ileana Olanu, Broscãuþi

*

O variantã din Strojineþ:

Pe cel deal pe la noi
Trece-o turmuþã de oi,
Cu trei ciobãnei,
Doi îs frãþiori,
Unu-i strãinior.
Cei doi s-au sfãtuit
Pe cel strãin sã-l omoare.
Da el a simþit,
Din gur-a grãit:
Voi doi frãþiori,
De mi-þi omorî,
Sã nu mã-ngropaþi
În vãi adînci,
Nici în ape reci,
Nici în pietre seci,
Da sã mã-ngropaþi
În strunguþa oilor,
În salaºul mieilor,
Fluierul cel mare
Sã-l pui la picioare.
Vîntul a sufla,
Fluieru a cînta,
Oile s-or strînge,
Pe mine m-or plînge.

Domnul Hristos cu suliþa

A fost un împarat º-a avut o fatã; pesemne, leneºã, cã împaratul,
de ciudã, a trimes-o-n pãdure s-o taie ºi sã-i aducã inima ºi degetul
cel mic semn de la ea. Dar sluga care a dus-o i-a taiat numai degetul
ºi i-a dat drumul; inima a luat-o dintr-un cîne. Fata a mers prin
codru cît a mers, hrãnindu-se cu frunze, pãn’ ce a dat de niºte curþi.
Intrã înlãuntru, vede cã oameni, pãseri, vite, cu toþii sînt morþi.
Merge pãn’ în a 12 -a odaie, gãseºte un tînãr, cu o carte la cap. În
cartea aceea spunea cã la 3 ani are se învie ºi cine-i va da degrabã
apã ºi ºtergari cînd va cere, pe aceea o va lua de soþie. Din ceasul
acela, ea l-a pãzit întru una ºi amu nu era mult pãn’ sã învie; dar în
ogradã pe acolo îmbla necontenit o oaie ºi se tot vãita. Fata, vãzînd-o
într-o zi, i-a dat mîncare, a dezmierdat-o, începe a o pieptana, a o
griji, numai ce vede cã cade pielea de pe dînsa ºi rãmîne o fatã. Ea a
luat-o în casã ºi i-a aratat totul, a învaþat-o a ceti ºi a scrie ºi o iubea
ca pe sora ei. Într-o zi, pe cînd fata de împarat dormea, se trezeºte
tînãrul acela ºi cere degrabã apã ºi ºtergari. Ea citise ce se aflã în
carte – nu merge s-o trezeascã pe stãpînã-sa, dar îi dã singurã ºi
spune cã ea e aceea care l-a pãzit atîta timp. Ficiorul de împarat cînd
s-a trezit, odatã cu el s-a trezit toatã casa; iar pe fatã a luat-o de
soþie. Ea a mers cu dînsul la fata de împarat s-o trezascã ºi i-a dat º-o
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palmã – ce doarme aºa de mult? –, spuind împaratului cã e sluga ei.
Fata de împarat n-a zis nimic, dar din ceasul acela n-a mai vãzut-o
nime veselã, tot una plîngea. La un timp, împaratul a vrut sã facã
bal, de bucurie cã au înviat. ªi, plecînd la tîrg, ca sã cumpere cele
trebuitoare, a întrebat pe fiecare din servitori ce sã le cumpere. Unul
a zis cã suman, altul papuci etc. A întrebat ºi pe fatã. Ea a zis cã o
lãdiþã de 3 creiþari. Împaratul merse ºi gãsi o asemenea lãdiþã ºi n-a
mai cumparat la nime nimic, cãci vroia sã ºtie ce se aflã într-însa. A
mers la covali s-o deschidã ºi nimene n-a putut, oricît au izbit cu
topoarele într-însa. I-a adus lãdiþa acasã ºi i-a dat-o, apoi s-a pus la
pîndã, sã vadã ce va face cu ea. Fata s-a pus în genunchi înaintea
lãdiþei, a spus rugãciunele ºi apoi a început a spune din capãt toatã
patema ei; tot ce a pãþit ºi cum ea e aceea care a cetit, iar cea
nevrednicã ºi pe care a scos-o de la pedeapsã a ajuns la fericire, pe
cînd ea, fatã de împarat, trebuie s-o slujeascã. „Omoarã-mã, Doamne,
fã-þi milã cu mine, cãci nu mai pot sã sufãr pãn’ la sfîrºit!” Lãdiþa s-a
deschis ºi din ea a ieºit Domnul Hristos cu o suliþã în mînã º-a
început a se face tot mai mare ºi mai mare º-a merge spre ea.
Împaratul iute s-a repezit º-a tras-o; iar Domnul Hristos s-a fãcut
nevãzut. „Unde e pielea cea de oaie?”, a întrebat el. „În pod.” „Ad-o
încoace”, a zis împaratul. Ea a mers º-a adus-o. Împaratul a luat-o
º-a mers cu fata de împarat la femeia lui º-a pus pielea pe dînsa ºi ea
îndatã iar s-a fãcut oaie cum a fost º-a început a îmbla º-a se vãita,
prin ogradã; iar cu cealaltã s-a cununat.

D-ra Alecsandra Sorocean, Ropcea

Variantã:
Pãpuºa. Piatra de judecatã

A fost odatã o cucoanã º-un boier º-aveau o fatã. Boieriul ºi
cucoana aveau odaia lor de dormit ºi fata, a ei. Într-o noapte, vine la
fereasta fetei o pasere ºi cîntã: „Duducuþã, duducuþã, bine þi-i, da
rãu þ-a fi. Duducuþã, duducuþã, bine þi-i, da rãu þ-a fi!”, aºa pãnã în
de trei ori. Dintãi, ea a gîndit cã i s-a pãrut. – A doua searã, vine iar
paserea ºi cîntã: „Duducuþã, duducuþã, bine þi-i, da rãu þ-a fi” etc.
S-apucã ºi-i spune mîne-sa: „Doamne, mamã, în toatã sara vine la
mine la fereastã o pasere ºi-mi cîntã: «Duducuþã, duducuþã, bine þi-i,
da rãu þ-a fi».” – „Poate þi s-a pãrut”, zice mã-sa. – „Nu mi s-a pãrut,
vinã desearã ºi-i dormi cu mine ºi-i vedea.” Se duce mã-sa seara în
odaie la fatã ºi se culcã; la o vreme de noapte, numai ce aude la
fereastã: „Duducuþã, duducuþã, bine þi-i, da rãu þ-a fi etc.” „Nu-i alta,
zice mã-sa, decît cã nu-s curate casele; trebuie sã ne mutãm.” A doua
zi, vorbeºte cu boieriul ºi se pun la cale sã se mute. Poruncesc sã puie
caii la trãsurã ºi se iau cu toþii ºi se duc sã-ºi caute alte case. Au
îmblat ei la douã-trei case, nu le-a plãcut; iacã vãd niºte curþi tare
frumoase ºi stau cu trãsura la poartã sã între acolo. Da fata, ca fata,
zburdalnicã: þup, þup, sare ea din trãsurã ºi întrã înaintea pãrinþilor. –
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Atunci, pe loc porþile s-au închis ºi s-a fãcut un zid înalt pãnã la cer;
iar pãrinþii au ramas afarã... Aºa-i, dacã nu iau copiii sama ºi îmblã
de capul lor.

Plînge mã-sa, plînge tatã-sãu, pace – de la o vreme, a vãzut cã
nu-i nici un chip, s-au întors acasã; cît lumea nu era sã ºadã acolo.

Fata a întrat înlãuntru, a gãsit un smoc de chei º-a mers din
casã-n casã, pãn’ în odaia cea din fund. Acolo era un mort întins pe
masã, de amîndouã pãrþile îi ardeau lumînãri ºi la cap sta o cãrticicã
deschisã, iar într-însa sta scris cã cine va citi ºepte ani de zile de-a
rîndul, mortul acela se va scula ºi pe acea care va citi a lua-o de soþie.
Fata s-a ºi apucat de citit ºi tot îl sãruta ºi plîngea, ºi citea, ºi iar
plîngea, ºi-l sãruta, ºi citea. Cã aºa era de frumos, cã parcã nu era
mort, dar doarmea. ª-a cetit ea aºa, zi ºi noapte, ºese ani ºi peste
jumatate, îi mai trebuia cîteva luni ºi împlinea. Da amu nu mai
putea nici ea, de atîta trudã. Se gîndeºte într-o zi: in sã mã duc ºi eu
oleacã pe afarã, sã mai vãd lumea, cã de mult îi de cînd n-am vãzut-o –
º-apoi voi veni iar ºi m-oi apuca iar de cetit.

Amu, zidurile cele începuse a se nãrui, borte ºi crepãturi se ve-
deau – s-a aburcat ea cum a putut, sã se uite peste zid. Tocmai
atunci treceau doi turci pe acolo, c-o þigancã legatã, º-o bãteau ºi ea
rãcnea cît putea; fãcuse ceva º-o duceau la spînzurãtoare. Fetei i-a
fost milã, cînd a vãzut, º-a început a se ruga la turci: „Daþi-mi-o mie,
n-o ucideþi.” – „Ce sã vã dau pe dînsa?” ºi, cum îi spînzura salba, a
desprins-o de la grumaz ºi le-a dat-o turcilor. Ei, buni bucuroºi, au
fãcut þigancei vînt º-au aruncat-o pãn’ dincolo peste zid.

De bucurie mare cã mai vede un suflet de om, dupã atîta amar de
ani, nu ºtia ce sã mai facã. A dus-o în casã, i-a dat de mîncat, a prins
a o întreba – ºi, cum sta de vorbã cu dînsa, deodatã a pãlit-o un somn
cã nu putea sã se þie pe picioare ºi-i spune þigancei: „Eu mã las
olecuþã, cã tare mi-i somn, da d-ta mã rog sã mã trezeºti îndatã, sã
nu mã laºi mult sã dorm.” Þiganca, bine cã s-a vãzut singurã, a
început a îmbla prin odãi º-a mers pãn’ în odaia cea din fund, unde
era mortul. Da ea ºtia carte º-a cunoscut ce sta acolo; ºi s-a apucat ea
în locul fetei sã citeascã. Fata tot doarmea înainte, s-a împlinit ºi
sorocul ºi ea nu s-a mai trezit. Boieriul s-a sculat ºi, pentru c-a
gãsit-o pe þigancã, a trebuit pe dînsa s-o iaie.

Într-o zi, cum treceau amîndoi pin casa cea unde dormea fata, a
întrebat-o pe þigancã: ce fatã-i acea, care doarme acolo? „Ia, o slugã
a mea”, zice þiganca ºi merge la fatã º-o trage: „Da scoalã, leneºo, ce
dormi atîta... ºi te apucã de treabã...”. Fata s-a sculat, s-a uitat... ºi
cînd a vãzut, n-a zis nimicã. A trebuit sã se apuce ea, în locul þigancei,
de slujit.

Au fost trecut doi-trei ani de atunci, odatã a avut sã meargã
boieriu cela într-un tîrg departat ºi, cum e obiceiul, a întrebat-o pe
fiecare slugã ce sã le aducã. Una a spus cã de rochie, alta un bariz,
alta pãpuci, da ea a zis cã piatra de judecatã, cuþitaº de junghiat ºi
o pãpuºicã. Boieriul s-a mirat de vorbele ei, i-a cumparat toate ce i-a
zis, dar cînd a fost sã i le deie, a gîndit în gînd: „Am sã mã pun de
pîndã, sã vedem ce are sã facã cu ele” ºi s-a ascuns în odãiþa ei. Fata
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a aºteptat pãnã noaptea, cînd a gîndit cã toþi dorm; atunci a scos
pãpuºica ºi cuþitaºul ºi piatra ºi le-a aºezat pe masã ori pe pat –
unde a fi fost – pãpuºa a aºezat-o în faþã, cuþitaºul l-a pus dintr-o
parte ºi piatra din alta º-a început a plînge º-a se jelui: „Pãpuºicã,
pãpuºica mea, cum nu m-oi jelui eu þie, ca la mãmucuþa mea, cã eu
nu sînt slugã, cum mã vezi, dar sînt fatã de boier...”, º-a început a-i
spune toatã istoria ei din capãt: cu paserea, cu casa ºi cum a citit, ºi
ce a pãþit cu þiganca ºi cînd a ajuns la sfîrºit, a zis: „Sai, piatrã, de
mã omoarã ºi tu, cuþitaº, de mã junghie, cã nu mai pot trãi.” Atunci
boieriul a sãrit de unde era ascuns º-a prins-o-n braþe. – „Stãi ºi nu
te junghia, c-am auzit toate; tu eºti soþia mea!”

ª-aºa a vrut Dumnezeu, cã fata tot a avut noroc pe lume, da la
þigan – e ºtiut de cînd lumea – cã ochii sã-i scoþi.

Boieriul, de ciudã mare, a vrut s-o omoare pe þigancã, dar fata nu
l-a lasat. S-a ales numai c-o bataie bunã ºi i-a dat drumul; iar ei
amîndoi au fãcut o nuntã frumoasã, cã le-a mers vestea-n lume ºi, de
n-or fi murit, trãiesc ºi astãzi. Auzitã în Botoºani

B. Arcul

Despre arc, puþin se mai vorbeºte. Arc fac copiii, de jucãrie. Sã ia
o ºindilã, care-i adîncitã la o margine (care are hindichi sau rãzor); la
un capãt, se face în ºindilã o bortã, prin care se trece un bãþ de alun,
care serveºte de arc ºi care, îndoindu-se la capete, sã leagã cu sfarã
de pãr. Cînd vra sã tragã cu arcul, pune o sãgeatã în hindichi, un bãþ
ascuþit, de regulã cu cui de fier la vîrf; trage sfarã ºi-i dã drumul, de
loveºte sãgeata, care zboarã încotro a þintit.

Cînd cineva e iute, harnic, se zice cã e „sãgeatã, nu ceva.” Se zice:
„S-a dus ca sãgeata!”

„A sãgeta” în cap sau în trup se zice cînd îl junghie pe cineva.
(Vezi pag. 463.)

„Sãgeatã” se face la morþi, la pom, din strafide etc., vezi p. 319.

În poveºti, se spune despre fratele ºi sora ce fusese lepadaþi în
pãdure ºi cãruia îi dãdu ea pãr din cap pentru a-ºi face arc.

„Arcuit” se numeºte un lucru rotunzit; „sprincene arcuite” sau
„încordate.”

În Ropcea, se spune despre un lucru ce stã drept: „stã drept ca
arcul”, ca sfara, se vede, de la arc.

„Arcanul” e un joc ce-l joacã numai flecãii.

Cu „arcanul” (frînghia) se prindeau demult la oaste.

*
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Floare-nfloritã

A fost un om º-o femeie º-aveau un ficior; ficiorul acela º-a omorît
pe tatãl sãu ºi pe mã-sa; apoi s-a dus la un preot, sã se pricistuiascã.
Preotul l-a spãvãduit ºi i-a spus: „Dac-ai fãcut aºa, eu de pricistuit
nu te pot pricistui.” El ia ºi omoarã ºi pe preot. Merge în alt loc, la alt
preot. Acela îl întreabã ce a fãcut. El îi spune c-a omorît pe tatãl sãu
ºi pe mumã-sa ºi pe un preot. Preotul îi spune: „Pe mine chiar de
m-ãi omorî, eu pricistanie nu pot sã-þi dau. Dar du-te mai departe de
aice, în pãdure, c-ãi gãsi apostoli, ºi aceia þ-or da canon.” El a luat ºi
s-a dus înainte. A mers, a mers, vede noaptea o luminiþã mititicã,
departe. Merge acolo, gãseºte doi moºnegi bãtrîni. Îl întreabã la ce a
venit? El le spune... „Apoi pentru tine, noi nu ºtim ce canon sã-þi
dãm, du-te mai departe de aice, c-ãi gãsi alþii, ce þ-or da.” Se duce el,
se duce, cine ºtie cît de departe, iar vede o luminþã. Iar se duce pãn’
acolo; gãseºte doi moºnegi ºi mai bãtrîni. ªi aceºtia îi spun cã nu ºtiu
ce canon pot sã-i deie, dar sã meargã ºi mai departe, c-a gãsi ce cautã
el. Sã ia el iarã ºi se duce, se duce, vede iar o luminiþã mititicã.
Ajunge acolo, înuntru erau trei moºnegi. Unul era aºa de bãtrîn, cã
nu se putea sã fie mai bãtrîn, ºedea la foc, da lîngã pat ºedea tatãl
sãu ºi-l legana pe tatãl lui, amu acela, al treilea, era numai cît un copil.

Spune el moºneagului de la foc la ce a venit. Acela i-i spune cã el
nu ºtie ce canon sã-i dea; dar îl întreabã pe tatãl sãu. Tatãl-sãu
spune iar cã nu ºtie – ºi-l întreabã ºi el pe tatãl sãu, din leagãn.
Acela le spune cã se aflã canon pentru dînsul: „sã meargã pe-un deal,
nu departe de acolo, sã strîngã spini, se puie împrejurul lui, nant cît
va ajunge cu mîna, sã le dea foc ºi sã ardã ºi el acolo.” El a mulþãmit
cã l-a învaþat ºi s-a dus. Scãpãrãmînt avea cu dînsul, a mers º-a pus
spini aºa rotund împrejur, iar lui º-a lasat loc liber în mijloc, cît faþa
unei case. A dat foc... Dintãi, el a sãrit de colo-colo, tot s-a ferit de foc,
pãnã ce l-a cuprins ºi a ars.

Din focul cela, din trupul lui, a ramas un tãciune aprins ºi din
tãciunele cela s-a fãcut o floare. Merge împaratul cu împãrãteasa ºi
cu fata la primblare, da aºa un miros venea de acolo, cã musai au
trebuit sã meargã sã vadã ce-i. S-au dus pãn’ în deal º-au gãsit
floarea ceea º-au adus-o acasã º-au pus-o într-un pahar. Da fetei
împaratului i-a fost aºa de dragã, c-a apucat-o în gurã º-a înghiþit-o.
Din floarea ceea, fata împaratului a ramas îngreunatã. O vede împa-
ratul ºi se mînie pe dînsa, cã împaratul tare o ferea, nime nu întra la
dînsa, decît o slugã care ºedea cu ea º-o pãzea. Cheamã împaratul pe
un om ºi i-o dã pe mînã s-o ducã în pãdure, s-o omoare; sã-i scoatã
ochii ºi inima ºi degetul cel mezin sã i-l taie ºi sã i le aducã semn. Da
omului i-a pãrut rãu ca s-o ucidã; a luat un coteiaº ºi a scos de la
acela inima ºi ochii, numai degetul a zis cã sã lese sã i-l taie, c-amu
dintr-aceea n-a mai muri. Cînd a vãzut împaratul, a cunoscut cã nu-s
de la fata lui. „Nu se poate, n-ai tãiat-o!” „Ba am tãiat-o, mergeþi º-o
cãutaþi!” A mers împaratul ºi a cãutat-o, dar n-a mai gãsit-o.

Fata cea de împarat a mers prin pãdure, pãn’ a ajuns la doi
frasini, s-a pus sub dînºii º-a avut copilul. Dumnezeu i-a trimes
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îndatã doi îngeri ºi i-a adus 3 pîniºoare ºi 3 ºipuri cu apã, din care tot
mînca ºi bea ºi nu se mai sfîrºea; ºi îngerii ceia l-au botezat pe bãiet
ºi i-au pus numele Floare-nfloritã, pentru cã el din floare s-a nãscut.

A ramas ea cu copilul acolo ºi creºtea bãietul cela, cã în zece ani
a fost mare ca Domnul Hristos. Cînd a fost de 10 ani, a visat cã sã
puie mîna sub umãrul cel drept al mîne-sa, cã a gãsi un ciolãnel. A
doua-zi, se scoalã ºi-i spune mamei sale ce-a visat. Mã-sa îi zice: „Cautã.”
ª-a gãsit ciolãnelul. Ciolãnelul cela era o sãgeatã. Sã duce el cu
sãgeata în pãdure, îi iesã înainte un iepure. Vra sã-l împuºte, da
iepurele se roagã: „Lasã-mã, lasã-mã, nu mã omorî, cã þ-oi prinde-un
bine odatã.” El l-a lasat. Mai merge, gãseºte o vulpe. Vra iar s-o împuºte,
vulpea iar aºa sã roagã. O lasã ºi pe dînsa. Sã mai duce, gãseºte un
lup ºi lupul zice iar aºa. S-au luat ei toþi trei dupã dînsul; el a vînat
ce-a vînat º-a adus acasã, da sãgeþei i-a dat drumul prin pãdure.

Sãgeata a dat la pãmînt copacii, de-o parte ºi de alta, º-a fãcut
drum pãn’ la curþile zmeilor; acolo a întrat în casã ºi s-a înfipt în
piciorul unei mese. Floare-nfloritã s-a luat pe urma sãgeþei ºi, cînd a
ajuns aproape de poartã, s-a dat de trei ori peste cap ºi s-a fãcut un
bãieþel mititel, urît, uns, ca o minune. Trec zmeii pe acolo ºi-l vãd.
„Mãi, da ce îmbli tu pe aice?” „Ia, îmblu ºi eu„. „Oare ce sã facem noi
cu dînsul?”, se întreabã zmeii. Unul zice cã sã-l omoare, altul iar, da
unul le zice: „ªtiþi ce? Haidem ºi l-om duce în casã, cã poate el ne-a
putea scoate ceeea ce-i în piciorul mesei.” Cã ei toþi au fost cercat sã
scoatã sãgeata ºi n-au putut. „Voi putea, zice el, de ce nu?” A întrat
în casã, s-a dat de trei ori peste cap ºi s-a fãcut iar flecãu cum a fost.
„Puneþi-vã voi toþi rînd, cap la cap, jos, º-atunci voi scoate-o.” S-au
pus aºa. El numai a pus mîna ºi sãgeata a ieºit. A slobozit-o din mînã
º-a întrat prin toate capetele lor ºi pe toþi i-a omorît; a ramas numai
unul. Pe-acela l-a luat sã-i arete toate ce aveau zmeii. Acela l-a dus
din camarã-n camarã pãn’ a ajuns într-o odaie unde erau niºte polo-
boace. „Da aice ce-i?” „Nimic”, a zis zmeul. „Ian pleacã-te ºi te uitã.”
Zmeul s-a plecat ºi el l-a dat cu capul în poloboc ºi l-a închis; º-a
închis odaia º-a luat cheia cu dînsul.

S-a luat el de acolo ºi s-a dus de-a adus pe mã-sa ºi i-a dat toate
cheile, sã îmble pin toate casele, numai în odaia ceea i-a zis sã nu
între. El numai s-a dus de acasã, da mã-sa a mers º-acolo. Aude în
poloboc: hodorog, hodorog. „Deschide capacul, cã de nu, te mãnînc!”
Ea s-a dus º-a deschis capacul ºi zmeul a ieºit. El, cum a ieºit, iute
s-a dus º-a închis iepurele ºi vulpea ºi lupul într-o casã, º-aleargã-n
pãdure dupã bãiet. Bãietul, cum l-a vãzut, s-a suit într-un copac ºi-i
tot da de-acolo cînd o ciubotã s-o mãnînce, cînd un strai ºi el tot le
apuca ºi le rupea, ºi le arunca. Da iepuraºului i-a dat în cuget ºi face
cãtrã vulpe: „Scoalã, vulpe, cã-i rãu de stãpînul nostru”; vulpea ia
ºi-i trage o palmã iepurelui. „Ce spui minciuni?”, zice ea. Mai stã
oleacã, îi dã ºi vulpei în cuget ºi zice lupului: „Lupule, scoalã, cã-i
rãu de stãpînul nostru.” Lupul îi dã ºi ei o palmã. Pe urmã îi vine ºi
lui în cuget.: „Ba-i chiar rãu, haidem º-om alerga sã-l scãpãm”. ªi
cînd s-a izbit în uºã, a sfarmat-o ºi tocmai acolo au fost ºi l-au fãcut
pe zmeu bucãþi.
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„Amu, mamã, zice el, dacã mi-ai fãcut d-ta asta ºi i-ai dat drumul
zmeului sã mã mãnînce, sã ºtii cã mã duc ºi te las, rãmîi d-ta singurã
aice!” ª-a luat fiarele celea º-a pornit. A mers el º-a ajuns la o curte
ºi s-a bagat în slujbã. Mã-sa, pe altã parte, s-a dus ºi s-a bagat ºi ea
în slujbã acolo. Ea l-a cunoscut pe dînsul, da el pe dînsa, nu. Ea fãcea
la toþi paturele, i-a fãcut ºi lui ºi i-a pus sãgeata ceea sub prostire,
pentru cã el o lasase la dînsa; ºi cînd s-a culcat, i-a întrat sãgeata în
coastã. Cînd s-au sculat a doua zi boierii, el, mort. Au luat ºi l-au
îngropat. Fiarele lui, peste noapte, au mers º-au sapat groapa pãn’ la
jumatate sã-l dezgroape. A doua zi, vãzînd boierii, au trimes de l-au
îngropat departe, la altã mãnãstire. ª-acolo au fãcut aºa. Au trimes
de l-au îngropat peste mare. Fiarele au mers º-acolo, de l-au dez-
gropat cu totul, º-atîta l-au lins unde era sãgeata, pãnã a ieºit. El s-a
luat calare, cînd pe iepure, cînd pe vulpe, cînd pe lup, pãn’ a trecut de
cea parte de mare înapoi º-a mers iar la boieri, iar cu mã-sa nu se
ºtie ce va fi fãcut. Paraschiva Sorocean, din Ropcea

C. Toporul, cuþitul, coasa etc.
Toporul ºi Sf. Soare

Treci, ploaie cãlãtoare,
Cã te-ajunge Sf. Soare,
C-un mai, c-un pai,
Cu sabia lui Mihai,
Cu toporul Domnului,
Taie capul omului. Botoºani

Vezi colinda pagina 67.

Toporul sã nu steie niciodatã cu ascuþiºul în sus, cã dracul se
întoarce cu dosul asupra lui Dumnezeu. Gh. Bejan, Broscãuþi

Dumnezeu are topor, cu acela vine Arhanghelul ºi taie capul la
om, dinapoi, dupã cap, cînd moare. Botoºani

*

Pasere de pe topor,
Nu mã blastama sã mor,
Cã n-am pe nime cu dor,
Sã mã întrebe de ce mor.

Pasãre de pe harag,
Nu mã blastama sã zac,
Cã n-am pe nime de drag,
Sã mã-ntrebe de ce zac. Iliºeºti

*

Vezi baltagul lui Dumnezeu, pag. 296.
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Se zice despre cine se face în casã mai mare: „El e topor peste
toþi.” Sau: „El e ciocan.”

Dreptatea ºi toporul

Pe timpul mandatarilor, în Bucovina, avea o femeie judecatã cu
un om. Ce sã facã femeia ca sã-ºi cîºtige bunavoinþa mandatarului?
Vãzuse cã la dînsul în ogradã nu era topor, merge ºi-i cumpãrã un
topor ºi i-l aduce prezent. Dar ºi protivnicul ei nu s-a lasat mai jos,
ba încã mai pe sus a luat-o, cãci, fiind mai bogat, i-a fãcut prezent
mandatarului o vacã. Cînd vine la judecatã, femeia vede cã nu prea
merge cum ar trebui. „Domnule, zice ea, fã dreptate aºa ca ºi cum ai
tãia cu toporul!” „Dacã a trecut vaca peste topor, zice mandatarul, ºi
i-a tãvãlit toporîºtea; (coada, codãrîºtea)!”

Auzitã de la d-l Constantin ªtefanovici, profesor, Cernãuþi

*

De demult, la vro judecatã, Dumnezeu slobozea din ceri paloº sau
sabie de foc ºi-l omora pe cel vinovat.

Cînd vin doi nepotriviþi de la cununie, doi vãduvi, se zice: „Amu
i-a toporît”, adecã i-a cununat.

„Are un nas, cît un baltag” se zice de cine are nasul la rãdãcinã
rãdicat, mare.

În Mihalcea, Camena, cînd se duc cu copilul la botez, pun foc ºi
toporul sub prag, sã fie copilul vrednic ca toporul.

Tot prin satele din nordul Bucovinei, spre Anul Nou, spre Crãciun
ºi de Paºti, cînd se pun la masã, pun picioarele pe topor, ca sã fie
sãnãtoºi, tari peste an.

„Am sã-i fac un topor”, adecã are sã-i facã o ºotie, o poznã.

„E cu pãrul topor”, cu pãrul zbîrlit. „Îi ºede chica topor.” Se zice de
spaimã: „Mi s-a fãcut chica sau pãrul mãciucã.”

„E cam din topor” se zice despre cineva ce nu prea are frumoase
maniere, nu ºtie sã se poarte. Cînd e lucrat ºi din bardã, atunci e altã
ceva.

Din bardã ºi din topor,
M-a fãcut mama odor!

Spre Sf. Andrei, fetele samãnã la trunchi, unde se taie lemnele,
cãnepã º-o grapã cu cameºa, ca sã le vie ursitoriul. De la trunchi sã
iau „noi” pentru durere de cap. Sã va vedea.

Duminicã, sã nu îmbli cu topor, foarfeci, cuþit, în mîni, sã nu tai
nimic, nici macar verdeþuri în supã, cãci tai pe Maica Domnului.
Pentru cã fac foc duminica ºi taie lemne sau altã ceva, Maica
Domnului e toatã arsã ºi tãiatã.



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 487

Vezi „toporul înfipt în spate” spre duminicã, pag. 282.

Cucoºul de Paºti nu se taie.

Femeia sã nu taie gãina, cã e pacat.

Femeia îngreunatã, dacã taie ceva, sã-ºi aducã aminte, cãci face
copilul cu buza tãiatã. Tot aºa ºi dacã taie în prag lemne. Dupã o
asemenea femeie, e destul se înfigi cuþitul în pãmînt, ºi-i va fi copilul
cu buza tãiatã. General

În Mihalcea, la o femeie venea o vecinã îngreunatã, pe care aceasta
de casã era geloasã. Într-o zi, ieºind femeia de la dînsa, dupã ce
ºuguise cu barbatul de casã, femeia de casã strigã la fata cea mai
mare: „Taie-i capul pe prag!” Fata luã toporul ºi zise: „Ba nu-i voi
tãia capul, dar îi voi tãia în piept!”, ºi fãcu o datã bof!, cu toporul în
prag. Cînd a nãscut femeia, pieptul copilului înuntru era tãiat, numai
pielcica se þinea deasupra, ºi chiar îndatã a ºi murit. Ceea ce era sã
cadã pe dînsa cãzuse pe copil. Paraschiva Malec, Mihalcea

De vrai sã-i faci cuiva rãu, de ai semn de la acela, pune-l pe prag
sau pe trunchi (unde se taie lemne) ºi taie-l cu toporul spuindu-i
numele, cã-i gata. Pragul e sfîrºitul. Mihalcea

Cu toporul la trunchi sau la prag, se face de ursitã, sã moarã
cineva. – (Vezi povestea Maicii Domnului ºi omul mare cu toporul
mare, p. 279.)

Cuþit, topor, bardã sã nu steie cu tãiuºul înspre casã, cã-i sfadã
mare, tãiere.

Toporul cine þi-l aduce cu tãiuºul înspre casã, acela sã ºtii cã nu-þi
e prieten; îþi aduce nenorocire, trai rãu.

Proverb ce sã spune cînd se sfãdesc în casã de la un nimic:

Ce atîta sfadã
Pentr-o bardã?
Tata a prãpãdit un topor
ªi n-a mai fost atîta cior-bor!

D. Foarfecele

Foarfecele niciodatã sã nu stea deschise ºi nici sã tai aºa degeaba
cu ele, cã-i huit, sfadã în casã.

(S-a vãzut foarfecele înfipte în sitã ºi cheia – cînd se pierde ceva.
Pentru aceasta, se cautã niºte forfecuþe mici.)

Spre ziua de Crãciun, sã legi foarfecele cu mînele la spate ºi sã le
pui sub faþa de masã, sã stea 2 sãptãmîni, fãrã sã se îmble cu dînsele.
Legîndu-le, zici: „Eu nu leg foarfecele, dar leg gurele, de la mine, de
la casa mea, de la gospodãria mea, copiii mei etc.”, ºi atunci peste an
e în casã liniºte. Ropcea
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O femeie ce are copil mic, dacã a lipsit mai mult de-acasã, cînd
vine ºi-i dã de supt, pune sub ea foarfecele sau cuþitul, ca sã nu-i
strice copilului laptele cel stãtut. Roºa

Ras, tuns

Era odatã un om, care avea o femeie foarte rea ºi pietroasã la
inimã. Într-o zi, s-au dus omul sã se radã, darã briciul nu era ascuþit
ºi nu l-au ras bine. Venind el acasã, îi spune femeiei sale cã s-au ras;
iar ea, vãzînd cã parcã-i numai tuns, i-au spus: „Barbate, nu-i ade-
varat cã eºti ras, tu eºti numai tuns.” „Ba-s ras, femeie!” „Ba tuns.”
„Ba ras.” „Ba tuns.” „Ba ras.” „Ba tuns”, º-au început a se sfãdi pãnã
la urmã ºi a sã bate ºi ea tot una striga: „Ba þi-i tunsã barba.” „Ba-i
rasã.” „Ba-i tunsã”, „Ba-i rasã!” „Ba-i tunsã!” „Ba-i rasã!”, cã el, de
ciudã, n-a mai ºtiut ce sã mai facã – a apucat pe femeie de pãr º-a
dus-o la o apã s-o înece. A aruncat-o în apã. Ea acuma sã îneca ºi,
neputînd vorbi, macar degetele din apã le arata afarã, în chip cum
fac foarfecele: cã-i tuns!, pãnã s-a înecat.

De la D-l Cornel Dumitrescu, Roºa

Cînd ai cu cineva o judecatã ºi l-ai învins, se zice: „L-am ras!” sau
„L-am ras ºi l-am tuns!”

Cînd doi sînt în judecatã,o femeie º-un barbat, îºi spun: „Sã-mi
tunzi pãrul, de-mi  vei face ceva.” „Ba sã-mi razi musteþele, de-mi vei
face mie ceva.” Botoºani

Pãrul cînd se tunde, aceasta sã face de o batjocurã cuiva.

„L-a forfecat” se zice cînd l-a apucat pe cineva la trei parale.

E. Cuþitul

Vita numai de cuþit sã roagã sã moarã, cuþitul e lumînarea ei.
Botoºani

Omul, cînd se rãsteºte la cineva cu cuþitul, îngerul fuge de la el.

Cuþitul sã nu steie pe fereastã, cã nu se apropie îngerul.

Cînd laºi copilul singur în casã, pui cuþitul lîngã el, cã nu se
apropie necuratul.

Cu cuþitul se descîntã de deochi, de pociturã, de ursitã etc., dar
mai ales sã fie de gãsit sau pãrãsit, cãci pãrãsesc toate relele.

Cuþit dacã pui noaptea sub cap, cu vîrful afarã, nu se pot apropia
farmecele, vin pãn’ aproape ºi fug.

La povestitoarea, se mîncau tare cînii, au fost calcat în niºte
fapturi, aruncate sã calce cei din casã, ca sã sã facã huit, trai rãu în
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casã, ºi s-au început ei a se mînca. Un om strãin a vãzut, a scos iute
cuþitul ºi l-a pus în pãmînt ºi pe loc cînii s-au liniºtit.

D-na Elena Braha, Mihalcea

Cînd vezi ducînd pe cineva pe sus, sã înfigi pe-ncetiºorul cuþitul
în pãmînt, cã-l scobori.

Înfigînd cuþitul în pãmînt, opreºti grindina. Botoºani

În Mihalcea, cînd e grindinã, sã spune cã sã þie femeia cuþitul în
mînã cu ascuþiºul în sus.

S-a vãzut cum poþi face sã rãtãceascã cucoarele.

S-a vãzut cum poþi sã faci sã aibã copilul buza taiatã etc.

F. Acul

Ca ºi cu cuþitul, sã descîntã ºi cu acul sau cu un cui: de deochi,
pociturã, ursitã – în usturoi sau în apã etc.

Cînd o femeie e îngreunatã, ca sã nu se apropie ursita, îºi pune ac
în cãmeºã, la piept, sau în cîrpã, în cap, pe 3 fire sau pe 3 ori cîte 3.

Cînd mergi la drum ºi întãlneºti un popã, arunci ac sau bold. (S-a
vãzut.)

În Cuciur-Mic, de sã aflã o fatã în doliu dupã pãrinþi ºi dacã vra
sã joace, sã împunge cu acul ca sã dea sînge, º-atunci poate juca.

De la doamna Sofia ªtefanovici, Cernãuþi

Ac sã nu dai nimãrui cu vîrful înainte, cã strici prietenia cu acela.
Dacã dai ac, mai întãi sã-l împungi puþin.

Cînd coºi un strai, dacã te împungi, se zice cã ai sã te fuduleºti cu
acel strai, ai sã faci flori.

Cînd nu se alege untul, sã pune un ac fãrã ureche în unt ºi îndatã
sã alege.

O vrajã: Dacã vrai sã ºtii de þi sã va împlini un interes, iai o coajã
de pîne ºi-nfigi deasupra în coajã un ac cu aþã. Pune pe masã de o
parte sare ºi de alta pîne ºi þine aþa în mînã, lãsînd spînzurat acul
deasupra în aer, între pîne ºi sare. Þine mîna liniºtit ºi acul cu pînea
singur sã va clãtina: de va lovi în pîne ºi sare, interesul þi se va
împlini, iar de va lovi în pãrþele cele deºerte, ba.

De la d-na Aglaia de Mãnescul, Mihalcea

Ac niciodatã sã nu iai de gãseºti, doar de-l gãseºti pe-al tãu, în
casa ta; cã de iai ac strãin, iai sãrãcie, eºti gol ca acul.

Unele femei anume-þi fac farmece ºi-þi arunc ace.

Ac de furi de la cineva, iai boalele de la casa ceea. Mihalcea
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Ac cine furã, e ca ºi oul, e mare pricaz în casã; îndatã þi sã aratã
cã ai o pagubã, piere ceva. Iar celui ce furã, aºa îi muncesc sufletul pe
cea lume, cã întrã prin urechele acului. M. Bunduc, Mihalcea

Ace de visezi, sînt junghiuri, sînt farmece.

Cînd îþi vine un strigoi în casã ºi dacã vrai sã-l cerci de-i strigoi,
pune un ac fãrã ureche în uºorul uºei din afarã, cã tot va merge pãn’
la prag ºi s-a înturna; ºi pãn’ ce nu-l vei lua, nu sã va putea duce, sã teme.

Siret

Cu grapa, cu cuiele de la grapã, sã prind în noaptea de Sf.
Gheorghe strigoaicele. (Se va vedea la strigoi.)

Cînd gãseºti în casã un ac sau bold, are sã vie cineva. De gãseºti
bold, va fi barbat; de ac, femeie.

Cimiliturã:
Omuºorul mititel
Face gardul frumuºel. (Acul)

Cu ac sau bold, sã poate lega un barbat. Dacã are o femeie ciudã
cã a pãrãsit-o ºi sã însoarã cu alta, cînd stã el la cununie, îndoaie un
bold ºi, încã de-l aruncã într-o apã ca sã nu-l mai gãseascã, e neno-
rocit pentru toatã viaþa – dar de-l strînge ºi apoi îl îndreaptã – sã
însãnãtoºeazã. Basarabia

În Roºa, fac tot aºa, dar cu cheia ºi lacata. Închid la cununie o
lacatã ºi cheia o aruncã într-o fîntînã sau o pãstreazã.

Leac în contra legatului e sã împuºti cu un pistol în apã de 3 ori
ºi sã dai bolnavului apa aceasta sã bea. Botoºani

*

Vineri sã nu împungi cu acul. Acul vinerea sã nu stea înfipt, cã
împungi pe Sf. Vinere. Vinerea nu se coasã, nu sã toarce etc.

În ziua de Sf. Alexi, sã nu iai în mînã ac, sulã, bãþ, furcã, în fine,
nimic ce e ascuþit, cãci vezi ºerpi peste an.

Tot astfel sã nu iai ºi de Filipi. De Filipi þine ºi Sf. Andrei. În ziua
de Sf. Andrei, mama autoarei, fiind copilã, s-a ascuns º-a cusut pe
picior un colþun. Dar l-a cusut bine (în zile de duminicã ºi sãrbãtori,
dacã coºi ceva, coºi uºor, ca sã nu þie pe mai mult, sã ai numai pe
atunci), º-a capatat junghiuri în picior. A trebuit sã se puie în pat º-a
stat 3 luni – i sã fãcuse la talpã un buboi. O prietenã a sa a lucrat la
gherghef spre Sf. Andrei ºi tot anul i-a huit acul, cum cosea la
gherghef, în cap. Botoºani

Femeile ce torc spre Sf. Andrei sau spre Sf. Toader aud necontenit
cum sfîrîie fusul.

*
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G. Ursita. Desfãcutul

Boala de ursitã e cu junghiuri. Fetele ce vrau ca sã se mãrite fac
pe ursitã sã le vie ursitoriul; ºi de e partea lor însurat, îi moare
femeia ºi vine de o ia.

De ursitã sã face mai ales spre Andrei. Sã face cu 9 potcoave, cu
9 fuse, cu 9 ace, cu 3 cuþite ºi o coasã, înfierbîntîndu-le în foc la
miezul nopþei. Apoi le scoate afarã ºi le stînge cum ºtie, descîntînd. –
Dacã face sã moarã cineva anume, îi aruncã femeiei aceleia apa, sã
calce, ºi atunci sã îmbolnãveºte. Pentru ca sã-i desfacã, trebuiesc tot
aceleaºi instrumente, înfierbîntate ºi stînse în apã, din care de 3 ori
bea ºi sã spalã bolnava. Un ac i se înfige în piept, cu vîrful în sus, iar
pe coasã ºi pe potcoave, trei zile trebuie sã doarmã în pat.

Maria Covaliu, Camena

La desfãcut, se toarnã din casã peste fereastã, apã pe fundul cofei
pe o coasã înfierbîntatã. „Cum taie coasa toate ierburele ºi buruie-
nele, aºa sã taie tot rãul ºi fãcãtura de la N.” În apa ceea desface,
descîntînd astfel: „Cine mi-a fãcut cu o mînã, eu desfac cu douã; cine
cu douã, eu desfac cu trei”, pãn’ la nouã. Pe femeie o spalã ºi-i dã sã
beie; apa o pune sub pat, sã steie trei zile, apoi o aruncã în drum.
Femeia ce a fãcut vine sã cearã ceva, dar sã nu i se dea nimicã, cã nu
ajutã desfãcãtura. Roºa

De desfãcut, se desface cu fierele plugului, cu potcoave de gãsit,
cuþit de gãsit, cui de la groapã, dinþi de la piepteni (de fier); le
înfierbîntã ºi, dupã ce le stînge, le bate toate rînd la cãpãtãiul patu-
lui, în podealã jos, sub capul femeiei, ºi, cît trãieºte, nu mai are grijã
cã-i va face cineva; acelea o pãzesc. Mama autoarei, Botoºani

De ursitã, ameninþi cu toporul cînd descînþi, pe la colþurile casei.
Mihalcea

De ursitã, vîri fusul în chiotoarea casei. O femeie nu putea naºte,
s-a necãjit o sãptãmînã; descîntãtoarea a venit ºi a vîrît fusul numai
pãn’ la jumatate în cornul casei, dinãuntru, ºi femeia a nãscut.

Aniþa Smolinciuc, Horecea

Ca sã n-ai fricã de ursitã, sã baþi în pãmînt la cap 9 fuse, 9 ace º-o
potcoavã, cã ursita nu se apropie. ªcheia

Cînd þi se trimet farmeci, cînd þi se face pe ursitã, sã pui cociorva
ºi toporul, cuþitul ºi mãtura lîngã uºã. Cã mãtura, cociorva – alungã;
cuþitul, toporul – taie; ºi nu se pot apropia. Femeia sã aibã totdeauna
lîngã sine: ac, usturoi etc., cã de-i face vidma pe ursitã ºi-i trimete –
cã ea anume, nu ºtie pe cine are sã omoarã, dar sînt ceasuri cã o
nimereºe – ºi de are acelea, fãcãtura nu se poate apropia. Mihalcea

De giunghi, sã iai potcoavã, s-o înfierbînþi ºi s-o stîngi în apã
neînceputã, cu care apoi sã te speli ºi ce rãmîne sã arunci pe nouã
pari.
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Un om din Horodnic a mers la o fatã care era bolnavã de
giunghiuri, îi fãcea alta pe ursitã. Omul a cerut un cuþit ºi un fir de
usturoi º-a vîrît vîrful cuþitului prin usturoi, înfigîndu-l în scîndura
patului. Pe loc a început a curge sînge din pat, iar duºmanca ei, ce-i
fãcuse, în ceasul acela a murit. Siret

De ursitã cînd sã desface, sã bat 4 „pene” în 4 pãreþi ºi una în
mijlocul casei ºi aceea ce-þi face vine de se roagã s-o ierþi.

Lisaveta Buzdugan, Iliºeºti

Fus pãrãsit sã baþi în pãmînt la capul bonavei: „Cum s-a pãrãsit
fusul ºi n-are fir sã toarcã, aºa sã n-aibã drum acelea ce fac.” Îl baþi
în trupul acelia ºi descînþi de ursitã, sã se întoarcã pe ea.

Dochiþa Hurghiº, Mahala

De desfãcut de ursitã, sã desface cu frigare din 9 ace, fãcutã din
fier furat de la 9 case.

Frigarea sã face de cãtrã covali, cu mînele la spate; e micã cît un cui.
Iliºeºti

Cea mai bunã frigare e acea pe care o face de învãþãturã, cu
mînele la spate, un þigan ce încã n-a avut ciocanul în mîni. Frigarea
sã þ-o facã un þigan care n-are þigancã, cu mînele la spate ºi în pielea
goalã. Cînd e gata, n-o aduci în casã, ci numeri 9 pari din gard, º-o
pui sã stea acolo; numai cînd e cineva bolnav, o aduci.

Pe aºa frigare, se dã º-un junc ca sã þ-o facã dar dacã poþi sã furi
de undeva aºa o frigare, e ºi mai de leac. Ana Smolinciuc, Horecea

Acea frigare e bunã, care e fãcutã de unul din doi fraþi gemene, în
modul aratat. Mahala

Ca sã-l omore pe cineva, sã face duminica pãn’ în ziuã frigare la
covali, îndãrãpt (cu mînele la spate) ºi, cu frigarea înfierbîntatã în
foc, sã descîntã. Acela cãrui i sã face, dacã ºtie – sã taie îndatã cu
toporul în prag, cãci taie farmecul; ce a fost sã cadã pe el cade pe prag.

Mihalcea

Un om din Voloca avea sãgeatã fãcutã din 9 vîrfuri de coase,
noaptea, îndãrãpt, pentru desfãcut de ursitã ºi necurãþenie. Lîngã
sãgeatã, punea ºi lemn de trandafir salbatec ºi astfel descînta.

Gheorghe Bileþchi

Pe ursitã, sã face cu coasa ºi frigarea ºi tot astfel sã desface. Vîri
coasa pe sub pat, în pãmînt de trei ori ori baþi iute fusul în pãmînt or
în cornul casei; ori torni apã de pe cute sau coasã înfierbîntatã în foc
ºi-i dai bolnavei sã bea. Apa sã toarnã astfel: cineva stã afarã la
fereastã cu vasul în care are sã se toarne, iar din casã, pe fereastã,
pune coasa înfierbintatã pe vas ºi deasupra toarnã apã. General

Chiar dacã nu ºtii descînta, dar cînd are junghiuri o femeie, sã
pui coasa s-o înfierbinþi, s-o stîngi ºi sã se spele. Coasa e mai bunã
decît toporul, cã coasa taie pãn’ la rãdãcinã, toporul nu aºa. Roºa
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Ion Pisarciuc din Roºa a vãzut cum desfacea o babã de ursitã, cu
coasa. Mãsura casa cu coasa, de la icoane pãn’ la prag, ºi o baga sub
prag; cînd o scotea, era toatã plinã de sînge. Sîngele acela era al
femeiei care-i fãcuse. Ea atunci îndatã vine de te roagã sã-i dai pace,
cã n-a face mai mult. Baba care desfãcea trebuie sã bea cîte jumatate
de ocã de rachiu, sã aibã curaj, sã nu-i poatã face nimicã necuratul,
pentru cã pe necuratul îl trimet de ia zilele femeiei; dar aºa o muncea,
cã era numai sudori. Mã rog, acolo e cap de om!

Safta Grosului din Roºa desface astfel: înfierbîntã fierul plugului
în foc ºi împunge de 9 ori cu plugul în apã. Descîntã descîntecul ce se
descîntã la pociturã în usturoi: „Ustur mere ºi Maica Domnului pe
un jîj de deal”, apoi despãrþeºte cu amîndouã mînile apa pentru
desfãcut, zicînd:

Cine a fãcut cu o mînã,
Eu desfac cu a mele mîni amîndouã,
Cine a fãcut cu douã,
Eu desfac cu a mele mîni amîndouã etc.

pãnã la 9; º-apoi întoarce iar de la 9 pãn’ la unul. Spalã pe bolnavã cu
dosul mînei pe tot trupul ºi aruncã apa pe pãrãu, ca sã nu calce nime,
cã îndatã acela capãtã boala.

Mai ales fierul de plug pãrãsit e tare bun.

De ursitã, se desface cu cuþitul ºi cu secerea, în apã neînceputã –
nu înfierbîntatã – zicînd descîntecul cunoscut.

Cu secerea se descîntã ºi de pociturã pe cãrbuni, pe care apoi îi
stîngi în apã – sau ºi de turnãturi – iar cu apa te speli.

Cu frigare, coasã, secere etc., se aduce ursitoriul, se face de dra-
goste etc.

H. Secerea

Pe secere ºi pe 3 spice, se mulge vaca, cînd se trage laptele: „Cum
curg firele de grîu, aºa sã curgã laptele.” Mihalcea

Cînd e vita umflatã la pulpã sau cînd e stricatã ºi n-are lapte, se
mulge laptele pe secere înfierbîntatã.

Mana de la vacã sã ia aºa: mergi noaptea în piele, cu secere
fierbinte ºi potcoavã de cal înfierbîntatã, ºi mulgi vaca cea streinã pe
ele; laptele îl dai vacei tale, în tãrîþe, iar vaca ceea nu mai are lapte.
Secerea ºi potcoava le pune unde se împreunã gardurele, sã steie.

Catrina Lucaci, ªcheia

Secere se pune, cînd cineva moare, pe pîntece, sã nu se umfle.
Mihalcea

Secerea sã n-o þii în casã, cã se stric oalele. Mahala

Cu secerea îmblã Moartea.
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I. Coasa

La toatã casa
Bate coasa,
Numai la mine
N-are cine.

Aceastã gîciturã se întrebuinþeazã adesea, ba chiar ºi în bocete,
dupã barbat. Unde e casa de vadanã ºi nu e barbat, coasa nu se aude
bãtînd.

În Mihalcea, de sãrbãtorile Crãciunului, coasa se pune pe masã,
sub faþa de masã, ca sã fie peste an sãnãtoºi.

În ªcheia, se toarnã în ziua de Ajun grãunþe prin veriga coasei ºi
prin borta laiþei, unde torci, ºi se dau la gãini, sã fie sãnãtoase.

În Mihalcea, de Crãciun, se pune pe marginea mesei din dreapta:
coasa, tiocul, cutea, ciocanul ºi stau pãn’ dupã Boboteazã, cînd se
mîntuie sãrbãtorile; atunci le ia, le pune în cruce ºi, mergînd sã
mulgã vaca, le pune sub doniþã, cãci dã lapte mai bun.

Cu tiocul de la coasã, cutea încãlzitã ºi sfinþituri de la Paºti sau
buruiene de la lumînare de la Boboteazã, se afumã ulgerul vacei,
cînd e umflat, cînd e mãrinitã.

Spre Sf. Andrei, coasa, meliþa sã nu stea afarã, cã vin strigoaicele
ºi le iau ºi sã duc la hotar, de sã bat cu ele.

Cu limbele de la meliþã sã bat strigoaicele, ca cu sãbiele; atît spre
Sf. Andrei, cît ºi spre Sf. Gheorghe. (Se va vedea la strigoi.)

Coasa numai atunci sã rupe în iarbã cînd dã de iarba fierelor.

Cosind de visezi, or secerînd, ai sã ai cu cineva vorbe aspre, te-i
tãia din cuvinte. Fîn, paie, snopi, de visezi, e huit. Iarbã cositã, e
suparare.

Fîn cosit de viseazã cineva, de-i de-a însuratului, sã însoarã; de-i
însurat, moare.

S-a vãzut jocul „de-a cosit bobul” la priveghi.

Moartea îmblã cu coasa ºi taie pe om; atunci stropeºte pãreþii de
sînge.

Dacã un cal se taie mereu la picior cu potcoava, se zice cã „s-a
cosit.”

În Mihalcea, cele 3 stele ce stau în rînd în constelaþia lui Orion se
numesc „Cei trei cosaºi” sau „Cei trei sfinþi.”

Cimilituri:

Am o caþea albã,
Tot cîmpul alergã. (Coasa)
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Pe cîmpul rotat
ªede moºu-mflat. (Stogul)

Proverb

S-a trecut iarba de coasã
ªi leliþa de frumoasã.

Sã zice despre o femeie ce a fost frumoasã ºi s-a trecut.

Cîntece

Urîta ºi iubita

Cosam dealul, cosam valea,
Vine sluta cu mîncarea.
Trag douã-trei poloage,
Foamea la pãmînt mã trage.
– Ce-aduci, slutã, de mîncat?
– Mãmãligã, usturoi.
– Întoarce-te, slutã,-napoi,
C-oi mai aºtepta pãnã joi.
Mai trag douã-trei poloage,
Foamea la pãmînt mã trage.
Iat-o puicã cu mîncarea:
– Ce aduci, puicã, de mîncat?
– Mãmãligã ºi groscior.

 (Smîntînã dulce)
– Vinã, puicã, iutiºor,
Sã mãnînc º-apoi sã mor,
Cã de-acestea mi-a fost dor.

Strojineþ

Cîntã cucul de rãsunã,
Cat la deal badea adunã;
Bate coasa pe braþare,
I-aduce sluta de mîncare.
– Ce-aduci, sluto, de mîncat?
– Plãcincioare-n untiºor.
– Du-te, slutã, tu-napoi.
Bate coasa mai la vale,
I-aduce mîndra de mîncare.
– Ce-aduci, mîndrã, de mîncat?
Nu ºtiu voi mînca,
Or mai degrabã te-oi sãruta.
– Plãcincioare-n usturoi.
– Vinã, mîndrã, iutiºor,
Sã mãnînc º-apoi sã mor,
Sã mori tu, sã mor ºi eu,

Sã ne-ngroape-ntr-un
 mormînt,

Cã n-am trãit cu urît,
Sã ne-ngroape cap la cap,
C-am trãit odatã cu drag.

Voloca

Lasarea

Maica din boalã mã scoate,
Da din nacaz nu mã poate.
Rãsai, lunã, mai degrabã,
Sã se vadã pin livadã,
Sã cosesc pelin ºi iarbã,
Sã dau mîndrei sã-mi desfacã.
Na-þi, puicã, un leu bãtut
ªi-mi desfã ce mi-ai fãcut.
– Macar sã-mi dai o mie lei,
Nu þ-am fãcut ca sã piei,
Dar þ-am fãcut sã mã iei.
Olio, olio, cosauã nouã,
Rupe-þi-s-ar ea în douã.
– Latri, þoarfã ºi vadanã,
Nu s-a rupe coasa mea,
S-a rupe inima-n tine,
Cum vorbeºti tu cãtrã mine!
Ajungã-te-o jele bunã
ªi m-ãi vedea într-o lunã!

Camina

Doinã

Am auzit, bade, de lume
Cã vrai sã te laºi de mine,
Lasã-te cu Dumnezeu,
Cã mie nu-mi pare rãu,
Numai o þîrã mi-i cam jele,
Dupã trei cuvinte-a mele
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Care eu le-am cuvîntat
ªi boierii au ascultat.
Boierii de la masã
ªi voinicii de la coasã.
Coasa rea ºi iarba grea,
Vai de voinicia mea.
Am cosit o brazdã pe rouã,
S-a rupt coasa drept în douã,
Nici o brazdã n-am cosit
ªi deodatã am obosit.
Coasa trebui vãrguitã,
Vara mea cea prãpãditã!
Tu voinic ºi eu voinic,
Hai la codru, la cîºlig,
ª-om cãºliga rublele,
ªi le-om bea cu mîndrele,
ªi le-om bea ºi le-om gãti,
ª-om rãmînea pe la stîni,
Ca cînii fãr’ de stãpîni.

Mahala

Dusul la coasã

Rãmãi, puicã, sãnãtoasã,
Cã mã duc în jos la coasã,
Sã cosesc iarbã cu flori
Sã-mi fie de sãrbãtori.
– De te duci ºi nu rãmîi,
Cu cine-o sã mã mîngîi?
– Mîngîie-te, puicã, bine,
Mai sînt voinici fãr’ de mine.
– Macar fie mahalale,
Dacã nu-mi eºti Dumnetare,
Macar fie cîþi copaci,
Dacã mie nu-mi sînt dragi.
– Tu te-i face, puicã, bine,
Cã rãmãi în sat la tine,
Eu m-oi face, puicã, rãu,
Cã mã duc din satul meu.
........................................

Cîntã cucu-n glas subþire
Pentru-a noastrã despãrþire,
A cîntat cucu-n glas mare
Pentru a noastrã-mpreunare.
– Cine pe noi ne-a despãrþit,
Fie-i moartea de cuþit,
Pentru-a nostru jurãmînt
Sã n-aibã loc în pãmînt,
Nici tãmîie la mormînt.

Broscãuþi

Dorul

Frunzuliþã de matasã,
Puiule, catan-aleasã,
Roagã-te la Dumnezeu,
La toate zilele mari,
ªi la Domnul ghenerari,
Ca sã-þi deie drumu-acasã,
Þ-a venit vremea de coasã
ªi grîul de secerat,
Mîndruþa ta zace-n pat
Inima i s-a uscat.

Strojineþ

Moartea

Peste deal, la lunca deasã,
Vine Moartea mînioasã,
Sã pune într-un colþ de casã
ªi cere suflet din oase.
– Mã rog, Moarte, mã mai lasã,
Cã Ghiþiºor nu-i acasã,
C-a plecat în jos la coasã,
Sã coseascã fîn cu rouã,
ª-a brazdat o brazdã-douã,
ª-a rupt coasa drept în douã,
ª-a plecat la alta nouã.
Altã nouã n-a gãsit
ªi pe loc s-a otrãvit.

Bacãu



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 497

Cuprins
Notã asupra ediþiei ......................................................................... 5
Studiu introductiv ........................................................................... 9
Prefaþã ............................................................................................ 21

Partea I
FACEREA LUMEI

Cap. I Lupta între Dumnezeu ºi dracul ............................ 23
§ 1. Cum s-a fãcut pãmîntul ........................................................ 23
§ 2. Binecuvîntarea pãmîntului, crucea, botezul ...................... 24
§ 3. Cum s-a fãcut focul, de cînd e cîrja mitropolitului ........... 24
§ 4. De cînd e lupul, de cînd sînt cînii ........................................ 25
§ 5. Cum s-a fãcut casa ................................................................ 25
§ 6. Cum a fãcut carul .................................................................. 25
§ 7. Cum a fãcut ciubotele ........................................................... 26
§ 8. Omul ........................................................................................ 26
§ 9. Femeia .................................................................................... 26
§ 10. Fierul, scripca, altiþele, vitele, plugul ................................ 26
§ 11. Pînea, ierburile, copacii ........................................................ 27
§ 12. Moara ...................................................................................... 27
§ 13. Morariul dracului, ursul ....................................................... 27
§ 14. Dumnezeu aruncat în apã .................................................... 28

Cap. II Cãderea dracilor ....................................................... 28
§ 1. Cum s-au fãcut sfinþii, îngerii.

Cum s-au înmulþit dracii ...................................................... 28
§ 2. Lupta în ceri ........................................................................... 28
§ 3. Diavolul ºi tunul .................................................................... 29

Cap. III Cum s-au fãcut munþii ºi vãile ............................. 30
§ 1. Piatra. Munþii ........................................................................ 30
§ 2. Nãsipul .................................................................................... 30
§ 3. Stîncele de la Prut ................................................................. 30
§ 4. Pãmîntul mîncat de diavol ................................................... 31
§ 5. Toiagul lui Dumnezeu ........................................................... 31
§ 6. Munþii Rarãului ..................................................................... 31
§ 7. De cînd sînt rîpele ................................................................. 31
§ 8. Munþii ºi potopul ................................................................... 32
§ 9. Albina ºi ariciul, munþii ....................................................... 32
§ 10. Ariciul ºi Dumnezeu .............................................................. 32

Cap. IV Pacatul ....................................................................... 33
§ 1. De cînd au barbaþii montul de la gîtlej .............................. 33
§ 2. Contractul cu dracul, cãrãmida ........................................... 33



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA498

§ 3. Sufletele la iad ....................................................................... 33
§ 4. Diavolul ferecat. Judecata cea de pe urmã ........................ 34
§ 5. Jidanii ºi dejma ..................................................................... 34

Cap. V Potopul ........................................................................ 34
§ 1. De cînd e corabia. De cînd e rachiul ................................... 34
§ 2. De cînd e toaca. Altã versiune despre corabie ................... 36
§ 3. Greºala lui Noe ...................................................................... 37
§ 4. Originea prostituþiei ............................................................. 37

Cap. VI Altã versiune despre facerea lumei .................... 37
§ 1. Fluturele ºi viermele ............................................................. 37
§ 2. Despre unii învãþãtori trimiºi de Dumnezeu ..................... 47

Partea a II-a
PÃMÎNTUL

Cap. I Religiunea .................................................................... 49
§ 1. Contractul ºi Sf. Nicolai ....................................................... 49
§ 2. Ciuda lui Arhanghel .............................................................. 49
§ 3. Copiii. Altã versiune despre înmulþire ............................... 50

Cap. II Naºterea Domnului Iisus Hristos ......................... 51
§ 1. Binecuvîntarea dobitoacelor ................................................ 51

Cap. III Soarele ºi Domnul Hristos .................................... 54
§ 1. Crãciun, Crãciuneasa ºi fetele ei......................................... 54
§ 2. Pãdureþul ................................................................................ 55

Cap. IV Credinþe ºi datine la Crãciun ............................... 56
§ 1. Soarele. Pãmîntul. Producþiunea ........................................ 56
§ 2. Steaua ..................................................................................... 72
§ 3. Irozii ........................................................................................ 81

Cap. V Anul nou ...................................................................... 92
§ 1. Uratul. Pluguºorul ................................................................ 92
§ 2. Credinþe la Anul Nou .......................................................... 106
§ 3. Cum va fi anul ..................................................................... 107
§ 4. Vrãji ....................................................................................... 107
§ 5. De Anul Nou sã deschide ceriul ......................................... 108

Cap. VI Domnul Hristos, Sf. Vasile ºi busuiocul ........... 109
§ 1. Despre busuioc ..................................................................... 109

Cap. VII Grîul ºi Domnul Hristos ..................................... 111
§ 1. Faþa ºi trupul lui Domnul Hristos .................................... 111
§ 2. Grîul pentru leacuri, cinste, dragoste ............................... 112
§ 3. Vrãjitul cu bobii ................................................................... 113
§ 4. Cioarele. Grîul din Valahia ................................................ 117



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 499

Cap. VIII Cum stã pãmîntul. Mineralele . ......................... 119
§1. Cutremurul. .......................................................................... 119
§2. Aurul ºi argintul .................................................................. 120
§3. Fierul ..................................................................................... 121
§ 4. Aurul, argintul ºi fierul. ..................................................... 131

Cap. IX Cine e pãmîntul? .................................................... 131
§ 1. Mama noastrã ...................................................................... 131
§ 2. Pãmîntul ºi Maica Domnului. ............................................ 133
§ 3. Lutul. Cãrãmida. Oala. ....................................................... 133

Cap. X Sãmãnãtura. Începutul religiunei ....................... 136
§1. Femeia e vinovatã ............................................................... 136
§ 2. Începutul religiunei ............................................................. 137
§ 3. Sãminþele. Oamenii. ............................................................ 138
§ 4. Mîþa ºi cînele ........................................................................ 139
§ 5. Obiceiuri la samanat. Aratul ............................................. 139
§ 6. Samanatul ............................................................................ 140
§ 7. Ca sã nu mãnînce vrãbiile .................................................. 140
§ 8. Tãciunele .............................................................................. 141

Cîntece de plug, de cîmp ..................................................... 142
§ 9. Cucul ..................................................................................... 142

Cap. XI Despre sãminþi. Pînele scoase de la diavol ..... 145
§ 1. Cum a adus Dumnezeu sãminþele ºi vitele. ..................... 145
§ 2. Cînd s-a prãpãdit sãmînþa pînelor. Bãtrînii .................... 145
§ 3. Ovãzul. Osetul ..................................................................... 146
§ 4. Baba ºi doina. Malaiul ........................................................ 147
§ 5. Grîul. Sacara. Papuºoiul. Ursul ºi diavolul ..................... 149

Cap. XII Sarea ....................................................................... 152
§ 1. Ce e mai dulce ? ................................................................... 152
§ 2. Credinþi despre sare ............................................................ 153

Cap. XIII Pînea pentru om. Cãsãtoria ............................. 156
§ 1. Pînea e om ............................................................................ 156
§ 2. Vitele pentru om. Nãnaºul ................................................. 163
§ 3. Pînea rugãciune ................................................................... 165

Cap. XIV Moara. ....................................................................... 166
§ 1. Moara scoasã de la diavol. Bradul ºi moara .................... 166
§ 2. Dracul la moarã. .................................................................. 173
§ 3. Încercãrele din moarã ......................................................... 174
§ 4. De cînd au oamenii saþ. De cînd se dã de pomanã .......... 176
§ 5. Credinþi ................................................................................. 180
§ 6. Moara ºi dragostea .............................................................. 181

Cap. XV Lucrarea pînei ....................................................... 183
§ 1. Uneltele trebuitoare ............................................................ 183
§ 2. Coptul pînei .......................................................................... 189



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA500

Cap. XVI Hrana ..................................................................... 195
§ 1. Pentru ce mîncãm? .............................................................. 195
§ 2. Bucatele la români .............................................................. 196
§ 3. La masã ................................................................................ 204
§ 4. Foametea .............................................................................. 208
§ 5. Cine cîrteºte asupra mîncãrei ............................................ 211
§ 6. Cînd s-a mîniat Dumnezeu................................................. 212
§ 7. Lucrul. Sãrbãtorile .............................................................. 214

Cap. XVI Jertfirea de sine .................................................. 216
§ 1. Sãrbãtorile. Zilele. Postul .................................................. 216
§ 2. Povestea Sf. Duminici ......................................................... 218
§ 3. Lunea .................................................................................... 223
§ 4. Miercuri ................................................................................ 226
§ 5. Vinerea .................................................................................. 227
§ 6. Alte zile de post ................................................................... 231
§ 7. Postul pentru duºmani ....................................................... 232
§ 8. Postul Maicei Domnului ..................................................... 234
§ 9. Steaua ciobanului ................................................................ 234

Cap. XVIII Postul mare.
Legea datã de Domnul Hristos ............................... 234

§ 1. Cîºlegele ºi posturele .......................................................... 234
§ 2. Cîºlegele de iarnã ................................................................ 235
§ 3. Postul. Pocãinþa ................................................................... 239
§ 4. Sãptãmîna mare. Spolocanele ............................................ 240
§ 5. Faptele. Cãlugãrii. Postul .................................................. 243
§ 6. Pacatele. Diavolul ºi sfinþenia ........................................... 247
§ 7. Sfinþii. Sf. Ilie. Tunul. Pãlie ............................................... 252
§ 8. Rãscumpãrarea de la pacate. Îngerul ºi dracul ............... 254
§ 9. Preoþii. Credinþa .................................................................. 257
§ 10. Soarele ºi Domnul Hristos ................................................. 263
§ 11. Luna. Serviciul divin ........................................................... 263
§ 12. Sãvîrºirea sfintei liturghii. Vecernea. Litia ..................... 266
§ 13. Din viaþa Domnului Hristos. .............................................. 270
§ 14. Lumina. Sãrbãtorile postului mare ................................... 274

Cap. XIX Paºtele ................................................................... 284
§ 1. Pasca. Nafora ....................................................................... 284
§ 2. Sãptãmîna luminatã. Duminica Tomei ............................. 292
§ 3. Paºtele Blajinilor ................................................................. 292
§ 4. Poveºti despre Paºti. ........................................................... 296

Cap. XX Colacii. Jertfa la morþi ........................................ 304
§ 1. Cinstea. Colãcitul. Dãrnicia ............................................... 304
§ 2. Jertfa pentru morþi. Pomana ............................................. 310



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 501

Partea III
AERUL

Cap. I Vîntul .......................................................................... 329
§ 1. Simion Stîlpnicul. Anul. Pãserele. .................................... 329
§ 2. Vrabia. Paserile. Vrabia ºi stejarul .................................. 330
§ 3. Despre vînt. Paingãnul ºi vîntul ....................................... 332
§ 4. Lupta ºi prietenia elementelor. ......................................... 336
§ 5. Ce lucru are vîntul. Sã nu-l blastãmi! .............................. 338
§ 6. Poveºti despre vînt .............................................................. 341
§ 7. Mintea. Sufletul. Dragostea. Copiii .................................. 346

Cap. II Paserile ..................................................................... 350
§ 1. Gãinele .................................................................................. 350
§ 2. Uliul ...................................................................................... 371
§ 3. Vulturul ................................................................................ 372
§ 4. Pajura .................................................................................... 373
§ 5. Hulubul ................................................................................. 374
§ 6. Cucul ..................................................................................... 377
§ 7. Turturica ............................................................................... 382
§ 8. Pãunul ................................................................................... 382
§ 9. Liliacul .................................................................................. 384
§ 10. Cucoveaua............................................................................. 385
§ 11. Pupãza .................................................................................. 385
§ 12. Cucoarele .............................................................................. 387
§ 13. Þarca ..................................................................................... 387

Cap. III Dracul ...................................................................... 391
§ 1. Dracul din ou. Trimesul ...................................................... 391
§ 2. Altfel de draci ....................................................................... 396
§ 3. Goana dupã suflete. ............................................................ 406

Cap. IV Sf. Ilie. Lupta. Capul. Puterea.
Miºcarea. Viaþa ........................................................... 421

§ 1. Bãtãlia cu dracul ................................................................. 421
§ 2. Îngerul ºi dracul .................................................................. 422
§ 3. Schimbatul copiilor. Diavolul, tatã ºi mamã ................... 432
§ 4. Sf. Ilie ucigaº ....................................................................... 437
§ 5. Hoþia. Doboº omoarã pe dracul .......................................... 440
§ 6. Clocoticiul ............................................................................. 460
§ 7. Usturoiul ºi ceapa ............................................................... 462
§ 8. Chiperiul ............................................................................... 466
§ 9. Bobul. Fasola. Mazãrea ...................................................... 469
§ 10. Macul ..................................................................................... 473
§ 11. Armele. Crucea. Suliþa. Arcul. Topor. Cuþit. Coasa ....... 475



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA502

În colecþia PLURAL

au apãrut

1. Adrian Marino – Pentru Europa. Integrarea României.
 Aspecte ideologice ºi culturale

2. Lev ªestov – Noaptea din grãdina Ghetsimani
3. Matei Cãlinescu – Viaþa ºi opiniile lui Zacharias Lichter
4. Barbey d’Aurevilly – Dandysmul
5. Henri Bergson – Gîndirea ºi miºcarea
6. Liviu Antonesei – Jurnal din anii ciumei: 1987-1989
7. Stelian Bãlãnescu, Ion Solacolu – Inconsistenþa miturilor:

Cazul Miºcãrii legionare
8. Marcel Mauss, Henri Hubert – Teoria generalã a magiei
9. Paul Valéry – Criza spiritului ºi alte eseuri

10. Virgil Nemoianu – Micro-Armonia
11. Vladimir Tismãneanu – Balul mascat
12. Ignaþiu de Loyola – Exerciþii spirituale
13. * * * – Testamentum Domini (ediþie bilingvã)
14. Adrian Marino – Politicã ºi culturã
15. Georges Duby – Anul 1000
16. Vasile Gogea – Fragmente salvate (1975-1989)
17. Paul Evdokimov – Rugãciunea în Biserica de Rãsãrit
18. Henri Bergson – Materie ºi memorie
19. Iosif Sava – Radiografii muzicale. 6 Serate TV
20. Gabriel Andreescu – Naþionaliºti, antinaþionaliºti...

O polemicã în publicistica româneascã
21. Stelian Tãnase – Revoluþia ca eºec
22. Nikolai Berdiaev – Sensul istoriei
23. Françoise Thom – Sfîrºiturile comunismului
24. Jean Baudrillard – Strategiile fatale
25. Paul Ricoeur, J.L. Marion º.a. – Fenomenologie ºi teologie
26. Thierry de Montbrial – Memoria timpului prezent
27. Evagrie Ponticul – Tratatul practic. Gnosticul
28. Anselm de Canterbury – De ce s-a fãcut Dumnezeu om ?
29. Alexandru Paleologu – Despre lucrurile cu adevãrat

importante
30. Adam Michnik – Scrisori din închisoare ºi alte eseuri
31. Liviu Antonesei – O prostie a lui Platon.

Intelectualii ºi politica
32. Mircea Carp – „Vocea Americii” în România (1969-1978)
33. Marcel Mauss, Henri Hubert – Eseu despre natura ºi

funcþia sacrificiului



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 503

PLURAL M

1. Émile Durkheim – Formele elementare ale vieþii religioase
2. Arnold Van Gennep – Riturile de trecere
3. Carlo Ginzburg – Istorie nocturnã
4. Michel de Certeau – Fabula misticã
5. G.W. Leibniz – Eseuri de teodicee
6. J. Martín Velasco – Introducere în fenomenologia religiei
7. * * * – Marele Inchizitor. Dostoievski – lecturi teologice
8. Raymond Trousson – Istoria gîndirii libere
9. Marc Bloch – Regii taumaturgi

10. Filostrat – Viaþa lui Apollonius din Tyana
11. Diogenes Laertios – Despre vieþile ºi doctrinele filosofilor
12. ªtefan Afloroaei – Cum este posibilã filosofia în

estul Europei
13. Gail Kligman – Nunta mortului
14. Jean Delumeau – Pãcatul ºi frica (Vol. I)
15. Jean Delumeau – Pãcatul ºi frica (Vol. al II-lea)
16. Mihail Psellos – Cronografia. Un veac de istorie bizantinã

(976-1077)
17. Cicero – Despre divinaþie
18. Elena Niculiþã-Voronca – Datinele ºi credinþele

poporului român (Vol. I)

În pregãtire:

Adriana Babeþi – Despre arme ºi litere
Paul Zumthor – Babel sau nedesãvîrºirea
Jacques Derrida – Fantomele lui Marx

34. Nicolae Breban – Riscul în culturã
35. Iosif Sava – Invitaþii Eutherpei. 8 Serate TV
36. A. Van Gennep – Formarea legendelor
37. Claude Karnoouh – Duºmanii noºtri cei iubiþi. Mici cronici

din Europa Rãsãriteanã ºi de prin alte pãrþi
38. Cristian Bãdiliþã (ed.) – Eliadiana
39. Ioan Buduca – ªi a fost searã, ºi a fost dimineaþã
40. Pierre Hadot – Ce este filosofia anticã
41. Leon Wieseltier – Împotriva identitãþii
42. * * * – Apocalipsa lui Pavel
43. Marcel Mauss – Eseu despre dar
44. Eugeniu Safta-Romano – Arhetipuri juridice în Biblie
45. Guy Scarpetta – Elogiu cosmopolitismului
46. Dan Pavel – Cine, ce ºi de ce ?
47. Vladimir Jankélévitch – Iertarea



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA504

Bun de tipar: aprilie 1998. Apãrut: 1998
Editura Polirom, B-dul Copou nr. 3 • P.O. Box 266
 6600, Iaºi • Tel. & Fax (032) 214100; (032) 214111;

(032) 217440 (difuzare); E-mail: polirom@mail.dntis.ro
Bucureºti, B-dul I.C. Brãtianu nr. 6, et. 7;

Tel.: (01) 6138978

Tiparul executat la Polirom S.A. 6600 Iaºi
 Calea Chiºinãului nr. 32

 Tel.: (032) 230323; Fax: (032) 230485


