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Cap. V

Sf. Mihail. Soarele ºi Luna
Iarna ºi vara. Ziua ºi noaptea

Viaþa ºi moartea

§ 1. Cãsãtoria. Dragostea

Soarele ºi luna, sfinþii, demult, zice cã îmblau pe pãmînt, pe jos,
de luminau; dar tot femeia e vinovatã, c-a aruncat cu gunoi, necu-
rãþenii, în calea lor ºi, de suparare, ei s-au suit la cer º-amu acolo
stau, nu mai vrau sã mai vie pe pãmînt. O þigancã din Ciudei

S-a vãzut vol. I, pag. 42, – Vezi de ce nu se mãritã fetele, vol. I,
pag. 178,179.

S-a vãzut de cînd e soarele pe lume, vol. I, pag. 55, 263.

Soarele, dacã apune, merge ºi lumineazã pe cea lume, unde-i
iadul ºi raiul. S-a vãzut rohmanii, vol. I, pag. 284.

Pe soare, dracii îl rãdicã pe cer ; aista-i boierescul lor.
Pe lunã, o trag în toatã ziua 24 de draci ºi pe soare 24, pãnã

crapã; de aceea ei mor, altfel ar fi pe lume mulþi, cã ar îmbla alãturea
cu omul. (S-a vãzut vol. I, pag. 42) Ioan Mihai, Botoºani

Soarele, sara, merge în mare, de arde marea, cã altfel ne-am
îneca; cîte ape curg în mare, s-ar revarsa peste pãmînt. Cuciur

Soarele îmblã toatã ziua ºi sara întrã în mare, de usucã apa pe
cîþiva stînjeni, altfel s-ar izerî lumea, cîte ploi ºi cîte ape curg. Soarele
toate apele le usucã. Palie Bilig, Mihalcea

Soarele, dimineaþa cînd se scoalã, e copil de 7 ani ºi cît îmblã
toatã ziua ºi vede rãutãþile ce se fac pe lume, pãnã sara, capãtã o
barbã albã pãn’ la brîu. Mã-sa îl scaldã în lapte dulce ºi el iar se face
copil. Botoºani

Soarele are douã feþe : faþa cea care asfinþeºte e dos ; ºi cea care
rasare e faþã. De la amiazã, se întoarce cu partea cealaltã, nu mai
lumineazã cu faþa. Botoºani

Soarele se întoarce cu spatele, cînd vede pe lume cã se omoarã pe
cineva. Botoºani



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA6

Cînd e soarele amiazã, necuratul se întoarce cu dosul la soare. De
aceea, Sf. Ilie îl urmãreºte cu sãgeata ºi-l omoarã. Botoºani

La amiazã sã ºede, nu se lucreazã, cã atuncea soarele doarme o
minutã, „un ceas” ; ºi Sf. Soare se mînie, zice : „Eu cã-s soare ºi stau,
da tu sã nu stai ?” Soarele doarme noaptea ca ºi omul. General

Cînd e soarele „cruce amiazã”, sã te pãzeºti, atuncea afarã sã nu
ieºi, sã-þi cauþi lucru în casã.

Necuratul are un ceas, cînd stã soarele drept amiazã, ºi atunci
poate face fel de fel de rele1.

La amiazã e cu primejdie sã îmbli pe afarã de vîntul cel vîrticuº.
Calena Caliniuc, Mihalcea

Soarele, zice cã numai de douã ori pe zi se hodineºte : de amiazã-zi
curat, atunci cînd ºi oamenii hodinesc – sînt oameni cã vreau sã
lucreze înainte, macar cã-i amiazã-zi, dar e pacat, tare pacat ! – ºi
sub sarã, înainte de-a scapata. Soarele, dupã ce apune, merge ca
jum. de noapte, pãnã ajunge la casa mîne-sa – cã are mamã; ºi
mã-sa-i dã cãmeºi curate º-apoi sã duce de se scaldã în mare ºi toatã
noaptea se spalã de tot rãul ºi de toate relele cîte le vede, pãnã iese
curat. Soarele de aceea dimineaþa e roº, cã iese din scãldãtoare. Pe
Soare îl îmbia Luna sã-i fie ibovnic... (urmeazã)

O þigancã din Camina

Soarele e flecãu, e curat ºi neîmblat în pacate ; pe dînsul tare l-a
vrut Luna ºi ea tot se baga în sufletul lui ºi-l iudea, atunci Soarele
i-a zis : „Nu destul ard eu lumea, dar încã dacã m-aº însura ºi aº
avea copii, ce ar mai fi din oameni? Ar arde lumea cu totul, ar trebui
sã se prãpãdeascã norodul.” Dar ea tot n-a înþeles de cuvîntul lui ºi
tot nu se ducea de la dînsul. Atunci, el a luat o baligã ºi i-a aruncat-o
drept în obraz ; ºi acuma se vãd doi oameni în lunã, cum tot o rînesc
ºi n-o pot curãþi de tot. O þigancã din Mihalcea

Soarele se iubea cu o cucoanã vadanã; ea avea fatã ºi o ascundea
ºi tot îl întreba : „Sfinte Soare, sfinte Soare, cine-i mai frumoasã?”
Da soarele-i rãspundea : „Sorica ta.” M. Gãlãþanca, Botoºani

Soarele e gospodari, el ne încãlzeºte ºi ne coace pînele.
A fost un tînãr foarte frumos ºi cuminte º-a fãcut o treabã lui

Dumnezeu. „Oare ce sã-i dau eu pentru lucrul ce mi l-a fãcut?”, zice
Dumnezeu lui Sf. Petru. „Am sã-l fac soare.” ªi l-a pus sã lumineze
peste toatã lumea.

Da luna – a venit o femeie, într-o cãmeºã pãn’ în pãmînt, înaintea
lui Dumnezeu – ºi Dumnezeu a fãcut-o lunã. Andrei Motoc, Mihalcea

Soarele e fatã ; e fata lui Dumnezeu ºi a fost furatã de zmei ; ei au
închis-o într-o camarã º-au vrut s-o silueascã, dar ea nu s-a dat.

Un om din Botoºani

1. „Despre zi ºi despre noapte”, fiind prea mult material, se va vedea la
volumul III (acest volum nu a mai fost publicat, n.ed.).



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 7

Soarele e ºi femeie, ºi barbat. Vara, cînd se scoalã dimineaþa, e
femeie ; ºi iarna, cînd se scoalã tîrziu, e barbat. Palie Bilig, Mihalcea

Soarele e femeie ºi Luna e barbat, au fost fraþi ºi s-au luat, copiii
lor sînt stelele. Botoºani

Soarele e barbat, împãrechet cu Luna; ºi se întãlneºte cu Luna
atunci cînd ea se primineºte. Idem

Luna ºi Soarele zice cã au fost odatã fatã ºi ficior ºi tare se iubeau
împreunã, pãnã la urmã au hotãrît sã meargã la judecatã la
Dumnezeu: cum va rîndui el, aºa sã facã – ºi s-a suit, întãi, Soarele
sus pe cer ºi, dupã dînsul, Luna. Dar Dumnezeu, fiindcã erau aºa de
frumoºi, nu i-a însurat, dar i-a lasat ca sã rãmîie Soare ºi Lunã pe
ceri ºi sã lumineze oamenilor – ºi numai cînd e luna pe sfîrºit, o
ajunge soarele ºi-i zice : „Bunã dimineaþã, Lunã veche !” Dar ea, pe
loc se întoarce primenitã ºi-i zice : „Mulþãmesc D-tale, cã-s tot nouã!”

Iluþã Moraraº, Roºa

Soarele ºi Luna au fost fraþi ; ºi Sf. Soare a piºcat pe Lunã ºi de
atunci Luna se piºcã. O þigancã din Camina

Sf. Soare ºi cu Sf. Lunã erau fraþi ºi Sf. Soare a vrut s-o iaie. Sf.
Lunã s-a dus la Dumnezeu ºi i-a spus. „Zi-i sã-þi facã o rochie ca cerul
cu stelele, i-a zis Dumnezeu, ºi atunci te-i duce.” Sf. Soare atîta a
îmblat º-a cãutat, pãn’ a gãsit o materie ca aceea º-aºa un croitor, de
i-a fãcut rochie întocmai. A mers iar la Dumnezeu, sã-l întrebe.
Dumnezeu iar i-a spus : „Zi-i sã-þi facã o rochie cum e cerul cu soarele
ºi luna, ºi atunci te-i duce.” Sf. Soare iar a îmblat pãn’ i-a fãcut.
Cînd i-a adus rochia aceasta, ea a luat ºi s-a piºcat ºi îndatã a
început a se departa, cã Sf. Soare n-a mai putut-o ajunge, ºi el ºi azi
îmblã dupã dînsa ºi ar ajunge-o cînd e plinã, cã vin aproape ; dacã
ea, cum vede cã se apropie, se piºcã. Ilie Lupu, Botoºani

Dumnezeu a spus cã atunci se va putea lua sorã cu frate pe lume,
cînd se vor întãlni soarele ºi cu luna ; ºi ei, cînd e luna pe sfîrºit, s-ar
întãlni, dar ce folos cã el e sus ºi ea e jos sau vice-versa ºi nu se mai
pot niciodatã apropia. Mahala

*

Fratele ºi sora

Îngheaþã apa Nistrului
În fudul pãmîntului.
El nu-ngheaþã de-un ger

mare,
Da-ngheaþã de-o suparare :
Mîndru crai vra sã se-nsoare,
Sã iaie pe sora sare.
Dar mã-sa i-a spus aºa :
– Ahi ! Cîne ºi pãgîne,

Unde asta se mai poate
Sã iaie sorã pe frate?
Dar mîndru crai aºa zicea :
– Sorioarã, sarioarã,
Ia-þi papucii din hîrtie
ªi haidem la cununie.
Cînd în bisericã au întrat,
Domnul Hristos a suspinat,
Maica Precist-a oftat.
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– Pãrinte, pãrinte hãi,
Discununã-mã-napoi,
Þ-a da tata patru boi.
– Macar deie doisprezece,
Cununia-i mare lege,
Cine-o vede º-o-nþelege
Ca doi ochi în cap la tine.

Ana Cobelea, Corceºti

*

Variaþii :

La poarta la Ion Grad,
ªede Gheorghe cît un brad
ªi se roagã la maicã-sa
Sã i-o dea pe sora-sa.
Maicã-sa l-a hiicãit
Cã acea nu se poate
Sã se ia sorã cu frate.
El la asta n-a catat
ªi pe murg a-ncãlecat,
Lumea împrejur a alergat,
Ca sora-sa n-a aflat.
– Sorã, sorã, sorioarã,
Îmbracã-te-n rochioarã,
ªi te-ncalþã-n papucaºi,
ªi te uitã pe cîmpie,
ªi haidem la cununie.
Pe cîmpie s-a uitat
ªi-n bisericã c-a-ntrat,
Biserica a tremurat,
Luna-n sînge s-a-necat,
Luminele au prins a stînge,
Icoanele au prins a plînge.

Ropcea

*

Îngheaþã apa Nistrului,
ªi nu îngheaþã de ger mare,
Da-ngheaþã de-o suparare,
Cã mîndru crai vra sã

 se-nsoare,
S-o ieie pe sorã-sa.
– Soro, sorã Magdalinã,
Garofiþã din grãdinã,
Ie-þi papuci ºi rochioarã
ªi te du în chilioarã,
Ie-þi colaci de nouã grîie
ªi haidem la cununie.

– Atuncea din cas-oi ieºi
Cînd calea mi-i auri.
Drum de-aramã
Peste vamã,
Drum de-argint
Peste pãmînt.
Pe marginea drumului,
Pomiºorii raiului,
Pin tot pomul rãmurele
ªi cuiburi de pãsãrele
Cu penele aurite,
Cînd vom trece sã ne cînte.
Ele de jele ce cînta,
Frunza-n pom se aºeza.
Cînd la bisericã mergea,
Frunza de pe pom pica,
Cînd în bisericã au întrat,
Afarã s-a-nnourat
ª-a-nceput a fulgera,
Toþi pochii la dînºii cata,
Da icoana Precista
A-nceput a lacrama
ªi din gur’ a cuvînta :
– Stãi, pãrinte, nu ceti,
Unde ai vãzut ºi se poate
Sã cununi sorã cu frate?
Sîngele n-amesteca,
Cã pacat îi cîºtiga.
Da popa s-a suparat
ªi de mînã i-a luat
ª-afarã-napoi i-a dat.
Crãiºor s-a suparat
ªi din gur-a cuvîntat :
– Soro, soro Magdalinã,
Ia-þi papuci ºi rochioarã,
Sai la Dumnezeu ºi zboarã.
– N-am rochie de-mbracat,
Nici papuci de-ncalþat
Sã-mi fac cu Dumnezeu sfat.
Crãiºor s-a suparat,
La Dumnezeu a zburat :
– Doamne, Doamne ºi

 pãrinte,
De s-aude, de se poate,
Sã cununi sorã cu frate?
– ªi s-aude, ºi se poate
Sã cununi sorã cu frate.
Crãiºor s-a bucurat
ª-acasã mi-a alergat
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ªi cu glas mare-a strigat :
- Sãriþi, fraþi, ºi voi, hargaþi,
Caii la cãruþã daþi
ªi pe dînsa mi-o strigaþi.
De-auzi, soro, de la tearã !
Ne-aºteaptã nanaºu-afarã.
Sfîntu Soare, nãnaº mare.
Sfînta Lunã, mare nunã,
Stelele dreºcuþele,
Luceaferii vãtãjei,
C-aceia-s mai frumuºei.
Ea din casã mi-a ieºit
ªi frumos a mulþãmit :
– Rãmãi, maicã, sãnãtoasã,
Dacã n-ai fost bucuroasã
Sã mã vezi primblînd pin casã
Cu lacrãmi fierbinþi pe faþã.
Rãmãi, nene, sãnãtos,
Dacã n-ai fost bucuros
Sã ai de mine folos !
ªi-n cãruþã s-a suit
ªi-nc-o dat-a chiuit :
Cã eu amu mã mãrit !
ªi la mire-a poposit :
– Frate, frate, frãþioare,
In uitã-te înspre soare,
Cã mã roade-un papuc tare.
Spre Sfîntu Soare-a catat,
Ea-n mare s-a aruncat.
El a -notat ce-a -notat
ªi de dînsa n-a mai dat.
De inele ruginite,
De ciolane putrezite.

Acsenia Roman, Mahala

*

Sora ºi fratele

– Sorã, sorã Magdalinã,
Fã colaci de cununie,
Cei mai mari de veselie.
– Frate, frate ºi mãi frate,
In fã-þi opincuþi de fier,
Aþiºoare de oþel,
Încunjurã lumea de trei ori,
De trei ori pe trei locúri,
– Sorã, sorã Magdalinã,
Fã colaci de cununie,
Cei mai mari de veselie.
– Frate, frate ºi mãi frate,
In fã-þi scãriþã de cearã
ªi te suie-n sus spre soare,
Ie-l pe soarele nunuþ mare,
Pe lunuþa nunuþare.
...........................................
– Eu scãriþã mi-am fãcut
ªi spre soare m-am suit,
Am luat soarele nun mare
ªi lunuþa nunuþare.
– Sorã, sorã Magdalinã,
Fã colaci de cununie,
Cei mai mari de veselie.
– Eu cu tine m-oi gãti,
La cununie-oi porni.
Unde-a fi glodul mai mare,
Eu acolo m-oi baga,
Cu frate nu m-oi cununa.

Voloca

*

Soarele ºi Luna, cununa. Zina

A fost o babã º-un moºneag ºi baba tot ocãrea pe fata moºneagului
cã-i leneºã, cã nu-i de nimicã. „ªtii ce, zice moºneagul, dar las’ sã se
ducã fata mea în lume, dacã nu þi-i pe plac.” Fata s-a luat ºi s-a dus.
Ajunge la o fîntînã. „Buna dimineaþã, fîntînã frumoasã!” „Mulþãmesc
d-tale, copilã frumoasã! Nu m-ai griji, nu m-ai curãþi ?” Fata ia º-o
curãþã, bea apã ºi se duce. „Rãmîi sãnãtoasã, fîntînã frumoasã!”
„Mergi sãnãtoasã, fatã frumoasã!” – Mai merge, gãseºte un mãr
spinos ; îi zice tot aºa ºi-l curãþã. – Apoi a întãlnit o cãþea cu salbe la
gît ºi, dupã ce a curãþit-o, i le-a dat. Îmblase ea acuma 12 drumuri,
iatã cã întãlneºte o doamnã cu trãsura cu patru cai. „Fatã frumoasã,
nu te-i tocmi la mine? Am o cloºcã cu pui de aur, sã-i scalzi ca pe
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copii, cã eu alþi copii n-am; º-o furcã de aur cu fus ºi caier de aur,
cînd îi învîrti, el singur a toarce ºi s-a umplea.” „Ba m-oi tocmi”, zice
Zina, c-aºa o chema. A luat-o acasã ºi i-a lasat furca ºi puii ºi s-a dus.
Zina i-a îngrijit ºi i-a scaldat potrivit ºi, la cîteva luni, cînd a venit
doamna acasã, puii au alergat ºi i-au deschis poarta cu aripele.
„Mamã, tu ne eºti mamã, dar mai bunã mamã ne-a fost fata asta.”
„Lasã, dragii mamei, cã pentru asta eu ºtiu ce-i voi da.” ªi i-a dat
doamna ceea vite ºir, de la dînsa pãn’ la fatã acasã. Cînd a ajuns ea,
era noaptea. „Scoalã, tatã, ce dormi, cã îndatã e ziuã, nu te leni.
Scoalã ºi mi-i face ocoale, sã-mi pun averea mea.” Moºneagul, cînd a
vrut sã batã pari pentru ocoale, parii singuri întrau ºi cînd a vrut sã
împleteascã gardul, nuielele singure se împleteau. Da ficiorul
împaratului, Ion Crai, îmbla în prubã prin lume, ca sã ispiteascã ce
trag þaranii de la boieri cu boierescul. A mers singur ºi s-a pus la
secerat ºi, pentru c-a ramas cu 4 paºi înapoi, a capatat 4 harapnice.
A mers de-a scris la boier pe poartã cã 4 harapnice i-i dator, º-a fugit.
Mergînd aºa rãu îmbracat cum era, a abãtut la tata Zinei. Pãn’
atuncea, 12 flecãi se încercase sã-i scoatã inelul din deget ºi nici unul
n-a putut. „Moºule, zice el, ce mi-i da sã iau eu inelul din degetul
fetei d-tale?” „De-l vei scoate, atunci o vei lua.” Ion Crai a scos inelul
din degetul Zinei. „De-acum sã mi-o dai, sã facem nuntã!” „Zinã,
Zinã, dragul tatei, te-i duce tu dupã aºa un flenduros?” „M-oi duce,
tatã.” „Bine, zice tatãl ei, dar acuma trebuie sã mergem ºi noi la casa
d-tale, sã vedem cine eºti ?” Au mers ei tocmai la împaratul.
„Frumoasã eºti, a zis împaratul, ºi mi-ar plãcea sã-mi fii norã, dar ia
sã te vãd, ce putere ai ! Adã-mi tu mie 800 de iepuri, 800 de vulpi ºi
800 de lupi.” Zina a ºuierat voiniceºte ºi i-au venit fiarele, cîte i-au
trebuit, ºi cînd au ajuns la împaratul, singure au deschis poarta.

Împaratul a fãcut nuntã cu ficiorul sãu ºi cu dînsa. Li-a pus
Soarele ºi Luna cunune pe cap ºi i-a cununat, cã aºa zice cã era de
demult. În 3 sãptãmîni, dupã nuntã, a avut sã fie bãtãlie ºi Ioan Crai
s-a dus cu tatãl sãu ºi cu miniºtrii ºi º-au fãcut lagãr la locul de
bãtaie, dar acolo, în apropiere, erau niºte talhari mari ; Ion Crai a
lasat sfatul bãtrînilor ºi s-a dus la primblare º-a ajuns la talhari.
„Bine ai venit, Ion Crai, in pune-te cu noi la masã º-om juca cãrþile !”
El s-a pus ºi atîta l-au jucat, cã l-au dezbracat de hainele cele împã-
rãteºti ºi de coroanã ºi i-au dat drumul numai în piele acasã. Vine
noaptea la tatãl sãu ºi sã roagã sã-i dea drumul. Împaratul l-a luat
ºi l-a pus în poiata porcilor sã stea ºi din troaca porcilor sã mãnînce.

Aude Zina. Ia, fãrã ºtirea socru-sãu, un regiment de soldaþi ºi se
duce ºi ea la talhari ; se duce noaptea ºi spune la ostaºi sã stea pe la
fereastã ºi, cînd vor vedea cã ea sã ºterge cu mîna pe frunte, sã
nãvãleascã. Întrã la ei, sã pune ºi ea la joc cu dînºii. O joacã ºi pe
dînsa. Acu-i rãmãsese în mînã numai o carte. „Ei, cã tare am asudat
jucînd”, zice ea ºi rãdicã mîna sã se ºteargã pe faþã. Atunci ºi oastea
a nãvãlit. Ei au ramas încremeniþi. „În ce credeþi voi ?”, îi întreabã
Zina pe talhari. „În Iisus Hristos, tatãl fãr’ de moarte”. „Dacã credeþi
în Dumnezeu, cum de v-aþi îndurat sã-mi lasaþi barbatul gol ? Îndatã
sã aduceþi straiele lui încoace !” Dupã ce i-au adus coroana ºi
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straiele, a poroncit la soldaþi de i-au tãiet pe talhari ºi au fãcut din
carnea lor 12 movile. Ea s-a îmbracat în straie bãrbãteºti ºi s-a dus
la socrul sãu, care a primit-o ca pe un crai, foarte bine ; n-a
cunoscut-o. Vorbind cu împaratul, s-a fãcut cã o roade un papuc.
„Mã rog d-tale, n-ai pe cineva care e mai rãu în curtea d-tale, sã mi-l
tragã?” Împaratul a poroncit sã vie ficioru-sãu de la porci. El, cum
a venit, îndatã a cunoscut-o ºi, pãn’ ce împaratul s-a înturnat
încoace, încolo, el a sãrutat-o º-a mîncat toate bucatele ce le lasase
ea pe masã, de flãmînd ce era. Apoi, dupã ce l-a închis înapoi în
poiatã, ea a pîndit unde a pus împaratul cheia ºi noaptea l-a scos.
L-a fereduit frumos ºi i-a dat straiele lui cele împãrãteºti de s-a
îmbracat. A doua zi vine înaintea lui tãtîne-sãu. „Ai scapat, Ion
Crai ?” „Am scapat. Acuma, tatã, spune-mi ce vrei : din sabii sã ne
tãiem sau din luptã sã ne luptãm, pentru ceea ce mi-ai fãcut?”
„Stãi !, a zis Zina, nu îndrazni, c-acela-i tatã !” El a ascultat-o pe
dînsa... El, dacã sta atunci cu împaraþii, cu bãtrînii la sfat ºi nu sã
ducea sã joace cãrþile cu talharii, mai bine fãcea, dar mintea
tînãrului cu a bãtrînului nu se potriveºte ; de aceea i-a lasat pe cei
bãtrîni sfãtuind lucruri adînci de batalie ºi el s-a dus dupã nebunii,
dar a pãþit-o. Andrei Motoc, Camena

*

Fatã lasatã

Frunzã verde de matasã,
Mi s-a dus puiul de-acasã
Dipe haine de matasã.
Cum s-o dus, s-a zãbãvit
Pãnã alta º-a gãsit.
Mi-a trimes ravaº pe soare
Sã-i dau voie sã se-nsoare.
Mi-a trimes ravaº pe lunã:
Vinã, dragã, mã cununã.
Nu ºtiu, zãu, l-oi cununa,
Or amar l-oi blastama,
Cu blãstãmul cel de foc,
Sã n-aibã hranã, nici noroc,
Sã n-aibã hranã pe pãmînt,
Nici cruciþã la mormînt.

Ropcea

*

Pe deluþul cel cu rouã,
Sã vede-o cãsuþã nouã.
Da în casã cine ºede?
Vadana cu douã fete.
Cea mai micã s-a sculat,
Cea mai mare doarme-n pat

ªi o datã a oftat.
Maicã-sa a întrebat :
– Ce oftezi tu, fata mea?
– Da cum, mamã, n-oi ofta,
C-am avut un ursitori,
L-am trimes în tîrg cu flori,
El a mers la tîrg cu piatrã
ªi º-a ales altã fatã,
ªi mi-a trimes veste pe lunã:
Vinã, puicã, de mã cununã;
Eu înapoi i-am trimes
Pe trei fire de ovãs
Cã n-am putere de mers.

Ropcea

*

Pe deluþul cel cu rouã,
Face-un om o casã nouã,
Cine-ntr-însa gãzduieºte?
Vadana cu douã fete.
Cea mai micã doarme-n pat,
Cea mai mare s-a sculat,
Apã pe obraz º-a dat,
La icoane s-a rugat
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ªi-n oglindã s-a catat,
Pãr galben º-a pieptanat,
ªi-nc-o datã mi-a oftat,
Cã casa mi-a tremurat.
Mã-sa din somn s-a sculat :
– Da tu, fatã, ce-ai oftat,
Cã casa mi-a tremurat?
– Cum eu, mamã, n-oi ofta,
C-am avut un ursitori,
L-am trimes la tîrg cu flori,
El florile mi-a vîndut,
Da cu banii ce-a fãcut?
Cu-a lui mîndre i-a bãut !
L-am trimes la tîrg de piatrã,
El º-a gãsit altã fatã.
Mi-a trimes ravaº pe soare
Sã-i dau drumul sã se-nsoare,
Mi-a trimes ravaº pe vînt
Sã-i dau batîr un cuvînt,
Mi-a trimes ravaº pe lunã
Sã mã duc cã sã-i fiu nunã.
– Du-te, fatã, ºi-l cununã.
– Cum, mamã, l-oi cununa?
Pãn’ amu mi-a fost draguþ,
Cum amu mi-a fi finuþ?
Eu mã duc la Cernãuþ
Ca sã-mi cumpãr pãhãruþ,
Pãhãruþ de pelinuþ,
Sã-ndulcesc º-ai mei finuþi.
– Finule, finuþul meu,
Sã n-ajungi tu Anul Nou!
Finuþã, finuþa mea,
Sã n-ajungi tu sîmbãta !
Rãmãi, fine, sanatos,
Ca un mãr putregãios,
Rãmãi, finã, sãnãtoasã,
Ca o parã viermãnoasã.

Mahala

*

Pe cea vale mare,
Este-o casã mare,
Cu uºa la vale,
Cu fereºti la soare,
Cu nouã umbrare.
Dar într-însa cine ºede ?
O maicã bãtrînã,
Cu fiica-mpreunã.
Mãicuþa lucra,

Fiica dormita.
Maicuþa torcea,
Din gurã zicea :
„Fiicã, draga mea,
Scoalã de-i lucra,
Nu tot dormita.”
„O! maicã bãtrînã
ªi nepriceputã,
Ibovnicul meu
ªi vecinul tãu
L-am trimes departe,
În Þara Ungureascã
Ca sã-mi tîrguiascã
Straie de matasã.
Eu l-aºtept sã vie,
El ravaº îmi scrie,
Rãvãºel pe peºte,
Cã sã logodeºte.
Rãvãºel pe soare
Cã vrea sã se-nsoare,
Rãvãºel pe lunã,
Sã merg sã-i fiu nunã.
Nu ºtiu, cununa-l-oi,
Nu ºtiu, blastama-l-oi.”
„Nu fii tu nebunã,
Mergi de mi-l cununã
ªi curînd îmi vinã.”
....................................
Ea afar’ a alergat
ªi-n glas mare a strigat :
„Negru þiganaº,
Scoate caii din grajd,
Calul cel de mire,
Mîndru ºi gãtit,
Vede-l-aº pîrlit,
Calul cel de nun,
Mîndru ºi gãtit,
Cu soarele potrivit,
Vede-l-aº plesnit !”
Acolo dac-a ajuns,
La cununie s-a dus,
În biseric-a întrat
ªi-n glas mare a strigat :
„Pãrinte Ioane,
Pãzeºte mai tare,
Cã slãbesc din picioare !”
ª-acasã dac-a venit,
La finã s-a posvolit :
„– Finã, draga me,
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Posvoleºte-mã,
Sã cinstesc la fin
Un pahar de plin.
Deasupra zugravit
Dinuntru otrãvit.”
Ei vinul l-au bãut
ªi morþi au cãzut,
Caii au plesnit
ªi s-au prãvãlit.

Saveta Andronic, Siret

*

Este-o casã-n sat pe vale,
ªed fetele-n ºãzãtoare,
Toate fetele lucra,
Cea de casã suspina.
– Zãu, mãicuþã, zãu þ-aº spune,
C-am avut amorizat
ªi apa mi l-a luat...

Botoºani

*

La munþii cu rouã,
S-a fãcut o casã nouã,
Cu uºele la soare
Ca sã se facã ºezãtoare
Numai pentru fete ficioare.
Toate rîdea ºi se veselea,
Numai cea de casã
Ofta ºi plîngea.
Maicã-sa deoparte o lua
ªi o întreba.
– Fiicã, draga mea,
Spune-mi, ce te doare,
Capul or la inimioarã?
– Eu, maicã, þ-aº spune,
Darã mi-i ruºine.
– Nu-þi fie ruºine,
Cã ºi eu am fost ca tine
ª-am avut draguþ pe lume.
– Darã tot þ-oi spune :
Am avut un pui frumos
ªi l-am trimes pe apã-n jos
Sã-mi aducã ibriºinul fire
Sã-i cos cãmeºã de mire.
El mi-a trimes rãspuns pe

 soare
Cã îmblã sã se-nsoare,
Mi-a trimes rãspuns pe stele

C-a întrat în cheltuiele,
Mi-a trimes rãspuns pe lunã
Sã merg sã-i fiu nunã.
– Nu fi tu nebunã,
Mergi ºi mi-l cununã,
L-ai avut un pui drãguþ,
Du-te ºi þi-l fã finuþ.
ªi dã-i finei un pahar cu apã,
Sã trãiascã cu otravã,
ªi finului un pahar cu vin,
Sã trãiascã cu venin.
Ea a strigat în gura mare :
– Scoate caii, mãi Ioane,
Scoate caii cei vargaþi,
Vede-i-aº pe loc crapaþi.
ªi trãsura cea cernitã,
Vede-o-aºi pe loc pîrlitã !
Ea a strigat în gura mare :
– Mînã, Ioane, mai tare,
S-ajung la puiul cu soare !
În bisericã cînd a întrat,
Icoanele ghiont º-au dat.
ª-a strigat în gura mare,
– Ceteºte, pãrinte, mai tare,
Cã nu mai pot de picioare.
Cununia s-a gãtit,
La maicuþa m-am pornit.
ª-am strigat în gura mare :
– Mînã, Ioane, mai tare,
S-ajung la maica cu soare.
Eu la maica c-am ajuns,
Pe prispa casei m-am pus
ªi m-am pus pe prisp-afarã
Sã zac pãn’ în primãvarã,
Sã-mi creascã cucuta cît casa
ªi iarba cît masa.
De cucutã m-oi razama,
De iarbã m-oi anina.
Din gurã oi blastama,
Pe casa finului oi da.

Botoºani

*

Pe-o gurã de vale,
Este-o casã mare,
Cu uºa la vale,
Cu fereºti la soare.
Da cine-ntr-însa ºede?
Maicuþa cu fiica.
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Fiica dormiteazã,
Da maica lucreazã.
– Scoalã, micã, scoalã,
Cã-i cam mult de asarã.
– Ia lasã-mã, maicã,
Ia lasã-mã, dragã.
C-am avut asarã
Drag ibovnicel
ªi l-am trimes sã-mi

 tîrguiascã,
Da el n-a tîrguit,
Dar s-a logodit.
Mi-a scris
Pe o frunzã de alun,
Sã merg sã-l cunun.
Nu ºtiu, cununa-l-oi,
Or rãu blastama-l-oi.
– Nu fi tu nebunã,
Mergi tu de-l cununã,
Dar cînd l-ãi cununa,
Aºa ai a-l blastama:
Sã te însori de nouã ori
ªi sã-þi faci nouã ficiori
ª-a zecelea, o copiliþã,
Sã-þi care apã la temniþã.
La temniþa cea din deal,
Arde lumînarea-n gard,
La temniþa cea din vale,
Prutu-i mic, da apa-i mare.

Broscãuþi

*

Cat la lunã, luna-i sus,
Cat în deal, boii mei nu-s,
Badea-i dus cu boi la munþi
ªi el boii º-a vîndut,
Bani de nuntã º-a fãcut.
Mi-a trimes rãspuns pe soare
Sã-i dau voie sã se-nsoare,
Mi-a trimes rãspuns pe lunã
Sã mã duc ca sã-l cunun.
Nu ºtiu, or l-oi cununa,
Or mai rãu l-oi blastama,
Sã-mi rãmãi, bãdiþ-aºa :
Sã-mi îmbli din uºã în uºã,
ªi s-abaþi ºi la mine,
Cã ºi eu te-oi milui
C-o bucatã de malai,
Uscatã de nouã ai

ªi cu doi-trei cãrbunaºi,
Sã ºtii cum iubeºti ºi laºi,
C-o strachinã de cenuºã,
Sã nu te mai vãd la uºã.
Bãdiþã, bãdiþã hai !
De-i lua una ca mine,
Dumnezeu sa-þi deie bine,
De-i lua-o mai frumoasã,
Pice-þi carnea de pe oase,
Pice-þi carnea pe cerguþi
ªi sîngele pãrãuþ.

Voloca

*

Pe valea cu rouã,
Este-o casã nouã,
Cu uºa la soare,
Acolo-i mare ºãgitoare.
Toate fetele lucra,
Numai fata cea de casã
ªidea ºi lacrama.
Vine mã-sa º-o întreabã :
De ce, fatã, nu lucrezi,
Da din ochi tot lacrimezi?
Cum eu, mamã, oi lucra,
Cã mã doare inima!
Nu mã doare de-o durere,
Da de-o scîrbã ºi de-o jele.
Am avut cirezi de boi
ªi turmuliþe de oi
ªi mi-a venit pãgînu-acasã
ªi pe toate le-a luat,
ªi pen tîrguri le-a vîndut,
ªi pen crîºme le-a bãut,
Tot cu oci ºi jumãtãþi,
Pãn’ a gãtit banii tãþi.
Mi-a trimes rãspuns pe soare
C-amu el ar’ sã se-nsoare.
Mi-a trimes rãspuns pe lunã
Sã mã duc ca sã-i fiu nunã.
Da eu nu l-oi cununa,

Da mai rãu l-oi blastama:
Nouã ani ºi nouã zile,
Creminalul sã te þie,
Temniþa calea sã-þi fie,
Cînd îi ieºi de acolo,
Sã îmbli din casã-n casã
ªi sã vii ºi l’a me casã,
Sã-þi dau o coajã de malai
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Ce-i coaptã de nouã ai,
Cînd muºcai – lacramai.
ªi c-o strachinã de cenuºã,
Pe deasupra cãrbunaºi,
Sã ºtii cum iubeºti ºi laºi.
C-ai iubit ºi ai lasat,
Rea pedeaps-ai capatat.

Horecea

*

Codrule, frunzã rotundã,
N-ai mai fost de fãcut umbrã
Mîndruþei celei ce-i c...
Frunzã verde iarbã grasã,
Mi s-a dus puiul de-acasã
Dipe straie de matasã,
Hobot mie de mireasã.
Pãnã el a tîrguit,
Cu alta s-a logodit.
Mi-a trimes cuvînt pe vînt
Cã el alta º-a gãsit,
Mi-a trimes cuvînt pe soare,
Sã-i dau drumu sã se-nsoare,
Mi-a trimes cuvînt pe lunã
Sã mã duc sã mi-l cunun.
Nu ºtiu, oi mer’ l-oi cununa
Or oi sta, l-oi blastama.
Da mãicuþa seleaca :
Fa, fa, fa, nu fi nebunã,
Du-te, du-te ºi-l cununã,
Du-te ºi þi-l fã finuþ,
Cã þ-a fost tare drãguþ,
Du-te ºi þi-l fã un fin,
Cã þ-a fost frumos vecin.
Luminele mi-am gãtit,
Cînd am stat la cununat,
Tare rãu l-am blastamat.
Sfîntul soare-n loc a stat,
Luna-n cer a suspinat,
El jumatate s-a-ngropat
ª-a stat popa, s-a mierat,
De acestea n-a pãtimat,
Doi veri buni n-a cununat
ª-au prins icoanele a plînge
ªi luminele-a sã stînge.

Piþa Nicoreac, Strojineþ

*

La rarã poianã,
Cu iarba de-o palmã,
Este-o casã mare,
Cu uºa la vale,
Cu fereºti la soare.
Da-ntr-însa cine ºede ?
Maicã-sa cu fiicã-sa.
– L-am trimes, trimes
Pe barbatul meu
La Tîrgul Frumos,
La Þara de Jos,
Ca sã-mi tîrguiascã
Scule de matasã,
Fir ºi ibriºin,
Cã-i marfã frumoasã.
Da el mi-a trimes :
Rãvãºel pe soare
Cã vra sã se-nsoare,
Rãvãºel pe lunã
Sã merg sã-l cunun.
Da lui i-am trimes, trimes :
Finuþu, drãguþu,
Da fina, Cãlinã.

Domnica Onciu, din ªcheia

*

Frunzã verde de frãguþ,
Am avut ºi eu drãguþ,
L-am trimes la Cernãuþ
Sã-mi aducã cerceluþi,
Tulpanaºe de matasã,
Mie hobot de mireasã.
El atît a tîrguit,
Pãnã alta º-a gãsit,
ª-a trecut poartã de rai,
ª-a iubit fatã de crai,
ªi mi-a cuvîntat pe soare
Sã-i dau voie sã se-nsoare.
Mi-a cuvîntat pe lunã
Sã mã duc ca sã-l cunun.
Da eu am stat ºi m-am gîndit
Cã el cum mi-a fi finuþ,
Dacã el mi-a fost drãguþ?
Maica mi-a zis : Fa nebunã,
Fã luminã ºi-l cununã!
M-am dus ºi l-am cununat,
Vacã cu viþel i-am dat.
– Rãmãi, fine, sanatos
Ca un trandafir frumos.
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– Mergi, nãnaºã, sãnãtoasã
Ca o garofã frumoasã.
– Rãmãi, finã, sãnãtoasã
Ca o parã putrigãioasã.
– Mergi, nanaºã, sãnãtoasã,
N-ai ajunge-a merge acasã.

Casandra Gãina, Strojineþ

*

Frunzã verde liliac,
Am avut un puiuþ drag,
L-am trimes la Sîntileag,
Mie ca sã-mi tîrguiascã
Un scul negru de matasã,
Sã-mi fac o cãmeºã dragã.
El pintr-o cîrºmã a întrat
ªi c-o haitã cã s-a dat
ª-a trimes scrisoare pe soare
Cã el vra sã se însoare.
Eu i-am trimes înapoi
Pe trei spice de ovãs
Sã se-nsoare sãnãtos.
Da el mi-a trimes înapoi
Pe trei frunze de alun,
Sã mã duc eu sã-l cunun,

Eu atunci cînd am auzit,
Aº deodatã c-am murit.
El atuncea c-a venit,
Maica-nainte i-a ieºit :
– Degeaba vii, fiulea,
Cã a murit fiicuþa.
– Cã nici moartea nu se crede
Pãr cu ochii nu se vede.
El în casã c-a întrat,
Dupã masã s-a bagat
ªi din gurã mi-a cîntat :
– Scoalã, scoalã, fiicuþã,
Eu tot tîrgul þ-am calcat
ªi þie þ-am cumparat
Cãmeºuicã dar de in,
Sã ne fie voia-n plin,
ªi rochiþe din laþi doi,
Sã-ncãpem puic-amîndoi.
Cu bricicuþa noi ce-om face?
Ea s-a face un curcubãu,
S-a sui la Dumnezeu,
Sã ºtie c-am murit odatã,
Am avut dragoste curatã.

Pãrhãuþi

*

Soarele însurat

Un om sarac a avut o fatã º-un bãiat ; el se însurã de a doua oarã
ºi maºteha copiilor atîta l-a sapat pe barbat – zicea cã mãnîncã copii
mult – pãnã ce i-a dus în pãdure ºi i-a lasat. În ziua întãia, ei au
nimerit înapoi dupã o cãrãruºã de cenuºã ce turnase fata. Ajungînd
acasã, s-au pus sub fereastã ºi se uitau cum mînca pãrinþii lor. Li
ramase o bucãþicã de mãmãligã ºi omul zise : „Vezi, femeie, pacat cã
am dus copii, ei sã fi fost, ar fi mîncat bucãþica asta, da amu cine a
mînca-o?” – „Noi, tatã”, zic ei de sub fereastã. A doua zi, iar l-a
trimes sã-i ducã. Fata a luat tãrîþe ºi a presurat ºi mai mult nu au
nimerit, cãci tãrîþele le linse o caprã ; ºi au ramas acolo. Au plîns
copiii cît au plîns, pe urmã au adormit unul lîngã altul ºi Dumnezeu
aºa i-a pãzit, cã nu i-a mîncat nime. Noaptea întãia li-a fost mai
greu, pe urmã s-au deprins ; sã hrãneau cu rãdãcini, cu ce puteau,
pãnã s-au fãcut mari.

Într-o zi, bãietul º-a luat ramas bun de la sorã-sa ºi i-a spus cã
n-are sã vie un an, cã el sã duce sã caute parte pentru dînsa. Fata
plîngea, nu-l lasa, dar n-a avut ce face. Bãietul, cum a ieºit din
pãdure º-a vãzut soarele, sã uitã cãtrã soare ºi zice : „Doamne,
Doamne, dã surorei mele parte !”
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Soarele s-a fãcut om înaintea lui ºi i-a zis cã el o va lua pe sora-sa.
Noaptea, zmeul a luat-o ºi a dus-o la curþele lui ; iar bãietul a ramas
în pãdure.

Ea la faþã nu-l putea vedea, cã era întuneric ºi avea ceva pe
obraz. Cînd a fost cãtrã ziuã, el i-a spus cã sã nu sã supere, cãci el
trebuie sã meargã la slujba lui, dar desearã iar va veni.

Ea, cînd s-a sculat a doua zi, ce n-a gãsit în curþele Soarelui? Tot
ce dorea i se aducea de-a gata dinainte ºi aºa mîndreþe erau, cum nu
s-a mai pomenit. Sara, Soarele iar a venit ºi a doua zi numai a
început a sã lumina de ziuã, cînd iar s-a dus la lucru lui. Fata era
tare suparatã, cã rãmîne fãrã dînsul, cãci tare-i era drag, dar mai
tare o mînca la inimã cã nu-l vedea.

Într-o zi, s-a luat º-a mers la o babã º-a rugat-o s-o înveþe ce sã
facã ca sã-l vadã. Baba i-a zis cã ea nu poate sã-i spuie, pentru cã-i
lucru greu, cãci cum n-a face bine, vai de dînsa ! Dar fata atîta a
rugat-o º-a spus cã va lua sama, pãn’ ce baba a învaþat-o : cã sã
aprindã de cu ziuã o lumãnãricã ºi s-o puie sub o oalã, sã ardã lîngã
pat, ºi cînd va dormi el, s-o descopere ; apoi sã rãdice încet naframa
de pe obrazul lui ºi îndatã sã o puie iar la loc. Ea a fãcut aºa ; a luat
lumãnãrica în mînã º-a radicat obrazarul ºi cînd s-a uitat ºi l-a
vãzut, n-a ºtiut ce mai face de iubire mare, aºa de frumos era... L-a
sãrutat de mii de ori, pe urmã l-a acoperit, dar nu s-a lasat cu atîta,
a vrut sã-l mai vadã o datã ºi, cînd s-a plecat iar sã-l sãrute, i-a cãzut
o picãturã de cearã pe obraz. Atunci el a sãrit drept în sus ºi i-a zis :
„Alei, draga mea, rãu te-a învaþat cine þ-a zis sã faci aºa, cãci de
acuma nu m-ãi mai vedea!” A ieºit pe uºã ºi s-a fãcut nevãzut. Ea a
ramas singurã pe lume, în casele lui. Ce folos cã avea de toate, dacã
nu era el. Nici nu mînca, nici nu bea, zi ºi noapte numai sã bocea ;
dar nimic, de nicãiri, nici un ajutor nu-i venea.

Într-o sarã, a venit un om strãin ºi s-a rugat sã-l lese sã doarmã
afarã pe cerdac, cãci în pãdure sã temea. Ea l-a lasat. Nu adormise
bine omul ºi iatã cã aude un clopoþel sunînd. Sã scoalã ºi merge sã
asculte mai bine de unde vine sunetul, dar cu cît mergea, clopoþelul
se departa. Merge el aºa prin pãdure, pe urma clopoþelului, pãn’ ce
dã de-o mãnãstire. Clopoþelul întrã înuntru ; întrã ºi el ºi stã lîngã
uºã. Iatã cã aude cã grãieºte cineva din altari : „Mamã dragã, iartã
pe nora ta ºi femeia fratelui meu – se ruga o fatã – ºi lasã-i sã
trãiascã împreunã, cã tare-ºi sînt dragi unul altuia ºi tare cu amar
ºi jele plînge ea !” „Nu, rãspunde mama Soarelui, n-o iert, cã ea mare
usturime ºi ranã a fãcut pe obrazul copilului meu. Numai atunci aº
ierta-o cînd ar veni ea singurã sã mã roage, dar pe aice nici ceucele
ciolanele nu i-or aduce, nu tocmai sã poata ea veni !” Apoi s-a fãcut
tãcere ºi omul a ieºit din mãnãstire. În curînd, s-a fãcut ziuã, el a
mers ce a mers ºi s-a întors înapoi la casa ei, dar era sara ºi n-a
cunoscut cã tot acolo a fost mas ; ºi iar s-a rugat sã-l primeascã. Ea
l-a primit rugîndu-l sã-i spuie ce mai ºtie de prin lume. El i-a istorisit
ce auzise ºi ce vãzuse în noaptea trecutã. „Mã rog d-tale, de vei auzi
clopoþelul ºi-n noaptea asta, sã mã trezeºti, cãci voi merge ºi eu.”
Clopoþelul iar a sunat. Ea a mers ºi a auzit cum se ruga cumnatã-sa
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ca s-o ierte ; dar cînd a zis soacra-sa cã o va ierta, de va veni singurã,
ea a cãzut în genunchi înaintea ei ºi a rugat-o... Mama Soarelui a
iertat-o, iar Soarele a venit iar la dînsa ºi de atunci au trãit fericiþi.

Glicheria Constantinovici, Stãneºti

*

Un împarat zice c-a avut odatã trei fete ºi nu se mãritau. Într-o
noapte, a visat împaratul cã s-o iaie pe cea mai micã ºi s-o ducã pe un
cîmp. Acolo era pregãtit un scaun º-o masã, împaratul a lasat-o ºi s-a
dus. De acolo a luat-o Soarele º-a dus-o la curþile lui. Era tare fericitã,
dar nu-l vedea, cãci numai noaptea vinea la dînsa. Surorile ei au
venit la ea ºi au învaþat-o cum sã facã ca sã-l vadã. Ea, cum l-a vãzut,
a leºinat de frumos ce era. El s-a trezit ºi i-a bãnuit pentru ce a fãcut
asta? „De-amu sã ºtii cã mai mult n-am sã mai vin, te las”, º-a plecat
pe fereastã ; dar ea s-a prins de piciorul lui º-a îmblat aºa, cine ºtie
cît, pe cer, pãnã ce a cãzut pe un cîmp. A picat, dar nu i-a fost nimicã ;
mai bucuroasã ar fi fost sã fi murit. A început a merge zi ºi noapte tot
plîngînd ºi întrebînd unde sã-l gãseascã pe Soare. Au îndreptat-o
oamenii la un vrãjitor, pe urmã la un cãlugãr, dar nime n-a ºtiut sã-i
spuie. Ea, de durere, se da în apã, ca sã se înece, ºi nu se îneca, se da
la lupi, ca s-o mãnînce, ºi n-o mînca ; ºi tot aºa, plîngînd, a îmblat
pãnã ce a ajuns la mama Soarelui. Mama lui i-a dat o merþã de bob,
una de mazere, de fasole, mac, grîu, malai, amestecate toate la un
loc, sã le aleagã. Vãzînd-o cã plînge, a venit o furnicã de pe un
trandafir, cu tot neamul ei, ºi i-a ales. (Mai departe nu-ºi mai poate
aduce aminte povestitoarea, parcã capul i-ar fi fost taiat. Auzise
demult povestea, din bãtrîni.) Ileana Ionescu, Botoºani

*

Credinþa în dragoste

Frunzã verde de bujor,
Cãrãruºã prin ogor,
Mã iubeam c-un domniºor,
Mã iubeam cu mare fricã,
Maica nu ºtia nimicã,
Dar o drãcoaicã de vecinã
M-a vãzut sara-n grãdinã.
Maica mea, ca maicele,
M-a ºi spus la fratele,
Fratele, ca frãþioru,
M-a luat cu biniºoru
ªi m-a luat de mînuþã
ªi m-a dus în cãmãruþã,
Pe camarã a pus lacatã
ªi deasupra stîncã naltã.
Mã uitam pintre lacatã,
Vedeam soare luminînd,

Fete cu flecãi ºezînd,
Numai al meu puiuþ plîngînd.
Taci, puiule, nu mai plînge,
C-a da Dumnezeu un vînt,
ª-a da stînca la pãmînt,
ªi lacat-a rugeni,
ªi uºile-or putrezi,
Eu de aicea voi ieºi
ªi amîndoi tot ne-om iubi.

*

Frunzã verde mãr domnesc,
ªepte ani de cînd trãiesc,
Cînd am dat pe al optelea,
Sorioara duºmanca,
Ea m-a pîrît la maica.
Maicuþa s-a suparat,
M-a bãtut ºi m-a legat
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ªi în temniþã m-a bagat,
M-a încuiet cu lacatã
ªi deasupra zîd de piatrã,
Dar eu, micã ºi-nfocatã,
Tot mã uit pintre lacatã
ªi vãd soare stralucind,
Fete cu flecãi jucînd
ªi puiuþul meu jãlind.
– Taci, puiule, nu jãli,
Cã lacata a rugini,
ªi zidul s-a nãrui,
ªi noi tot bine-om trãi.

Strojineþ

*

Frunzã verde de afion,
La Iaºi, la Sfîntul Spiridon,
Am iubit un domniºor.
Am iubit cu mare fricã,
Maica nu ºtia nimicã,
Iarã fraþii cã m-au prins,
Într-o lad’ m-au închis
ªi pe ladã au pus lacatã,
Pe de laturi stîlpi de piatrã.
Dar eu, micã ºi înfocatã,
Mã uitam pintre lacatã.
Vedeam stele strãlucind
ªi soarele luminînd,
Fete cu ficiori ºezînd,
ªedea ºi domniºorul meu,
M-aºteaptã sã vin ºi eu.
ªezi la noi, dac-ai venit,
Nu-þi parã lucru urît,
Cã ºi noi aºa am trãit,
ªi cu drag, ºi cu urît,
Pãn’ ce-om întra în pãmînt.

Botoºani

*

Sãgeata soarelui

La sãgeata cea de soare,
Unde soarele rasare,
Acolo badea m-aºteptare.
– Vinã, vinã, cînd te-aºtept,
Sã te lipesc cu dor la piept,
Sã te string, sã te sãrut,
ª-apoi, dragã, sã mã duc
La un loc de rãsuflãtoare,

Unde-i umbrã ºi rãcoare.
Cine vede ºi nu crede
Nu mai calce iarbã verde,
Cine-a vãzut ºi n-a crezut
Nu mai calce nici uscatã,
Sã se mire lumea toatã.

Irina Mihailiuc, Strojineþ

*

La cruciþa cea de soare,
ªede puicuþa-n carare
ªi strigã în gura mare :
Vinã, bãdiþã, mai tare,
Sã-þi dau guriþã matale.

Suceava

*

Soarele. Boalele

Tot ai zis, puiule, -ai zis :
Cît va fi soare pe lume,
Tu nu m-ãi urî pre mine,
Soarele nu s-a sfãrºit,
Tu pe mine m-ai urît.
Urascã-te-ar soarele,
ªi-ndragi-te-ar boalele,
ªepte boli ºi o lungoare
ª-o pãreche de friguri,
Ca sã-þi fie de schimburi,
Sã-þi aduci tu, pui, aminte
Cã nu-i blãstãm de pãrinte,
C-ai blãstãm de la puicuþã,
Nu-i blãstãm de la maicuþã.
Sã te duci, puiule, duci,
Pãn’ îi cãdea rob la turci,
Cu picioarele-n butuci,
Cu mînele ferecate,
Cu lanþuri de fier legate.

Roºa

*

Variante:

ª-o pãreche de frigurele,
Ca sã te învãleºti cu ele :
Din arat
Pãn’ în carat,
De pe înstrînsul fînului
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Pãn’ în vremea plugului.
Cine iubeºte ºi lasã
N-aibã hodina, nici casã,
Aibã casa cucului
ªi hodina vîntului.

Brãeºti

*

De pe strînsul fînului
Pãnã-mplutul vinului,
Cînd îi gîndi cã-i mai bine,
Sã pice carnea de pe tine,
Cînd îi mai putea ceva,
Sã te legeni ca iarba
Cînd o taie cu coasa.

Brãeºti

Soarele e neînsurat

Era un bãiet al unui om, dar aºa de frumos ºi delicat, cã nici ficior
de boieri nu era ca dînsul. Dupã ce i-au murit pãrinþii, averea ce i-a
ramas a cheltuit-o – el n-a ºtiut cum se face averea – º-a trebuit sã
apuce în lume. Norocul îi juca, dacã el n-a ºtiut cum sã-l capete !.. Sã
duce el printr-un sat, îl întãlneºte un om. „Ce cauþi, bãiete?” „Slujbã.”
„Nu-i veni la mine?” „Ba oi veni.” „Ce sã-þi dau pe an?”... Au fãcut
sã-i dea o viþea. – Viþeaua din ceasul acela a început a sã face aºa de
grasã ºi frumoasã !.. Cînd împlineºte anul, îi mãnîncã lupul viþeaua !
Rãmîne fãrã nimicã. Plînge el. Îl tocmeºte stãpînul sãu pe alt an, pe
25 de prãjini de grîu. La nime nu era grîul aºa de frumos ca la dînsul :
de la rãdãcinã pãnã sus, era numai spic. Vine un nour de piatrã ºi i-l
face pãmînt. Al treilea an, se apucã sã slujascã pe un mînz ce va face
iapa pe care o paºtea el. Mînzul s-a nãscut º-un an de zile tot ce
mînca el mînzului îi da ; aºa cã sã fãcuse cît un zmeu; putea zbura
prin torþele cerului. Cînd a împlinit anul, º-a luat calul ºi s-a pornit
prin nouri cu dînsul.

În þara ceea se afla un împarat º-avea o fatã tare frumoasã, pe
care o þinea închisã într-un foiºor. Bãietul ºtia. Trece pe deasupra ºi
zice :

Calule, calule, sã te sui în foiºor,
Cã de fata împaratului mi-i dor !

Calul a sãrit peste fereastã ºi el a întrat la fatã, a sãrutat-o ºi s-a
dus. Venind la cîtãva vreme împaratul la dînsa sã-i spuie cã i-au
venit peþitori, ea a spus cã cu nime nu se va mãrita decît cu acela ce
s-a suit la dînsa, din nouri, în foiºor. Împaratul a trimes ºi l-a cãutat
în toate pãrþile, pãnã l-a gãsit ºi au fãcut nuntã. O nuntã cum nu s-a
mai pomenit ; a jucat nunta 3 zile ºi 3 nopþi ºi mireasa era aºa de
frumoasã încît Sf. Soare, cînd a venit drept amiazã ºi a vãzut-o, nu
s-a mai dus mai departe, a stat în loc, a lasat razele singure sã ardã
cît au vrut ; tocmai într-un tãrziu º-a adus aminte º-a pornit. Mama
lui Sf. Soare s-a suparat tare c-a ars atîta lumea, la amiazã, ºi l-a
dojenit. „Doamne, mamã, dacã am vãzut o mireasã aºa de frumoasã,
cã de ai fi vãzut-o, d-ta singurã ai fi stat în loc ºi te-ai fi uitat la
dînsa. Du-te d-ta mîne cu razele pe ceri, eu voi sta acasã, ºi vei
vedea-o.” A doua zi, mama lui Sf. Soare a pornit în locul lui Sf. Soare
ºi cînd a vãzut-o, a ºi întins razele ºi a luat-o. Mirele s-a uitat
buimãcit de cap, apoi s-a gîndit : „Ei las’ c-o ajung eu !” A încalecat
calul º-a pornit. A mers el prin nouri, de-a ajuns pãnã unde doarme
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vîntul. (Vîntul e zbuciumat de coarnele boului ºi de parii cei ciopliþi ;
acel care ciopleºte parii de amîndouã pãrþele, în pãmînt ºi deasupra,
nici n-are la ce mai muri pe ceea lume. De obrazul omului, el sã
îngraºã, cã-i moale.) „Mai am eu mult pãn’ ce voi ajunge la casa lui
Sf. Soare?” „Ba n-ai mult, fã pe aicea...”, i-a zis vîntul. A dat pinteni
calului ºi la fugã-n zbor. Ajunge la mama lui Sf. Soare. Intrã în casã.
Ea l-a întrebat ce cautã. El i-a spus cã slujbã. „Eu ºtiu ce slujbã sã-þi
dau? Dar aºteaptã sã vie ficiorul meu acasã, cã poate el îþi va gãsi.”
(Sf. Soare pleacã de acasã tînãr ºi vine sara bãtrîn de cele ce vede, de
femeile mãritate ce îmblã cu capul gol ; unele au copii ºi tot cu capul
gol îmblã pe sf. pãmînt, de le vede Sf. Soare ; acesta e mare pacat.)
Vine sara Sf. Soare acasã ºi maicã-sa-i spune de flecãul ce cere slujbã.
Îl cheamã la el : „Ce slujbã sã-þi dau? Doar sã te trimet sã mergi în
locul meu mîne cu razele pe ceri. Te-i duce?” „M-oi duce, de ce nu?”
„Iacã, drumul care ai sã-l apuci...” A doua zi, mirele porneºte. Cînd a
fost la aprînz, vine Sf. Petrea cu o prescure º-un pahar de vin,
mîncarea lui. Unde þi-l prinde pe Sf. Petru ºi-l începe a bate ! De-abia
a scapat din mînele lui. Ajunge pãnã drept amiazã ; vine Sf. Ilie ºi-i
aduce mîncare. Îl prinde ºi pe Sf. Ilie ºi-i trage un pui de bataie.
Sara, la achindii, vine singurã mama Soarelui. O bate ºi pe dînsa
bine. Vine el acasã. „Þ-ai fãcut slujba?” „Mi-am fãcut. Mergi singur
ºi-i vedea, dacã nu þ-a plãcea !” Porneºte a doua zi Soarele cu razele.
La aprînz, Sf. Petru îl ocoleºte, sã teme sã se apropie. „Da hai mai
tare, Petre, cã mi-i foame.” „Da..., zice Sf. Petru, m-oi duce, ca iar sã
mã baþi !” Aude ºi de la Sf. Ilie acelaºi lucru. Sara îi spune ºi mã-sa
cã a bãtut-o... Vine sara acasã ºi-l cheamã pe argat : „Da ºtiu cã
mi-ai fãcut bunã treabã, halal !” „Da ce-am fãcut?” „Da pe Petrea ce
l-ai bãtut?” „Da Sf. Petrea ce a fost aºa de prost de a lasat lupul
sã-mi iaie viþeaua (cã Sf. Petrea e pe lupi). Eu am slujit un an pentru
dînsa ºi el alte vite din cîrd nu º-a gãsit, tocmai pe a mea sã i-o dea
s-o mãnînce? !” „Ei bine, da pe Ilie de ce l-ai bãtut?” „Da de ce am
avut aºa un grîu frumos, slujisem un an pe dînsul, ºi el a dat o piatrã
tocmai pe grîul meu ºi mi l-a stricat !” „Da pe mama mea de ce ai
bãtut-o?”

„Da mã-ta de ce-i cãþea bãtrînã
ªi mi-a luat mireasa din mînã?”

„Care mireasã?” „Aceea care ºede închisã în camarã!” „Aceea e
mireasa ta? N-am ºtiut, du-te ºi þ-o ia !” A luat-o pe cal ºi s-a dus.

Toader Clim, Botoºani

Soarele e totdeauna suparat

Soarele e om, e flecãu, el încã nu-i însurat, povestea lui e aºa :
Zice cã era la un împarat o fatã frumoasã ºi Soarelui aºa i-a fost de
dragã, c-a mers la tatãl sãu s-o cearã. Tatãl fetei n-a ºtiut cã acela-i
Soare, a zis cã cum a da-o dupã unul ce n-are nimic ; ºi n-a vrut s-o
dea. Acolo, la împaratul în ogradã era un proroc, un nazdravan – ºi
aceluia-i era dragã fata ºi s-a bagat de argat, doar ar pute-o capata.
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Vine Soarele la dînsul ºi-i spune : „Nu mi-i putea ajuta s-o fur?” „Nu
þ-oi ajuta, zice el, cã ºi mie mi-i dragã ºi eu vreu s-o iau.” – „Da, zice
Soarele, unde þ-a da-o tatãl ei, dacã mie nu mi-a dat-o, cã-s Soare !...
Fã bine, îi zice Soarele, ºi-mi adã oleacã de apã de la fîntînã, sã mã
spãl”... Nazdravanul l-a ascultat ºi s-a dus sã-i aducã. – Pãnã sã vie
el, Soarele a furat fata, a sorbit-o cu el pãn’ la ceri. Cum a venit
nazdravanul, el a ºi ºtiut ; fuga a mers la împarat ºi i-a spus cã
Soarele i-a furat fata. „Ce mi-i da mie, zice el, sã þ-o aduc?” – „Ce
sã-þi dau, þ-oi da fata ºi coroana ºi te-oi lasa pe tine împarat !”

El s-a apucat º-a fãcut scãri pãn’ la ceri ºi s-a suit. Acolo, cum a
ajuns, s-a rugat la Soare sã-l primeascã de argat. – „Bine, zice Soarele,
te-oi primi la cai”, cã Soarele are patru cai ºi cu cãruþa ceea îmblã. –
El n-a vrut, a zis cã nu ºtie la cai, dar va fi aºa, pe lîngã gospodãrie.
Soarele s-a dus de acasã º-a lasat pe mireasa lui s-o pãzeascã mã-sa ;
ea sta închisã într-a 12-a odaie. Cum a plecat Soarele, nazdravanul
sã duce ºi deschide toate uºele ; mã rog, ce nu poate un nazdravan! ºi
ajunge la dînsa. Ea s-a spãriat cînd l-a vãzut. – „Cum de ai venit
aice?”, îi zice ea. – „Am fãcut scarã pãn’ la ceri, cãci m-a trimes tatãl
tãu sã te iau.” „Ia-mã, a zis ea, cã nu mi-i drag, macar cã-i Soare ºi-i
aºa de frumos !” ª-a luat-o ºi s-au dus. Cînd a venit Soarele acasã, a
gãsit uºele descuiate ºi pe mireasa lui nicãieri...

Ea s-a mãritat cu acela, dar Soarele de atuncea nu º-a mai gãsit
de potriva ei, ca sã-i placã, ºi de aceea tare e suparat cã e neînsurat.
Sã luaþi sama, cît merge Soarele, el întruna e suparat ; numai de
douã ori pe an e vesel : în ziua de Paºti ºi în ziua de Blagoviºtenii ;
atunci e aºa de luminos ºi joacã, parcã-s trei sori ; unii zic cã sînt 3
zile în care e vesel – parcã ºi de Sînziene –, dar nu ºtie bine nevasta
ce povesteºte. De altfel, întruna Soarele e suparat.

Ileana Danciuc, Horecea

Soarele, în ziua de Sînziene, dimineaþa, cînd rasare, sã spalã. Sã
te uiþi atuncea bine º-ai sã vezi ca niºte raze curgînd în jos de pe faþa
lui. Gãlãneºti

Soarele ºi mama lui

Era sã sã mãrite odatã o fatã º-amu era sîmbãtã la toacã ºi ea
încã nu gãtise de cusut cãmeºa de mire :

Sfinte Soare, Sfinte Soare,
Fã ziua mai mare !

Sã roagã ea la Sf. Soare cu lacrimile în ochi. Sf. Soare a ascultat-o
º-a stat pe ceri pãnã ce a fost ea gata cu cãmeºa. Da mama lui Sf.
Soare nu-ºi afla loc, aºteptîndu-l acasã cu scãldãtoarea, cãci ea ºtia
cînd era vremea sã vie ; – cã Soarele, cînd vine acasã, sã spalã de
toate rãutãþile cîte le vede pe lume; el e atît de patat ºi plin de colb
ºi de gunoaie, cãci sînt oameni cã aruncã gunoaiele înaintea Soarelui,
ori alþi oameni nu se îndosesc cînd merg pentru dînºii afarã, sã sã
întoarcã cu spatele, sã nu le vadã Sf. Soare ori Sf. Lunã trupul, cãci
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e foarte pacat ; – el de toate ce le vede, pãnã sara, vine aºa de suparat
ºi îmbãtrînit ! – În sara aceea, vãzînd mama lui Sf. Soare cã nu mai
vine, a gîndit cã l-au mîncat vîrcolacii. Spaima ei ! În sfîrºit, într-un
tãrziu, iatã cã vine ºi Sf. Soare. „Da bine, ce ai stat aºa de mult ? Vai
de mine, ce fricã am tras !” „Am stat, mamã, cã nu-ºi gãtise o mireasã
cãmeºa de mire de cusut ºi, pentru cã m-a rugat ºi era curatã, i-am
fãcut hatîrul ºi am þinut ziua mai mare.” „Sã dea Dumnezeu ca
cameºele ce-a cusut de miri, pãnã mîne dimineaþã, pentru amîndoi
de moarte sã le fie.” A doua zi, cînd s-au trezit nuntaºii, i-au gãsit pe
amîndoi morþi. I-au îmbracat în cãmeºele de miri ºi i-au îngropat ; –
pentru frica ce a tras-o mama lui Sf. Soare ºi pentru cã a cusut spre
sf. duminicã. E mare pacat a coasã spre duminicã. Sîmbãtã, cum
toacã, sã laºi lucrul : cusutul, împletitul, torsul, ºi tocmai luni, cînd
rãsare soarele, iar sã te apuci. Ileana Puricioaia, Botoºani

(Alte poveºti despre Soare ºi iubita sa sã vor vedea vol. III* , la
Rîndunica , precum ºi în vol. de poveºti* : De ce e soarele roº etc.)

Sãrbãtorele femeieºti

Sãrbãtorele femeieºti tare trebuiesc pãzite, mai tare decît cele
bãrbãteºti, pentru cã femeia e mai iute. Într-o sãrbãtoare femeiascã,
cum e Chirica, Marina, Catrina, Nicuvioasa (Cuvioasa Paraschiva),
ia sã îndrãzneºti ceva ºi-i vedea ! Da în sãrbãtorele bãrbãteºti, cum
e Sf. Gheorghe ori Sf. Neculai etc., chiar sã îndrãzneºti sã lucrezi,
nu-þi e nimicã, cã barbatul e mai îngãduitori, dupã cum e ºi Sfîntul
Soare – el totdeauna lumineazã ; da femeia : inca luna: ea cîteva zile,
cît e plinã, lumineazã, cã sã vede noaptea ca de la soare, ºi pe urmã
iar se piºcã !

Ia uite-te la Dochia amu, ce direge ! Amu-i ploaie, amu cald, amu
vînt, amu iar frumos ; aºa-i femeia !

(Ion David, Botoºani. Povesteºte aceasta tocmai în Dochia 1898.)

*

Cimilituri

* Aceste volume nu au mai fost publicate de autoare (n.ed.).

Am o mîþã potcovitã,
Joacã pe-o casã ºindilitã.

(Luna)

Am o rochie mirie,
Plinã de puzderie.

(Ceriul cu stelele)

Am un mãr de aur,
Joacã pe-o casã de taur.

(Soarele)

Am o vacã balaie,
Joacã noaptea pe gunoaie.

(Luna)
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Lunã de visezi, e tata ºi soarele e mama, stelele sînt fraþii. De
visezi cã cade luna, îþi va muri tata. Mihalcea

În Molodia, sã spune cã luna e mama ºi soarele e tata.

Lunã de viseazã fata, are s-o ia un vãduvoi. Mihalcea

Lunã de viseazã femeia, are sã-i moarã barbatul ºi are sã rãmîie
vadanã ; de viseazã barbatul lunã, e acelaºi lucru. Luna e partea
omului. Idem

Lunã plinã de visezi, ai parte bunã. Idem

Soare de viseazã fata, sã va mãrita, o va lua un flecãu. De viseazã
soarele la rãsãrit, se va mãrita degrabã, de la amiazã, mai tãrziu,
despre asfinþit, sã va mãrita hãt tãrziu.

Omul de viseazã soarele rãsãrind, dimineaþa, va avea viaþã lungã,
de la amiazã, îi e viaþa pe jumatate, de la asfinþit, îi e veacul spre
sfîrºit.

Stele de visezi, sînt zile, îþi e veacul îndelungat.
Soare de visezi, e biruinþã.
Soare de visezi, e noroc.
Soare de visezi, e foc.

*

Proverbe etc.

„Cine a vãzut soarele vede ºi moartea.”

„Îi fãgãduieºte soarele ºi luna” ; sã spune mai ales despre barbaþii
amorezaþi, cã fãgãduiesc iubitei lor.

„Mi-a venit soarele drept inimã” ; sã zice cînd e cineva flãmînd. Sã
zice : „E soarele ca de 3 suliþi pe cer” (o mãsurã de timp, dimineaþa).
„E soarele aprînz” ; e destul de sus, atunci mãnîncã oamenii. „E
cruce-amiazã.” Soarele, cînd e cruce-amiazã, cunoºti dacã te pui cu
spatele la soare ºi îþi stã umbra drept în faþã. Ciobanii, ca sã cunoascã
cînd e cruce-amiazã, cînd trebuie sã-ºi mulgã oiele, înfig cîrja în
pãmînt ºi cunosc. Dupã umbra de la acest semn al lor, vine expresia :
„cruce-amiazã”, spun ciobanii. Tot astfel vine umbra ºi pe la 9 cea-
suri ; asemenea ºi înspre sarã, cam pe la 5.

Soarele cînd rãsare, omul sã nu sã uite, cãci de aceea sã capãtã
durere de cap sau boala „soare în cap”, pentru care sã va vedea
leacul, la locul cuvenit. ªi mai ales dacã te uiþi la soare nespalat ;
atunci soarele sã dioache, cãci soarele iese curat ; ºi atunci capeþi
durere de cap. Chiar ºi la om, dacã sã uitã cineva nespalat, capãtã
durere de cap ; dintr-aceasta e ºi deochiul.

D-na Raveica Sorocean, Ropcea

„Soarele, cã-i soare, ºi nu poate cuprinde toatã lumea” sã zice
cînd nu poþi întra în voie la toþi.



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 2 5

„Ce-mi pasã de lunã, bine cã soarele mi-i cu dreptate” sã spune
cînd pe cineva îl persecutã subalternii, pe cînd ºeful îi e bun.

„Frumos ca un soare.” „Pe soare te poþi uita, dar pe dînsa, ba”,
atîta-i de frumoasã.

Soarele cînd rasare, sã zice cã e o împãrãteasã strãlucitã.
Ileana Puricioaia, Botoºani

Omul care e lucru rãu, la soare nu sã poate uita. Vezi vol. I, pag.
41-42, ce e în soare.

(Despre soare sã va mai vedea vol. III* , asemenea ºi despre
stele.)

§ 2. Despre lunã

A. Luna, dragostea

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
1. Din Boian.

Mãi Vasile, boincene1,
Leagã-þi caii la propele,
Dã-le fîn cu floricele
ªi apã cu pietricele,
Vin’ la maica de mã cere.
De m-a da, de nu m-a da,
Eu pe laiþã m-oi culca,
Pe fereastã m-ãi fura,
La lunã ne-om cununa,
Soarele ne-a judeca.

Mahala

*

Pãsãruicã albã-n pene,
Mergi la maica de mã cere,
De m-a da, de nu m-a da,
Scrie-n carte cã-s a ta.
La lunã ne-om cununa,
La stele ne-om judeca.

Ropcea

Luna, de frumoasã

Tot mã plînge mãicuþa,
Cã mi-i goalã drãguþa.
Ce pustia sã fi’ goalã,
Cînepã i-am samanat,

La catane m-au luat.
Din catane m-am-nturnat,
Am gãsit cînepa-n baltã
ªi pe puica mãritatã.
Nu mi-ar fi ciuda banat,
Cînd ea s-ar fi mãritat
De la noi a treia sat.
D-aºa, ea s-a mãritat
De la noi a treia casã :
Ies afarã, vãdu-mi-o,
Întru-n cas’, audu-mi-o.
– Dragul maicei, Ghiorghieº,
Ceriu-i mare, stele sînt,
ªi mai mari, ºi mai mãrunte,
ªi drãguþe, cã-s mai multe,
Alege-þi, cã ai de unde.
– Mamã, mamã, dragã mamã,
Ceriu-i mare, stele sînt,
ªi mai mari, ºi mai mãrunte,
ªi drãguþe, cã-s mai multe.
Dar ca luna, nu-i nici una,
Nu-s ca luna luminoase,
Nici ca mîndra de frumoase.

Catr. Dãnila, Mihalcea

*
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Frunzã verde mãr domnesc,
Of, împarate ceresc,
Mai dã-mi zile sã trãiesc,
Cu puica sã mã-ntãlnesc.
Douã vorbe sã-i vorbesc
ª-apoi sã mã savîrºesc.
Nu ºtiu, luna-i luminoasã
Or puicuþa-i prea frumoasã.
Nu ºtiu, luna pe cer merge
Or puica la apã trece.
Frunziºoara de chiperi,
Cîte stele sînt pe ceri,
Pãn’ în ziuã toate pier,
Numai luna rãmînea,
Numai luna ºi c-o stea
ªtie de patima mea.

Botoºani

*

Luna, întãlnirea

Alunaº cu creanga-n drum,
Lupule, nu fi nebun,
Nu mã mînca sara-n drum.
Lupule, nu fi turbat,
Nu mã mînca sara-n sat.
Lupule, nu mã mînca
Pãn’ a rãsãri luna,
Sã dau mîna cu puica.
Am o puicã frumuºicã,
Unde-o vãd, inima-mi picã,
ª-o cãsuþã mititicã,

Cu rogoz verde-nvãlitã,
Cu tinduþa dezlipitã.

Ropcea

*

Rasai, lunã, rasai, dragã,
Sã se vadã prin ogradã,
Vinã, puicã, prin livadã.
– Dac-aº fi eu aºa proastã
Sã merg prin ograda voastrã !
Da tu, dac-ai fi cuminte,
Mi-ai ieºi sara-nainte !

Broscãuþi

Cine bate hudiþa?
Niculuþ’ Duminica.
Da nu bate-ntotdeauna,
Numai cînd rãsare luna.
Cînd îi luna cam pe sus,
Niculuþã cã s-a dus,
Cînd îi luna l-asfinþit,
Niculuþã l-a pornit.

Roºa

*

Cine n-are dor pe vale
Nu ºtie luna cînd rãsare
ªi noaptea cît e de mare.
Cine n-are dor pe luncã
Nu ºtie luna cînd se culcã
ªi noaptea cît e de lungã.

Roºa

(La descîntece, vol. II *, sã vor vedea descîntece cu soarele ºi luna,
pentru dragoste.)

B. Luna, timpul. Noaptea

Luna e pusã pe noapte ºi soarele pe zi.
Luna de aceea sã face micã, cã altfel n-am putea numara lunele.

Luna e barbat ºi soarele e femeie. Botoºani

Fiecare lunã-ºi are vîntul ei.

Luna, cînd e nouã, zi pe zi creºte, ca un aluat ; ca sã putem noi
numara ºi apoi scade, ca cum ai tãia dintr-însul, zi dupã zi, pãnã sã

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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trece luna ceea cu toate zilele ei º-apoi altã lunã iese în loc ºi iar sã
trece zi dupã zi, cum trece vremea, cã nu sã mai poate înturna ; cã
luna ce s-a trecut mai poate fi ? D-na Tinca Dumitriu, Botoºani

(În glumã, sã întîmplã prin Bucovina cã, trimiþînd cineva dupã
actul de naºtere, cere sã-i aducã : „soarele ºi luna”, adecã anul ºi
ziua în care este nãscut.)

În lunã este un cioban cu oiele. Mihalcea

În lunã este totul ca ºi aici ; bunica povestitoarei sã uita la lunã
prin basma de matasã ºi zicea cã vede case, oameni, vite, dar nu da
la nime sã sã uite, cãci zicea cã-i pacat. Maranda Proþ, Roºa

Cînd e lunã nouã, nu sã cade sã pomeneºti de nimic rãu, cã atunci
îmblã ducã-se pe pustii, toate relele. Zice cã atuncea, ciuma ºi holera
ºi altele vorbesc între dînsele ºi se îndeamnã: „In hai sã mergem sã
vedem ce mai fac copiii noºtri !”, º-apoi numai ce auzi cã cela a murit,
cela, sau au luat din copii... Ion David, Botoºani

În Molodia, cînd vãd crai nou, zic :
Ptiu, ptiu, crai vechi,
La duºmani nou,
Da la noi vechi !
(ºi sar în sus).

Cãci, de zici „nou”, blastãmã morþii, zic :
„Dã, Doamne, þie crai aºa de nou, cît îi trãi !”

Nici sã zici cã se vede, cãci plîng morþii, e pacat – ºi te blastãmã,
zic : „Dã, Doamne, þie aºa sã vezi, cît îi trãi !”

Lunei, cînd e nouã, sã nu-i zici „lunã nouã”, cã eºti bolnav. Dar sã
zici : „Luna a fost veche ºi e veche”, cãci luna este tot aceea, numai
cît ea sã primineºte, ca ºi omul. Luna cînd e nouã, te doare capul, te
ameþeºte, ai visuri multe ºi nu e omul sãnãtos. Cînd vezi luna pe
ceri, dacã te dor mãselele, sã pui mîna pe falcã ºi sã zici : „Sfîntã
lunã, lumînarea lui Domnul Hristos (cãci luna ni e nouã noaptea
lumînare), oare ºi pe cei morþi îi dor aºa dinþii cum mã dor pe mine? !”
Cã-þi trece. (La întrebarea cã ce are de-a face luna cu morþii, poves-
titorul îmi rãspunde cã luna are de-a face cu morþii, cãci fiecare om
moare sau la lunã plinã, sau la ºfert, sau la sfãrºit, ºi ea ºtie de
sufletul lui cã a ieºit. Andrei Motoc, Mihalcea

(Tot astfel stã ºi naºterea sub influenþa lunei.) Botoºani

Dacã vrai sã uiþi mortul, sã te uiþi prin sitã la lunã. ªcheia

Cînd nu poþi uita mortul, sã te uiþi prin sitã la þintirim.
Botoºani

(Luna e rãce, ea nu încãlzeºte, s-a vãzut vol. I, p. 42.)

*
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C. Iarna ºi vara

Vara, soarele merge mai pe sus, da iarna luna merge mai pe sus
decît soarele ; aºa cum merge soarele vara. Astfel a împãrþit
Dumnezeu, ca jumatate de an sã fie unul mai mare, da jumatate,
altul. Gh. Bileþchi, Voloca

Iarna, soarele lupteazã cu noaptea, cã ziua-i micã, de aceea n-are
putere, dar altfel ar încãlzi ºi iarna, ca ºi vara. Iarna, nopþile-s mari
ºi pãmîntul îngheaþã, iar soarele rãsare tãrziu ºi nu-l poate dezgheþa.
Cum dã în primãvarã ºi sã mãreºte ziua, soarele stã mai mult pe
ceri, cã rãsare dimineaþa, pãmîntul peste zi sã încãlzeºte ºi peste
noapte tot cald rãmîne ºi atunci poate rodi. M. Gãlãþanca, Botoºani

Soarele e pus pe zi : cînd e ziua mare, ºi soarele rãsare mai dimi-
neaþã, iar cînd e ziua micã, rãsare tãrziu. Siret

Ilinca Olãniþa, din Broscãuþi, spune : „Amu vara, ziua e tare
mare : de-aici ºi pãnã colo (aratã pe cer de unde rãsare soarele ºi
pãnã unde apune) ; Da noaptea, numai atîta (aratã bucãþica de cer
dinspre miezul nopþei, dintre rãsãritul ºi apusul soarelui, pe unde
nu îmblã soarele). Ilinca Olãniþa, Broscãuþi

Zice cã de demult, cînd erau oamenii mai curaþi, soarele rãsãrea
mai dimineaþã ; pãn’ la amiazã te sãturai de lucru.

În Mihalcea, Stefan Pita spune cã, de demult tare, soarele vara
rãsãrea în dreptul crucei ce se aflã în deal la vie, pe cînd acum,
rãsare cu mult mai jos.

Vara, soarele îmblã mai pe sus ºi mai tare frige, da iarna îmblã pe
jos ºi nu frige aºa tare ; pentru cã iarna soarele sã mutã. Tocmai din
ziua de Ana Zacetenia sã dã înapoi spre varã ºi ziua începe a sã mãri,
cu cît sare cucoºul din prag, iar pãn’ la Boboteazã e mai mare cu un
ceas. De Stratenie, iarna se întãlneºte cu vara ; atunci începe a se
cãlãtori iarna, soarele sã suie tot mai sus ºi noaptea e tot mai micã.
La Sfîntul Onofrei, e ziua cea mai mare (12 iuniu), iar de dupã Sf.
Onofrei, începe a se da soarele înapoi, cu foarte puþin, merge spre
iarnã; aºa cã, de la Pantelemon, sã cãlãtoreºte vara, e începutul
toamnei ; atuncea iese cerbul din apã ºi apa se rãceºte ; atunci se
schimb crîngurile, cele de varã cu cele de iarnã, ºi sã întãlneºte
iarna cu vara, zice : „De-amu te duci tu, varã, vin eu, iarnã!”

Maria Cocia, Voloca
Sã zice :

Trece vara ca o pîne,
Vine iarna ca un cîne.

Dacã dai de la Sînziene, e trecutã ºi vara. Botoºani

Soarele, în ziua de Sînzieni, dimineaþa, cînd rãsare, se spalã. Sã
te uiþi atuncea bine º-ai sã vezi ca niºte raze curgînd în jos de pe faþa
lui. Gãlãneºti
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Vara e femeie, da iarna-i barbat, cã-i mai tare. Voloca

Gerul e om; Dumnezeu îi dã putere or îl slãbeºte, dupã trebuinþã.
Cîteodatã, iarna e aºa de slabã ! Botoºani

Iarna, cînd e soare ºi ger, sã zice cã e „soare cu dinþi”.
Iarna e bunã, cã ninge ºi se umple pãmîntul cu apã, dacã n-ar

ninge, nu s-ar face pîne.
Iarna e sãnãtoasã, curãþã pãmîntul de toate boalele, toate celea

iarna degerã, pier ºi se curãþã aerul. Dacã n-ar fi iarnã, n-ar fi bine,
ne-ar mînca ºerpii de vii ; s-ar înmulþi cum sînt prin þãrile cele calde,
cã oamenii numai noaptea îmblã de frica lor ºi de arºiþa cea mare.

Noaptea de aceea, iarna, e mai mare, cã altfel omul ar trebui sã
mãnînce tot ce are ; n-ar mai putea pune nimic pe el, dar aºa,
Dumnezeu dã iarna cu noaptea mare ºi omul se culcã, cã dacã doarme
noaptea, nu mãnîncã, da vara e ziua mare ca sã lucreze. Vara e ca sã
lucrãm ºi iarna, sã ne hodinim.

Zice cã de demult, cînd s-a început lumea, noapte nu era, ci tot zi.
Dar a fost un om care mînca aºa mult, cã nu era vrednic sã lucreze pe
cît îi trebuia sã mãnînce ºi Dumnezeu, dac-a vãzut aºa, a blagoslovit
sã fie ºi noapte, ca omul sã doarmã ºi sã nu-i trebuiascã sã mãnînce ;
ºi de atunci e pe lume noaptea. Palie Bilig, Mihalcea

Capul împaratului

Un om odatã învîrtea iarna niºte piei la un pod. Vine un boieri la
dînsul ºi-l întreabã : „Oare n-ar putea sã þîie zece pe doi ?” Adecã
cele 10 luni n-ar putea sã le þîie pe cele douã mai friguroase, de
iarnã, cu mîncarea. „Nu, domnule, zice omul, cã eu sînt om sarac : o
luscuþã mãnînc eu, una femeia, una o împrumut, una o azvîrl în
baltã ºi una plãtesc datorii.” Stã domnul acela ºi gîndeºte : Oare ce
i-a spus omul? Dar nu poate sã înþeleagã ºi-l roagã sã-i rãzvideascã
el ce însemneazã. Omul îi spune cã luscuþa ce o împrumutã e aceea
cu care hrãneºte pe un bãiet ; acea ce o azvîrle în baltã e cea ce o dã
pentru fatã ºi luscuþa cu care plãteºte datoriile sînt pãrinþii lui, pe
care-i hrãneºte. „Bine, zice domnul, eu mã duc de aice, dar are sã vie
un altul, îndatã, în urma mea, tu sã nu cumva sã-i spui aceasta, ce
mi-ai spus mie, pãnã ce nu m-ãi vedea pe mine de 100 de ori.”
Domnul acela sã duce. Îndatã dupã dînsul vine altul. „Ce te-a
întrebat boieriul acela ce a fost aice ºi ce i-ai rãspuns?” Omul îi
spune tot aºa cum spusese ºi celui dintãi, apoi adaugã: „Dar a spus
ca sã nu spun la altul ce însemneazã cuvintele acestea pãnã ce nu-l
voi vedea pe dînsul de 100 de ori.” „Nu-i nimicã, las’ cã tot mi-i
spune, cã-l vei vedea!” – ºi scoate din pungã cîte un florin ºi-i tot
numãrã, pãn’ la 100, ºi-i zice cã sã sã uite la dînºii. „D-acuma poþi
sã-mi spui ; cãci l-ai vãzut ! Domnul ce a vorbit cu d-ta era împaratul ;
merge printre norod necunoscut, sã audã vorbele saracilor, ºi eu
sînt ministrul, merg sã iau sama sã nu mã gãsascã cã nu ºtiu
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nimicã.” Omul i-a spus întocmai ca ºi celui dintãi ºi banii i-a strîns în
buzunari. – Aºa era de demult ; îmblau împaraþii prin norod ca sã
ºtie de suferinþele oamenilor. Pavel Bojescu, Iordãneºti

Soarele, Luna ºi Vîntul

Odatã, zice cã mergea Soarele, Luna ºi Vîntul – ºi trece pe lîngã
ei un om: „Buna ziua!”, spune omul ºi se duce mai departe. „Mulþã-
mim!”, zic ei. „Ce mulþãmiþi voi ?, zice Soarele, cã omul ista mie
mi-a dat buna ziua, nu vouã.” Da Luna zice : „Ba el mie mi-a dat buna
ziua, îþi vedea, puteþi sã-l întrebaþi.” Da Vîntul zice : „Ba mie ; hai ºi
l-om chema º-aveþi sã vedeþi !” Aleargã ei dupã om ºi-l strigã înapoi
ºi-l întreabã. Omul spune cã Vîntului i-a dat, nu Soarelui, nici Lunei,
cã el de vînt mai tare sã teme. „Ei las’, zice soarele, mi-i veni tu la
varã în mînã, am sã te coc.” Luna iar zice : „Las’ sã vie iarna ºi-i
vedea tu în pãdure la lemne cînd îi veni, ce pui de ger am sã trag ; sã
te învãþ eu.” Da Vîntul zice : „Nu te teme, dac-oi fi eu lîngã tine, sã
n-ai grijã de nimicã, nici de fierbinþalã, nici de ger.” S-a dus omul ºi
tocmai aºa s-a întîmplat. – Dar cînd trage vîntul rece din sus, atunci,
Doamne fereºte, îl taie pe om la inimã, îl doboarã la pãmînt.

Bãietul cel fãrã noroc

Iarna, gerul sînt de la lunã. Zice cã odatã era un flãcãu sarac ºi
tot slujea ; ba pe sãmãnãturã, ba pe vite ºi pe ce sã apuca, nu-i
mergea în nimic. Da fetele Lunei, toate veneau aice pe pãmînt, de sã
scaldau. El a pus ochiul pe cea mai micã ºi i-a furat aripele. Ea,
nemaiavînd cu ce zbura, a ramas la dînsul ºi trãiau. Vãzînd-o boieriul
la care sluja cît e de frumoasã, a prins ciudã pe argat ºi l-a trimes,
doar l-a prãpãdi, la Lunã. Femeia i-a dat o basma, cã numai cît a
scuturat º-a fost acolo. Soacrã-sa îl întreabã cine e. El i-a spus cã li
e ginere. „ªezi dar”, a zis ea. A ºezut. „Da tata unde-i ?”, întreabã
flãcãul. „A mers sã lumineze lumea”, zice ea. Mai stã cît stã, vede cã
vine un om. Flecãul întrebã cine-i acela. „E nevoia”, zice soacrã-sa.
El pune mîna pe nevoie º-o începe a bate : „Tu erai pricina cã eu
atîta am muncit º-am nãcãjit pe lume? Na! ! !” Vine altul. „Da aista
cine-i ?” „Gerul”, zice ea. Prinde ºi pe ger : „Tu mi-ai degerat hriºca,
astã-varã, cînd era sã sã coacã? !” Mai vine un om. Era vîntul. Bate
ºi pe vînt. „Din pricina ta, zice el, mi s-a uscat grîul !” Pãn’ pe urmã,
soacrã-sa n-a vrut sã-i mai spuie care cine sînt. Ei toþi veneau sã sã
sfãtuiascã cu Luna, sã capete poronci de la ea, care ce are sã facã.

Gh. Dragomireschi, Spasca Mihalcea

*
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D. Fraþii din lunã

În lunã sînt doi fraþi : unul stã pe pãmînt ºi dã fîn în car celuilalt
ºi vorbesc : „Eu – zice unul, care-i mai iute – sã am puterea care-o ai
tu, aº îngheþa viþelul în vacã ºi coarnele din rãdãcinã la bou.” Dar
acela îi rãspunde : „Ce folos, dacã tu nu poþi sã-þi arãþi puterea, cãci
atunci cînd e timpul tãu, noaptea e micã ºi vine soarele dimineaþa,
de încãlzeºte pãmîntul.” Palie Bilig, Spasca

În lunã e Cain ºi Abel ; (vezi vol. I, pag. 132 ; atunci, Dumnezeu i-a
pus în lunã.)

În lunã sînt doi fraþi, sã bat cu coromîsla. Roºa

Luna e fãcutã din sîngele a doi fraþi, ce s-au tãiat cu cuþitele unul
pe altul, ºi, cum stãteau cuprinºi, cu capetele plecate, aºa se vãd.
Cînd e lunã nouã, sã vede numai unul, cînd e plinã, amîndoi. Sã te
uiþi prin inel de cununie sau prin o basma de matasã, cã-i vezi.

Roºa

Luna e barbat ; în ea sînt doi fraþi gemeni ºi un car cu boi gemeni.
Fraþii sã tot mîncau înde ei ºi s-au strãpuns amîndoi cu þepoaiele.
Dumnezeu i-a pus, aºa prinºi, în lunã ºi stau pãnã azi. Roºa

În lunã sînt fraþii care sã bat pe asta lume. Dacã bate fratele cel
mic pe fratele cel mare, pe ceea lume stau în lunã ºi cel mare îl þine
pe cel mic în spete, iar pe acela îl bat cu bicele de pãcurã acei care
pedepsesc pe ceea lume. D-na Tinca Dumitriu, Botoºani

În lunã sînt doi fraþi, ªtefan ºi Pavel, ºi þîn un ciubãr cu sînge. În
ciubãrul cela sã toarnã sîngele de la toþi cei ce mor, cînd li sã ia
sufletul. Nastasia Corneanu, Botoºani

Erau trei fraþi ºi zice cã a fost o femeie vadanã; sã duc ei la dînsa
sã mîie ; ea fãcea turte. A doua zi, cel mai mare dã fratelui celui
mijlociu o bucãþicã de turtã ; acela zice : „Mulþãmesc !, cã am; mi-a
dat ºi mie.” Dã celui mai mic ; º-acela zice tot aºa. De la asta, cel mai
mare a început a sã sfãdi cu dînºii, cã el gîndise cã numai lui îi
dãduse malai ºi numai cu dînsul pãcãtuise ; dar ea pãcãtuise cu toþi.
Cei doi mai mici l-au ucis pe cel mare ; ºi stau ºi azi în lunã, c-un
ciubãr plin cu sînge, sub cel mort ºi tot una picurã sînge.

Auzitã de la Paraschiva Acsenti, Botoºani

În lunã sînt doi ciobani, þin un ciubãr cu pãcurã. Zvorîºtea

În lunã sã vede Sf. Petru cu un cal ºi un ciubãr de sînge ; sã vãd
foarte bine cînd e luna plinã. Sf. Petru, zice cã a alergat dupã un cal
ºi calul atîta a fugit, pãnã cînd s-a oprit în lunã. Dumnezeu a
blagoslovit sã rãmîie acolo. Sf. Petru l-a ajuns ºi, de ciudã, l-a sîn-
gerat º-acuma tot picurã sînge în ciubãr.

D-l Dumitru Mazilu, Botoºani



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA3 2

Drumul ce e pe cer sînt paiele ce le-a furat þiganul pentru vacã ; el
a gîndit cã nu-l vor vedea, dar Dumnezeu l-a pus în ceri, sã-l vadã
fiecare.

În lunã sînt 2 fraþi ; unul era bogat ºi celalalt sarac. Cel sarac a
furat de la fratele sãu oleacã de fîn sau paie, sã dea la vite, cãci
n-avea cu ce le hrãni ; ºi frate-sãu, de ciudã, l-a apucat în þepoi.
Dumnezeu i-a pus în lunã, ca semn ce grozãvie s-a fãcut ; cãci a fura,
sã dai la o vitã, nici nu e pacat. Doar e dobitocul lui Dumnezeu, are
s-o lese sã piarã? Sau omul, de-o nevoie, dacã de foame furã, încã nu
e pacat ; poate are copii ºi dacã n-are de unde le da, i-a lasa sã piarã?
Numai acela ce furã ºi vinde are pacat sau dacã furã fãrã sã aibã
nevoie. Camena

Nici un lucru nu-i aºa greu ca coasa ; de aceea, la cosaºi sã dai
tare bine de mîncat ºi de bãut. Zice cã erau de demult doi fraþi ºi s-au
apucat sã cosascã ; da mîncare n-aveau nimicã, decît un pãdureþ
salbatec, acolo pe cîmp. Cosesc ei ce cosesc, mai mãnîncã vro douã
pãdureþe, nu mai pot, au slãbit de tot. Lîngã dînºii era un stejar ; iau
ºi pun coasele în stejar ºi sã pun la umbrã ºi sã culcã. „Mai coseºte ºi
tu, coasã, dacã poþi, zic ei, cã nouã ni trebui de mîncat ºi de bãut ºi
coasa de bãtut.” Coasa le zice ºi ea : „Eu aºi cosi, dar ºi mie îmi trebui
de mîncat ºi de bãut ºi coasa de bãtut ; ºi nici eu nu pot.” S-au sculat
ei iarã ºi s-au apucat de au cosit ce-au cosit ; apoi au lasat º-au mers
sã puie-n stog ; dar erau flãmînzi cã nu vedeau cu ochii. Deodatã, ce
i-a venit celui de jos în gînd, de foame: apucã pe frate-sãu cel de pe
stog în furcã, ca sã-l mãnînce. Atunci Dumnezeu, vãzînd pacatul
acesta, s-a încrîncenat ºi i-a luat cu stog cu totul, cum erau, ºi i-a pus
în lunã; º-amu cine sã uitã prin basma de matasã vede bine toate.

Nichifor Filip, Mihalcea

De Ciuda lui Arhanghel sau Minunea Sf. Arhanghel Mihail, în 6
septembrie, sã nu lucrezi, cã poate sã te gãsascã o ciudã, cã de mînie
poþi sã mori. „Nu te teme de mine, dar teme-te de ciuda mea”, zice el.

De Ciuda lui Arhanghel, niºte oameni mergeau la fîn, sã facã
stogul. „Nu vã duceþi astãzi, le zicea care încotro, cã astãzi e Ciuda
lui Arhanghel.” „Puteþi voi sã vã ciudiþi cît vreþi, cã noi tot ne ducem”,
zic ei ; aceia erau doi fraþi. Merg ºi fac stogul, unul era sus ºi celalalt
tot îi da de jos celuia de sus fîn ºi, fãrã sã vreie, l-a prins pe frate-sãu
de piept, în furcã. Dumnezeu a luat ºi i-a pus în lunã, sã-i vadã toþi
oamenii. Ciuda lui Arhanghel e sãrbãtoare cu primejdie, Doamne
fereºte ! Iacob Hradovei, Mihalcea

(Despre coasã, s-a vãzut. Vezi secerea ºi luna, vol. I, p. 135)

*
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§ 3. Sf. Arhanghel Mihail

A. Viaþa ºi moartea

Ciuda lui Arhanghel a fost aceea cînd s-a dus în iad la diavolul sã
stea un an º-a slujit pe necuratul ; atunci cînd s-a dus mînios. – (Vezi
vol. I, pagina 49) Broscãuþi

Sãrbãtoarea Ciuda lui Arhanghel e femeia lui ; aºa mare ciudã i-a
pus, cã inca : tocmai unde a fugit el de dînsa, cîte sãptãmîni ! (Sf.
Arh., 8 novembre) Voloca

Ca Sf. Mihail, nici un sfînt nu e aºa puternic, cãci lui i-a dat
Dumnezeu sã poarte soarele ºi luna. El face vara, dînd drumul soa-
relui mai pe sus, de e ziua mare, ºi lunei mai pe jos, de e noaptea
micã ; – precum ºi iarna, dînd drumul lunei mai pe sus ºi soarelui
mai pe jos, de e ziua micã ºi noaptea mare. Sub mîna lui sînt toate
vietãþile ºi oamenii, atît cei vii, cît ºi cei morþi. Toamna, cînd e ziua
lui, atunci sã desparte vara ºi el dã vietãþile în mîna lui Sf. Neculai
de le poartã ºi le hrãneºte pãn’ la Iordan, º-atunci cînd se sfinþeºte
agheazma ºi bate preotul cu piciorul în piatrã, piatra crapã ºi toate
vietãþile sã împrãºtie, merg iar la mîna Arhanghelului. De Arhanghel,
sã aprinzi o lumînare la bisericã ºi aceea lumineazã în veci ; precum
ºi pentru cei spînzuraþi, înecaþi etc. Totdeauna la Sf. Arhanghel sã te
rogi. Toader Ostafi, Roºa

Iarna e din iad; iadul e la miezul nopþei ºi gerul îl dã „Mamarca”,
stãpîna iadului ºi mama dracilor, femeia lui Scaraoþchi. Pe dînsa o
þine Sf. Mihail în frîu ºi dã gerul potrivit ; este o cheie cã deschide ºi
sloboade, tot cîte oleacã, de la început, º-apoi cît trebui ; dar sã nu fie
Sf. Mihail, ar slobozi ger de ne-ar îngheþa pe toþi. Diavolul ar vra ca
sã nu fie oameni pe acest pãmînt. Dumitru Surugiu, Vereºti

(S-a vãzut „sabia lui Mihai”, vol. I, p. 485)

Pe Arhanghel e bine sã-l þîi, cã-i cu îngãduialã.

Nimic nu-i ca moartea cu dreptate înaintea lui Dumnezeu.

Dumnezeu, cînd trimete pe moarte la om, Arhanghelul îi zice :
„Sã-l mai lãsãm un ceas, douã”, ºi apoi îi taie capul.

Arhanghelii sînt rînduiþi pe suflete.

Luni e a Sfinþilor Arhangheli, vezi vol. I, p. 217.

Sf. Mihail e trumbiþaº – (sã va vedea Sf. Mihail la sfãrºitul lumei.)

*
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B. Sf. Mihail om. Îngrijirea lui Dumnezeu

În o variantã a povestei cu iezerul, auzitã în Deleni, judeþul
Botoºani, se zice cã femeia ce l-a gãzduit pre Dumnezeu n-a vrut sã
asculte porunca lui ºi s-a uitat în urmã. Dumnezeu a fãcut-o stîncã
de piatrã, iar pe copii, doi vermiºori ºi i-a pus în piatrã.

Mergînd dupã aceea Dumnezeu ºi cu Sf. Petrea în alt sat, Sf.
Petrea a vãzut o femeie cu 6 copii, chinuindu-se sã moarã : „Doamne,
a zis Sf. Petrea, îndurã-te macar de copiii aceºtia ; ce vor face ei fãrã
mamã?” – „N-ai grijã, a spus Dumnezeu, hai cu mine”, ºi l-a dus la
stîncã. „Loveºte aici”, a zis Dumnezeu. El a lovit ºi a gãsit doi ver-
miºori. „Vezi, zice Dumnezeu, ºi de aceºtia mã îngrijesc tot eu ºi tot
eu mã voi îngriji ºi de aceia.”

Moartea

Pe moarte, zice cã, odatã, Dumnezeu a trimes-o la o femeie cu 8
copii : patru ºedeau de o parte ºi patru de altã parte ºi plîngeau.
Morþei i-a fost jale ºi s-a dus la Dumnezeu sã-i spuie cã nu s-a îndurat
s-o ia – ce vor face copilaºii ? Atunci Dumnezeu i-a spus : „Vezi piatra
ceea?” – Acolo jos era o piatrã cît un ou ºi pe ea niºte gîzuþe. – „Vezi
gîzuþele astea? ªi de acestea port grijã eu. Du-te înapoi la femeie ºi
o ia !” Moartea s-a dus ºi i-a luat sufletul, iar din copii au luat
oamenii, care erau gospodari mai buni, cîte unul, i-au crescut ºi i-au
fãcut oameni. Matei Puzdreac, Mihalcea

Îngerul

Dumnezeu a trimis pe un înger la o femeie bolnavã sã-i ia sufletul ;
dar femeia avea doi copii mici ºi îngerul nu s-a îndurat, a lasat-o.
Spre pedeapsã, pentru cã n-a ascultat, Dumnezeu l-a trimis, la vro
treizeci de ani dupã aceea, pe pãmînt ca sã slujascã un an pe un om.

Îngerul l-a slujit ; dar nu vorbea, nici nu rîdea niciodatã. Cînd era
amu sã împlineascã anul, merge omul cu îngerul la tîrg ºi întãlnesc
în cale douã trãsuri, cã vineau una asupra alteia ; întru una era un
vlãdicã, da în alta, un general. Drumul era strîmt ºi nu puteau trece
amîndouã trãsurile. Vladica a început a striga ca sã deie în lãturi
generalul ; iar generalul, ca sã deie vlãdica. Îngerul se uitã cum sã
sfãdesc ºi începe a rîde cu hohot ; i-a cunoscut cã-s cei doi copii de la
a cãror mamã n-a vrut el sã ia sufletul. Ei de demult s-au fost
înstrãinat unul de altul ºi amu nu se mai cunoºteau, dar sfãdindu-se
aºa ºi cãutîndu-ºi neamul, care e mai mare, s-au cunoscut.

Merge îngerul cu omul în tîrg ºi vede doi oameni lîngã un car de
oale cã se sfãdesc ; luase cel cu carul de la altul ceva ºi amu acela a
fost luat un bãþ ºi-i spãrgea oalele ; îngerul atunci iar a tras un
hohot.
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Mai merge îngerul cu omul prin tîrg ºi omul tot cautã sã-ºi cum-
pere niºte ciubote, dar niºte ciubote vecinice, ca sã le poarte tot una
ºi sã nu le mai rupã. Îngerul, cînd a auzit, iar a dat un hohot ºi a rîs.
Omul tace, nu îndrãzneºte sã-l întrebe ; vine acasã cu îngerul ; da în
ziua ceea, îngerului i se împlinea anul. Îl întreabã omul ce sã-i dea
pentru cît l-a slujit. El zice cã nu trebuie sã-i deie nimic, cã pe
dînsul l-a trimis Dumnezeu anume, de pedeapsã, sã slujascã. – „Dar
ian spune-mi, zice omul, pentru ce tot anul nu te-am vãzut sã rîzi ºi
pe drum, cînd am întãlnit pe vlãdica ºi pe general, cînd se sfãdeau,
ai rîs ?” Îngerul îi spune cã pentru ei a tras pedeapsa asta ºi cã
amîndoi erau fraþi. „Da de ce cînd bãtea omul acela cu bãþul în oale,
iar ai rîs ?” – „Pentru cã bãtea lut pe lut.” – „Dar eu, cînd mi-am
cumparat ciobotele, de ce ai rîs iar?” – „Pentru cã d-ta ai vrut ciubote
vecinice ºi nu ºtii cã eu am sã te iau ! Ian trage-le o datã.” Omul
trage cît poate. – „Mai trage-le !” Omul cearcã ºi nu poate, a fost
slãbit. Cînd a cercat ºi a treia oarã, a cãzut la pãmînt. Îngerul i-a
luat sufletul ºi s-a dus. De la d-l Ilie Dulgher, Broscãuþi

*

Odatã, a trimis Dumnezeu pe Arhanghelul Mihail sã iaie sufletul
la o femeie ce era bolnavã ; îngerul s-a dus, dar vãzînd la pieptul
acestei femei doi copii sugînd, unul de o parte ºi altul de alta, i-a fost
tare milã ºi s-a înturnat înapoi. Îl vede Dumnezeu: „Ai fost la femeia
ceea unde te-am trimes eu?” – „Am fost.” – „ªi de ce n-ai fãcut cum
am zis ?” – „Cã mi-a fost milã, Doamne, sã vezi doi copilaºi de gemene
cum sug!... Ce-or face ei ? !” – „Du-te ºi fã ce-þi spun, a zis Dumnezeu,
ce-or face nu-i treaba ta, ci a mea.”

Arhanghelul merge iar ºi cînd vede copilaºii ceia plîngînd ºi sãrã-
cia din casã, iar i-a fost milã ºi n-a luat sufletul femeiei ; a venit
înapoi la Dumnezeu. „De ce n-ai fãcut cum þ-am poroncit ?”, întreabã
Dumnezeu. – „Doamne, nu mã-ndur, fã-þi milã ºi las-o pentru copi-
laºii ceia.” – „Du-te în mare, a zis Dumnezeu, ºi cautã în cutare loc,
cã ai sã gãseºti o piatrã ; ad-o încoace.” Merge Sf. Mihail ºi gãseºte
piatra la locul unde i-a zis Dumnezeu º-o aduce. – „Sfarmã piatra !”,
i-a zis Dumnezeu, ºi Sf. Mihail a sfarmat-o. – „Aºa-i cã acolo sînt doi
viermi”, întreabã Dumnezeu. – „Sînt”, zice îngerul. – „Cine îngrijeºte
de dînºii, întreabã Dumnezeu, nu tot eu?” „Vezi,de ce n-ai ascultat
poronca mea, cã eu, dacã te-am trimes, ºtiu ce fac ºi pentru ce fac. Sã
ºtii dar cã, pentru cã nu mi-ai ascultat cuvîntul, am sã te pedepsesc.
Ai sã mergi în lume ºi ai sã fii cãlugãr la o mãnãstire 5 ani ºi tocmai
cînd vei împlini canonul ce-þi dau, atunci sã vii la faþa mea ºi te voi
ierta.” Dumnezeu a luat ºi a trimes pe alt înger la femeia ceea de i-a
luat sufletul, iar Sf. Mihail a venit în lume ºi s-a fãcut cãlugãr la o
mãnãstire.

A stat acolo pãnã ce-a împlinit cei 5 ani ºi,tot timpul cît a stat în
mãnãstire, el cu nime n-a vorbit ºi niciodatã n-a rîs. Acuma a venit
vremea sã iasã ºi porneºte ºi el cu mai mulþi cãlugãri, ce aveau sã
meargã la tîrg. Mergînd ei pe drum, iacã vine o trãsurã boiereascã cu
patru cai ºi cu doi domni tineri în trãsurã. Cînd vin în dreptul lor, se
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scoalã unul ºi strigã : „La o parte, boaitelor !” Atunci Arhanghelul a
început a rîde tare, cã toþi cãlugãrii s-au mirat ºi s-au uitat la
dînsul, dar nu i-a zis nime nimicã. Da Sf. Mihail de aceea a fost rîs,
pentru cã a fost cunoscut în trãsurã pe cei doi gemeni pentru cari
ºezuse el 5 ani de zile la pedeapsã.

Merg ei mai departe ºi înnopteazã într-un sat ; merg la boieriul
sã-i primeascã la mas. Boieriul fãcuse un talger de argint spoit cu
aur pentru bisericã ºi, de frumos ce era, nu se îndura sã-l deie ; îl
þinea la icoane. Peste noapte, Arhanghelul Mihail furã talgerul. S-a
fãcut hãlãgie în casã, boieriul ºtia cã cãlugãrii l-au furat, dar nu
îndrãznea sã-i caute ºi ceilalþi ºtiau cã cãlugãrul cel strãin l-a furat,
dar nu îndrãzneau sã-i zicã nimicã.

Merg ei de acolo ºi sara ajung la altã casã, tot de boieri, cu avuþii
mari, ºi n-aveau decît un copilaº. Boieriul îi gãzduieºte peste noapte,
da Sf. Mihail merge ºi ucide copilul. A doua zi, se iau ei ºi se duc, dar
se vorbesc cãlugãrii între dînºii sã-l tragã la rãfuialã.

„Mã rog, ce vra sã zicã asta la d-ta, zic cãlugãrii, cã în timp de 5
ani de zile d-ta, cît ai stat la noi, nici n-ai rîs, nici n-ai vorbit, dar pe
drum, cînd au trecut boierii ceia ºi ne-au fãcut «boaite», ai rîs în
hohot !.. Bine, amu aceea ca aceea, treacã, da la cutare boieri, cînd
ne-a primit el noaptea, cum de ne-ai fãcut d-ta aºa mare ruºine, sã
furi vasul de la icoane ?... Amu, ºi aceea – de furat,ca de furat, nu-i
aºa mare pacat, dar sã te apuci d-ta sã omori suflet de om, sã omori
copilul, acolo unde ne-a primit cu aºa dragoste ?! Spune-ne ce-s toate
acestea?”

„V-oi spune”, zice Sf. Mihail. „Atunci am rîs, pentru cã, din pricina
celor doi cari ne-au ocãrît, am stat cinci ani la mãnãstire spre pe-
deapsã. – Talgerul l-am furat pentru cã acela nu trebuia sã steie
acolo, dar trebuia dat la bisericã, dupã cum a fost menit de la început,
cînd l-a fãcut. – Iar pe copilul acesta : Vedeþi ce bogaþi ºi fericiþi sînt
pãrinþii lui ? Copilul acela, cînd ar fi fost mare, i-ar fi omorît pentru
avere ºi mai bine l-am omorît eu pe dînsul, ca sã poatã trãi amîndoi
fericiþi ; cã eu sînt Arhanghelul Mihail ºi iatã pentru ce pedeapsã am
venit pe pãmînt !”

Atunci Dumnezeu s-a milostivit de dînsul ºi l-a iertat ºi în mo-
mentul acela l-a rãdicat la ceri. D-na Sevastiþa Dumitriu, Botoºani

(Mama autoarei spune aceeaº poveste, pãnã cînd este aproape sã
iasã Sf. Mihail din mãnãstire. Atunci, mergînd într-un oraº, aflã cã
se face un împarat nou ; se duce ºi el la paradã ºi vede cã e unul din
acei doi copii ºi rîde. – Toþi cãlugãrii se uitã uimiþi la dînsul. La cîtva
timp, le vine veste cã li-a murit mitropolitul ºi cã în locul lui se alege
fratele împaratului, cel mai mic ; Sf. Mihail iar a rîs cu hohot. Toþi
l-au întrebat ºi el le-a spus toatã istoria ºi ce mare este înþelepciunea
lui Dumnezeu; cã el ºtie toate de ce le face ºi pentru ce.) Botoºani

*
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§ 4. Iubirea. Unirea. Rãutatea
Mînia. Duºmãnia

Ecsena ºi pocsena
Sã-þi cuprindã inima!

Vorbã din bãtrîni. Adecã, o mînie, o ciudã mare sã te cuprindã.
„Pocsie” se cheamã ciudã. „Am pocsie pe cutare.” Se mai zice : „Ce

pocsie ai fãcut !” Ce comedie ai fãcut ! Sau cînd întrebi pe cineva prea
mult : „Ce-i ? Ce-i ?”, acela-þi rãspunde în rîs versul de mai sus :
„Cecsena etc.” Botoºani

Din Piatra aud cã, dacã cineva voieºte sã facã o glumã, îl strigã pe
un altul sã vie repede ºi acela, venind într-un buc ºi întrebînd la ce
l-a chemat, acesta îi rãspunde : „Acsina !”, iar acela rãmîne pîcîlit.
Tot aice, dacã nu ºtii numele cuiva ºi vrai sã-l chemi, strigi : „Ei,
Acsina... !”, în loc de „Bade !” or altfel cumva.

Acestea le-a auzit în armatã d-l David, din com. Buhalniþa.

În Botoºani, „Hecsena” sã pune nume la cîni.

*

Frunzuliþa frunziºoarã,
Cînd îi soarele-n desarã,
Cînt-un cuc de se omoarã.
Eu gîndesc cã-mi cîntã mie,
El îºi cîntã lui de mînie.

Roºa

*

Cucule cu pana surã,
Nu-mi cînta la rãriturã,
Unde stã ploaia ºi curã.
Rîndunicã cu cununã,
Nu-mi cînta sara pe lunã,
C-a mea inimã nu-i bunã.

Frunzuliþã de pe coastã,
Cine umblã sub fereastã,
Corbii ochii sã-i scobeascã,
Sã-i rãmãie coaicele,
Sã se ouã scoaicele1.
Dar de-a fi drãguþul meu,
Sã-l fereascã Dumnezeu.

*

Frunzã verde trei masline,
Cine-i mînios pe mine,
Creascã-i labe ca la cîne,
Care-i mînios cu noi,
Creascã-i coarne ca la boi.
Tot de a fi drãguþul meu,
Sã-l fereascã Dumnezeu.

Roºa

1. Broaºtele þestoase.

*

„S-a mîniat vacariul pe sat ºi satul nu ºtie nimic” sã zice cînd
cineva s-a mîniat din senin, aºa, fãrã nici o pricinã.

Cînd e cineva mînios, sã zice cã în ziua ceea s-a sculat „cu dosul în
sus”.

Cine e mînios sã uitã „cu ochii pe dos”, „chiorîº”, „închiorchioºet”.
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Cînd eºti cu cineva mînios, te întorci cu spatele, sã nu-l vezi ; nu
i te uiþi în faþã. Sã zice : „Numai picioarele i le vãd.” Sã zice în mînie :
„Lipseºti de la faþa mea !”

„Harþagaº” sã cheamã acela care sã ia la harþã, la sfadã de toatã
nimica. „Sã leagã de om ca orbul de gard.”

Sã leagã ca „scaiul de oaie”. „Cautã huitul cu lumînarea ziua
mare.” „Buclucaº.” „Cauta bucluc.” „Popa bucluc.” „Popa belea.”
„Pepelea.” „Ce te legi de mine, Pepeleo?”

„Are sã sã aibã de furcã cu cutare” sã zice despre cineva îndîrjit.
„De acesta nu scapã cu una, cu douã.”

„Cu omul buclucaº sã nu pui boii în cîrd, cã-i scoþi fãrã coarne.”
„Zurbagiu, cautã zurba.”

(Despre omul tîrîie-brîu se va vedea vol. II*, la brîu.)

În Mihalcea, toate poznele lui Pepelea sau Pîcalã sã atribuiesc lui
Ivan.

Pepelea. – Ivan

Era un preot, cã el nu plãtea la slugi ; pe care argat îl nãimea,
fãcea cu dînsul dinainte vorbã : cã dacã s-a mînia argatul de ceva, sã
nu-i plãteascã. Vine un flecãu; preotu-i spune cum e tocmala la
dînsul. „Bine, zice argatul, las’ sã fie º-aºa, nu mi-i plãti dacã m-oi
mînia, dar ºi eu poate sã greºesc ceva, cã anu-i mare, trebui ºi d-ta
sã-mi rãbzi ºi mie, sa nu te mînii. Eu dacã m-oi mînia, d-ta nu mi-i
plãti, da d-ta dacã te-i mînia, sã te jupesc pe spate.” „Bine”, zice
popa.

Slujeºte el cît slujeºte, amu i se vineau vro cîteva parale ºi popa
nu ºtia ce pricinã sã-i caute. Îl trimete într-o zi la arat ºi zice sã nu-i
deie nimic de mîncat. Arã el, arã, vede cã-i tãrziu, cã trece de amiazã-zi
ºi de mîncat nu-i aduc, ia ºi tãie un bou de la plug, frige carne ºi
mãnîncã. Vine cu celalant acasã, înainte de vreme. „Da ce, ai gãtit ?”,
îi zice popa. „Da de unde era sã gãtesc c-un bou?!” „Da celalant
unde-i ?” „Celalant l-am tãiat ºi mi-am fãcut de mîncat ; de ce nu
mi-aþi trimes mîncare?” „Cum de-ai fãcut aºa un lucru, fãrã sã mã
întrebi pe mine?” „Da poate te-ai suparat, pãrinþele ?” „Ba nu!”, zice
popa. „Amu, ce-om face cu carnea ceea, cã de ºezut n-a ºedea, s-a
strica?” „Sã fãcem parastas.” Îl pune sã facã o groapã ºi pune o
caldare mare, toarnã boul sã fiarbã ºi-i zice argatului sã puie pin-
trijel în zamã. El a fãcut cum i-a spus. Acolo în ogradã era un cîne pe
care îl chema Pintrijel ; îl trînteºte ºi pe cîne acolo. Cheamã popa
oameni, cînd cautã sã le deie mîncare, mîncarea plinã de pãr. „Da ce
pãr îi aista?” „Ce pãr sã fie, doar ai zis sã pun pe Pintrijel în zamã ºi

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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eu l-am pus.” „Vai de mine, ce-ai fãcut?” „Da poate te-ai suparat,
pãrinte?” „Ba nu”, zice iar popa.

Altã datã a vrut sã-i aprindã casa. A vãzut popa cã cu dînsul n-o
scoate la cale, s-a vorbit cu preuteasa sã-ºi iaie cãrþile ºi sã fugã. ª-a
pus de cu sarã cãrþile în sac, dar argatul s-a bagat în fundul sacului
º-a pus numai o carte deasupra. Popa sã scoalã de noapte, apucã
sacul ºi la fugã. Duce greu ; iatã cã trec o apã. „Sus, pãrinte, cã sã
udã cãrþile !”, strigã Ivan din sac. „Ian auzi, preuteasã, cum vorbeºte
Sf. Evanghelie”, zice popa. Cînd ajung la mal, sã poposeascã, el iese
din sac. Tace preotul, cãci se temea sã zicã ceva. Acuma se fãcuse
noaptea. Sã culcã argatul la mal, preuteasa în mijloc ºi popa din
margine. Noaptea, el sã scoalã ºi vine lîngã popã, sã face cã-i
preuteasa ºi-i zice : „Împinge-l în apã, pãrinte !” Popa împinge ºi
îneacã pe preuteasã. A doua zi, vede ce-a fãcut ! „Da ce, te-ai suparat,
pãrinte?” „Da pentru asta cine nu s-a supara!” „Atunci hai sã te
jupesc pe spate... !”, ºi dupã toate, l-a ºi jupit. Mihalcea

În Botoºani, sã spune cã Pepelea a avut tocmalã sã-i ia un „cãiuº”
de piele de pe spate. „Cãiuº” sã cheamã ºi slãnina de la spinare de la
porc.

„ª-a dat peste om.” „ª-a gãsit ac de cojocul lui.”

*

Cu haina pe dos sã nu te îmbraci, cã te vor bate, te vor ocãrî în
acea zi.

Cînd îþi aduce cineva veste cã cutare s-a mîniat, sã rãspunde : „În
ce hainã s-a mîniat, în aceea se va dezmînia.”

La carte scrie cã, dacã eºti cu cineva mînios, pãn’ a nu apuca sã
asfinþeascã soarele, sã te împaci cu el.

*

„Inimos” sã cheamã omul ciudos, care degrabã sã mînie cînd i
s-ar zice ceva. „Îndatã-i sare surcica.”

Sã zice : „Crapã fierea într-însul de ciudã” sau: „Crapã rîn-
za-ntr-însul.” Rînza de la pãseri nu-i bine s-o mãnînci, nici inima,
cãci eºti „rînzos”, inimos, rãu.

„Iute”, de asemenea, sã cheamã omul ce sã mînie degrabã, dar
cãruia degrabã îi ºi trece ; îndatã se întoarnã ºi-i pare rãu de ceea ce
a fãcut ; poate a bãtut într-o iuþalã pe cineva sau i-a fãcut vrun rãu.
Despre omul iute sã spune : „E iute la fire, dar tare bun la inimã.”

Iuþala stricã sanatatea : „Oþetul tare, vasul lui ºi-l stricã.”
– Cînd te iuþeºti, sã iai apã în gurã, cã-þi trece ; sau sã zici de 7 ori

„Tatãl nostru”.

„Mînia de azi, totdeauna s-o laºi pe mîne.” Mînia nu e cu ºtirea lui
Dumnezeu ; în ceasurile acelea sã depãrteazã Dumnezeu de om;
atunci, diavolul iudeºte.
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Omul la mînie e foarte tare ; într-o furie, poate sã facã ºi moarte
de om.

„Omul la mînie cade-n nebunie”, e ca turbat.

„Lasã-l, c-amu au întrat dracii într-însul” sã zice cînd omul sã
iuþeºte.

Omul „aprig” e mai mult decît iute ; e amarnic !

A venit „c-o falcã-n-ceri ºi cu una-n pãmînt”, c-o gurã mare, în-
furiat tare. „E foc ºi parã.”

(Despre foc ºi apã, în raport cu mînia, sã va vedea. De asemenea,
ºi despre farmecele ce arunc duºmanii ca sã facã în casã mînie, trai
rãu.)

„Umblã umflat” sã zice de cineva ce e mînios. „Numai pufneºte...”
„E buboi”, numai, numai sã spargã, sã izbucneascã.

De omul care face huit, strigã, sã nu te temi, ca ºi de cînele care
latrã, c-acela nu-þi face nimicã ; primejdios e acela care e „cãrbune
acoperit”, care tace ºi muºcã pe furiº. Omului tãcut „nu-i ºtii nici
voia, nici nevoia.” Fetele se tem sã meargã dupã astfel de barbaþi.
„Nu ºtii cum stã inima într-însul.” Sã zice : „În inima aistuia, stã
diavolul greceºte.”

Omul aspru e acurat în toate, sever.

De omul moale la vorbã, blînd, lin, sã te temi :

„Mîþa blîndã zgîrie rãu.” „Apa linã rupe malurile.” Fereºte-te de
acei „cu crucea-n mîn’ ºi cu dracul în sîn”.

De omul cu pãrul roº sau spîn, sã te fereºti ; sau de omul
însamnat ; cu defecte la trup.

Cu omul ceacîr, nimic sã nu începi, cãci nu-þi va merge bine.

Omul care e aspru la pãr e un om rãu.

La omul rãu, sar cînii sã-l rupã.

Omului rãu i sã spune cã e „cu maþele pestriþe”.

Omul rãu nu sã uitã drept în ochi la om. Nu sã uitã bine, îl
cunoºti îndatã pe cãtãturã. E cînos, duºmãnos la inimã, rãuvoitori,
sã bucurã de nenorocirea altora º-ar face numai rãu.

„Teme-te de Dumnezeu, dar mai tare sã te temi de omul cel rãu”,
acela nu sã teme de pacat, el zice cã pe asta lume sã-i fie bine ; nu sã
teme de Dumnezeu ; lui întru nimic nu-i stã viaþa unui om. Om
primejdios. Om afurisit.

„Aista nu-i om, da-i cîne.” „E un pãgîn” sã zice despre omul rãu,
care face rãu. „Om fãrã de cuget.” „Om fãrã de lege.” De aºa oameni,
„taie-þi poala ºi fugi”. „Sã n-ai nici în clin, nici în mînecã cu dînºii.”
Te scuturi... „Dai ºi cameºa de pe trup, numai sã n-ai cu el de-a face.”
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„La unul fãrã de suflet, trebui unul fãr’ de lege.”

„Om cu draci.” „Om îndrãcit.” „Omul dracului.”

Despre omul prost, sã zice cã e rãu. „Dracul ºede în dosul pros-
tului.”

Omul rãu se numeºte ºi „hain”, dar acuma sã aude tot mai puþin
cuvîntul acesta.

Hainã-mi eºti la toate,
La cîte te-am rugat,
Tot zici cã nu sã poate,
Mã mir ce þ-am stricat.

*

Despre omul bun se spune cã e „om blagoslovit”. „Omul lui
Dumnezeu.”

„Bun ca pînea.” Copilul cum se naºte, ca sã fie bun, sã-l loveascã
mama c-o bucãþicã de pîne peste gurã.

„E bun, sã-l lipeºti la ranã.”

Omul bun are pãrul moale pe cap.

La omul bun, cînii nu sar.

Omul bun e milos ºi milostiv, face la toatã lumea bine.

„Pentru unul sau doi oameni buni, Dumnezeu þine toatã lumea.”

„Bine faci, bine gãseºti.”

„Omul bun e nebun.” „Faci bine ºi-þi auzi rãu.”

Dacã-i faci cuiva bine ºi el îþi întoarce cu rãu, îi dai pîne ºi el îþi
dã cu piatrã, pînea îl va pedepsi, „cãci pînea e mai grea decît piatra.”
Se zice : „Sã te batã binele meu.” (S-a vãzut, vol. I, p. 154)

Despre blãjini, s-a vãzut.

(S-a vãzut bunatatea lui Sfîntul Ioan, vol. I, p. 261)

Omului prea moale, prea bun, toþi i sã suie în cap. Trebuie sã sã
þie bine ; sã ºtie þinea în frîu.

*

Cine nu þine mînia e om bun, cine o þine cu lunile e rãu; coace
rãutatea la inimã. Se zice : „Îl coc eu !” Adecã : „Am sã mã rãzbun!” Îl
paºte, cînd de cînd sã-l poatã prinde cu ceva, sã-i „rupã capul”, „sã-i
deie de hac”, „sã-i dea bani pe miere”, „bani de cheltuialã.”

Sã zice : „N. are picã pe cutare” sau „a prins patemã”, sau „urã”,
sau „pizmã”, sau „ciudã” pe cutare, „De ciudã, l-ar înghiþi sau l-ar
bea într-o lingurã de apã.” „L-ar rupe cu dinþii.” „L-ar lua-n unghii.”

*
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„Pizmatareþ” sau „pãtimaº” se numeºte omul invidios. Pizmata-
reþul crapã, plesneºte cînd vede pe cineva cã-i merge bine ºi cã nu-i
dupã gîndul sãu. Doamne fereºte sã fie ºi Dumnezeu ca oamenii !

Oamenii mai toþi sînt pizmatareþi ; rar dacã gãseºti un prieten
adevarat ; care gîndeºti cã þi-e mai bun, acela îþi doreºte rãul.

Prietenul cel de-aproape
Zi ºi noapte-þi roagã moarte. Broscãuþi

Cînd vezi lunã nouã, sã baþi în palme ºi sã zici : „Crai nou, sãnã-
toasã etc. Noi sã mîncãm pîne ºi sare, da duºmanii sã muþascã ºi sã
surzascã.” Broscãuþi

(S-a vãzut postul la lunã asupra duºmanilor.)

„Duºman de moarte”, „duºman înverºunat” sã spune la un duº-
man mare. „Om înverºunat.” Om plin de otravã, de venin, ce vrea sã
se reverse, cu toatã rautatea lui.

„Stau duºmanii ca cînii” se zice.
Mãi duºmane, duºmãnele,
Tu mã-ndemni ca sã fac rele.
Da eu rele nu voi face,
Cã inima nu mã trage. Roºa

*

„Zavistnic” sã numeºte acela ce face „zavistie”, intrigã, minciuni,
vorbe rele, ca sa-l scoatã pe cineva la hulã ºi sã-l facã sã fie urît de
cãtra alþii, purtat în gurã ºi vorbit.

„Faþarnic” e omul cu douã feþe, care pe din faþã te linge ºi pe din
dos te frige. De aceea se zice cã „lauda pe din faþã e ocarã pe din dos.”

Cineva, care e tare urît de lume ºi nesuferit, se zice cã „parcã are
peri de lup”, de fug oamenii de dînsul. „Parcã i-i fãcut.” „Parcã i-au
fãcut de urît.” Iar cînd cineva e plãcut, sã zice cã „parcã º-a fãcut de
dragoste”.

(Se va vedea fãcutul de urã, legatul gurelor duºmanilor, fãcutul
de dragoste etc.)

Cîntece

Cînd mi-ar da Dumnezeu
Bine, pe cît îmi vrau rãu,
Da eu vacele mi-aº mulge,
Cu boii pe drum m-aº duce.

*

Cine trece pe la iaz,
Gheorghieº cu calul breaz,
Calul merge, eu-l strunesc,

Duºmanii vãd ºi plesnesc.
ªi plesnesc, cã-s cu durere,
ªi sclimuiesc vorbe rele.
Om frumos sã nu mai fie,
Calul bun sã nu-l mai þie,
Calul bun talharii-l furã,
Om frumos, îl scot la hulã.

Ropcea

*



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 4 3

Stau duºmanii de sã miarã
De unde-am bani de cheltuialã,
Pe ce beu, pe ce mãnînc
ªi din ocol nu mai vînd !

Brãeºti

*

Frunzã verde trei masline,
Toatã lumea-i rea pe mine,
Numai Dumnezeu cu bine.
Frunzã verde liliac,
Mare-i satul, eu nu-ncap
ªi nimicã nu le fac,
Nici paharul nu le beu,
Nici barbatul nu le ieu,
ªi tot mã vorbesc de rãu,
Plãteascã-le Dumnezeu!

ªcheia
Toatã lumea rãu cu rãu
Asupra capului meu,
Numai unul Dumnezeu
ª-al doilea soþul meu
ªtie bine, ºtie rãu,
Tot ºtie de gîndul meu.

Mihalcea

*

Frunzã verde mãrãcine,
Cum trãiesc ºi eu pe lume

ªi n-am milã de la nime ;
Numai de la Dumnezeu,
Cã nimãrui nu vrau rãu.

Botoºani

*

Vai de mine, ce-oi sã fac :
Cînd eu ies oleacã-n sat,
Îmi bat cînii-a lup turbat !
Darã ºi cãþelele,
Pica-le-ar mãselele,
Cum pic’ vara stelele,
Da iarna scînteiele.

Broscãuþi

*

Saracul copil sarac,
Cînd îmi întrã sara-n sat,
Toþi cînii la dînsul bat
Ca la lupul cel turbat.
Cum îmi bate-o cãþea rea,
Batã-mi-o-ar steaua mea,
Mînca-u-ar mîncarea mea,
Dormi-u-ar pe perna mea,
Avea-u-ar paºul racului,
ªi hrana gîndacului,
ªi hodina vîntului
Pe faþa pãmîntului.

Voloca

Unirea e puterea

De-aº trãi macar un an,
Sã pun mîna pe duºman,
Sã-i fac capul
Ca tabacul
ªi trupul ca pãstîrnacul.
Haide, frate, sã gîndim,
Cum în lume sã trãim,
Sã trãim ca niºte fraþi,
Sã nu ne vorbeascã alþi,
Sã trãim cum îi mai bine,
Sã nu ne vorbeascã nime.

Horecea

*

Pe doi maica ni-a avut,
Da noi þara am împlut.
De-ar da Dumnezeu o pace,
Noi la locuri ne-am întoarce
ªi plugurile ni-or ara
ªi duºmanii ni-or crapa.

*

Atunci îi face duºmanul frate,
Cînd din piatrã a da lapte,
ªi duºmanca sorioarã,
S-o lipeºti la inimioarã,
Cînd a-nflori plopul pere
ªi rãchita viºinele.

(Despre traiul între neamuri, se va vedea vol. II * .)

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Care trãiesc bine, sã zice cã „trãiesc ca fraþii”. „Trãiesc ca cînii
printre gard” sau ca „mîþa cu cînele” ; se zice despre care trãiesc rãu.
„Numai în labe stau”, se hãrþuiesc, se hãrãþesc. „Vorbesc tot de-a
bãþul”, rãstit. „Cautã tot pricinã.” „Cautã nod în papurã.” „Cînd de
cînd sã se înhaþe.” „Îºi fac zile fripte.” „Se taie de oalã”, aºa se sfãdesc.
„Sînt la cuþite.” „Pe viaþã ºi pe moarte”, aºa duºmãnie. „Ori, ori.”
„Ori eu, ori el.” „Ori voi trãi, ori voi muri”, din douã, una s-a alege,
dar trebuie sã-l rãpun.

„Amuº îl fac ferfeniþã.” „Amuº îl fac bucãþi.” „Îi zdrobesc mãse-
lele.” „Îl nãzlojesc.” „Îl scot din sanatate.” „Îi mut fãlcile din loc.” ªi
vorbele de ocarã, blãstãmele curg ploaie din gura lor.

Cînd doi sã sfãdesc, se bat, alþii zic în rîs : „Mai încet cu danþul,
sã se þie ºi ºchiopii.”

În Broscãuþi se zice :
Mai încet cu danþul,
Cã þi-i rupe clobanþul.

„Dacã-i bal, bal sã fie !”, sã zice cînd sã bat de-a binelea ; zice cel ce
bate, cã adecã tot o platã ia, tot întrã în bucluc. „Stãi sã te învãþ eu
minte !...” „Cauþi pe dracul, pe dracu-l vei gãsi !” „Dã-i bune ! Ha, ha,
ha! Arde-l ! Toarnã-i !”, zic ºi se bucurã cei ce þin partea unuia. Mai
cîteva scãrmãnãturi de cap, mai stupituri, ºi liniºtea e gata. – Altã
datã, se apuca la bataie de la beþie, cînd au prins la curaj, ºi atunci
pot sã se ºi omoare, cãci omul bat e turbat. – Vinovat e cel ce a stîrnit
degeaba huitul, ce a sumuþat, cel ce a întartat : „Ce-a cãutat, aceea a
gãsit ; bataie a cãutat, bataie a gãsit.” „Gura bate...” „Bine i s-a
cãzut.” „L-a bãtut cît a încãput.” „I-a carat cu pumnii în spate.” „L-a
batut þol.” „L-a fãcut mãr.” „A mîncat bataia pãpuºoiului.” „I-a tras
o sfîntã de bataie, c-a þinea-o minte cît a trãi.” „L-a bãtut, de i-au
mers petecile.” „De i-a mers colbul.” „De l-a rupt în coº.” „I-a dat o
bataie de la roate.” „O bataie talhãreascã.” „L-a chelfanat bine.”

Sînt oameni „grei la mînã”, care, cînd dau o palmã, poate omul sã
cadã mort jos. Aceºtia trebuie sã se pãzeascã de bataie.

Vinovat poate sã fie cineva ºi cînd a fãcut vrun rãu cuiva ºi atunci
iar i s-a cãzut ºi nime nu-l jãleºte ; altã datã n-a mai face, „º-a teme
cojocul”. „Frica pãzeºte bostãnãria.” „Frica-i din rai ; sã nu fie fricã,
Doamne fereºte, ce ar fi !”, dar cînd e – cum era de mult robia,
boirescul, stãpînirile lumeºti ºi bisericeºti ºi omul de toatã nimica
era usturat ºi schingiuit cu fel de fel de pedepse, atuncea cu toþii se
întristeazã, „sã rãzvrãtesc” ºi cautã sã puie stavilã asupritorilor ; de
aceea, haiducia era de toþi þaranii preþuitã ; haiducia care „bãtea la
pungã” ºi omorea pe ciocoi, privind aceasta ca o faptã bunã (s-a vãzut
vol. I p. 449)

„Þaranul e ca rãchita, cu cît o tai, cu atîta mai frumos ºi mai
rãmuros creºte”, cu cît mai mult îl baþi ; sã spunea despre þarani.
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Pe pãrinþi e pacat a-i supara. Cine loveºte pe pãrinte, aceluia nu-i
putrizesc mînele de prin coate. Copilul mic de loveºte pe pãrinte,
pãrintele sã-l loveascã înapoi, pentru acelaºi lucru. S-a vãzut canonul
pentru cine omoarã pãrinþii etc.

Blãstãmul pãrinþilor sã va vedea vol. II*.

Despre fraþi, s-a vãzut la lunã.

A mai ramas femeia sã fie bãtutã ºi copiii. „Femeia nebãtutã, ca
moara neferecatã.” (Se va vedea obiceiul la nuntã etc. Se va vedea de
cînd se bate femeia, în povestea cucoºului, ºerpelui, vol. I ; precum ºi
a ciocîrlanului, vol. II*.)

„Barbatul e capul femeii, femeia trebuie sã se teamã de barbat !”,
ºi barbatul de cociorvã.

E pacat a bate sau a ocãrî pe nãnaºi, cumãtri (se va vedea parteaV).

Cînd doi oameni iuþi sã întãlnesc sau trãiesc la un loc, nu-i bine :
„Douã sãbii într-o teacã nu pot sã steie.” „Unul tare ºi altul mare” nu
sã poate, trebuie sã fie unul mai mic, mai plecat ; mai ales între soþi,
sã aplicã proverbul acesta.

„Rabdã ºi taci !” „Cu rabdarea treci ºi marea, dar cu rãul, nici
pãrãul.” „Cu rabdarea, vei ajunge la sfîrºitul gîndului tãu.” „Rabd-un
ceas, c-ãi trãi un an.”

„Taci ºi-nghite  !” „Tãcerea-i ca mierea.” „Vorba dulce mult aduce.”

„Are o blîndeaþã îngereascã” sã zice. (S-a vãzut îngerul ºi buna-
tatea.)

„Mielul blînd suge la douã oi.” „Capul plecat, sabia nu-l taie.”
„Doar nu-i va cãdea steaua din frunte, dacã se va pleca?!”

Omul cuminte liniºteºte, potoale cearta. Omul pacinic, cãruia i-i
dragã liniºtea ºi pacea ºi-i e urît huitul, lasã dintr-a lui, numai sã fie
ticnã, trai bun. „Fie-n voia ta, fie cum zici”..., numai sã n-audã
gîlceavã, sã nu fie duºmãnie ; sã fie dragoste, unire.

Unde e înþelegere ºi iubire, acolo e ºi Dumnezeu.
Piarã dracul dintre noi,
Sã trãim bine-amîndoi !

(Sã va vedea dracul ºi baba, ce au stricat traiul la tineri, vol. II*)

Diavolul ar vrea sã facã rãu, sã despãrþascã, sã nimiceascã vieþi
de oameni, doarã altã ce-a lucra, dacã-i „cel rãu”, dacã-i „duºmanul”,
„uciganul” !

Crãpe dracul de necaz,
Ce-am iubit, nu voi sã las !
Crãpe dracul de mînie,
Ce-am iubit al meu sã fie !

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Cînd e „zizanie”, intrigã, urã în casã, poate º-a bagat dracul coada,
oamenii fac agheazmã, stropesc, sã-l alunge.

Cînd e liniºte în casã, se zice cã trece îngerul peste casã.

Unde e liniºte, e ºi înþãlegere. Sã zice în oraþiuni la nuntã :
Tacã rãul ca pãmîntul,
Sã-nþãlegem tot cuvîntul !

Unde e larmã, huit, e ca în iad, „nu sã mai ºtie nici în ceri, nici în
pãmînt”. Nu se mai înþelege nimic. „E o hazmotie.” „Un balamuc, o
casã de nebuni.”

Sã zice : „E tulburare în casã.” „M-am tulburat.” „M-am iritat.” În
iritaþie, sîngele sã tulburã în om, clocoteºte, faþa i s-aprinde, sã face
roº ca racul, de mînie ; ochii îi sînt în sînge, nu vede, n-aude nimic ºi,
într-o furie, nu ºtie ce face, e ca nebun. E grozav la vedere omul
înfuriat ; cînd sã încruntã, te sparii de el, e ca o fiarã salbatecã, îþi
faci cruce ºi fugi. Tocmai dupã ce se liniºteºte, îºi vine în fire, în
simþire. Iar altul rãu, ca sã-l scoatã din sãrite, din þîþîni, tot mai tare
îl întartã, îl amuþã, toarnã untdelemn pe foc, ca doar ar vedea bãtînd,
huind, aceasta e pentru el cea mai mare plãcere.

„Cine samãnã vînt culege furtunã.”

În o poveste, femeia ce a fugit de barbatul înfuriat, vrînd sã
meargã în casã, îl întrabã : „Pe ce steag sã mã duc?” „Vinã pe steag
roºu.” Ea nu s-a dus. „Vinã pe steag alb.” Ea s-a dus; acela era de pace.

Cînii cînd se mãnîncã, sã toarnã apã pe ei ºi sã lasã îndatã de
mîncat.

Sînt oameni cãrora nu le ticneºte pãn’ ce nu s-or sfãdi. Aceluia nu
poþi sã-i întri niciodatã în voie : „Macar sã îmbli pe coate ºi pe ge-
nunchi înaintea lui, sã îmbli pe sub pãmînt.” Cu aºa un om, îþi vine
sã laºi totul ºi sã te duci pe lume. „Pe lumea albastrã.” „Îþi vine sã-þi
iai lumea în cap.” (Despre suparare, se va mai vedea vol. II*.)

Alþii sînt împotrivitori, îndãrãptnici, înþinaþi : „cã nu poþi odatã
cu capul sã-l scoþi dintr-a lui” ; nu cã sã þie la dreptate, dar vra sã fie
pe-a lui ; sã fie un lucru alb, el va zice cã e negru ºi viceversa.

„Ba-i laie, ba-i balaie.” „Sui, Neagã, în teleagã ! Baiu! Scobori,
Neagã, din teleagã ! Baiu!” „N-o urneºti, nici la deal, nici la vale.”
„Nici în cãruþã, nici în teleguþã.” Omul care e de înþelegere „sã dã
dupã pãr”, sã dã cum îl dai. Sã zice : „Eu sînt învaþat ºi-n cãruþã, ºi-n
teleguþã”, cu toate greutãþile.

Sã zice : „Om uºor sau om greu.” Omul uºor, de care-þi e uºor,
„nu-þi stã ca o piatrã-n spate”. Omul greu e nesuferit.

Cînd faci cuiva o ciudã, baþi în pumni, cã adecã nu e aºa cum vra
el. „Încaltea, i-am fãcut !”

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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„I-am rupt pielea” se zice. „I-am fãcut pe faþã”, adecã cum i-a
trebuit. „I-am frecat harþagul !”

S-a vãzut femeia împrotivitoare în povestea Tuns, ras ; pe aceeaºi
temã sînt ºi altele :

*

Zice cã odatã, zburau niºte cucoare pe sus ºi un barbat a zis
femeiei sale : „Uite-te, femeie, sã duc cucoarele.” „Ba nu-s cucoare,
da-s cucoroi !” „Îs cucoare, femeie.” „Ba-s cucoroi !” N-a lasat dintr-a
ei ; pãn’ a dus-o barbatul la iaz º-a înecat-o.

Apoi, sã mai povesteºte cã înotau douã reþe º-un rãþoi pe o apã ºi
femeia susþinea cã-s doi rãþoi º-o raþã ; pãn’ iar a înecat-o.

Ambele, de la d-na Savastiþa Dumitriu, Botoºani

O femeie a fost fãcut niºte plãcinte ºi le-a fost pus în cuptiori.
„Femeie, cîte pituºte ai fãcut?” „7.” „Ba eu vãd cã-s 8.” „Ba-s 7.”
„Spune, femeie, cã-s 8, cã mor”, zice barbatul. „Poþi sã ºi piei, eu ºtiu
cã-s 7.” Omul a trimes dupã popã sã-l îngroape. Ea mergea bocindu-l
pe lîngã sãcrii ºi el tot una o ruga sã spuie cum zice el, c-amuº îl
îngroapã. Ea tot n-a vrut, pãn’ ce el s-a sculat º-a apucat-o de cap la
bataie – ºi n-a mai murit. Ilinca Maziliþa, Botoºani

(Se va vedea vol. III*, Rîndunica.)

Sã aflã multe exemple în poveºti, cã sã nu spuie barbatul femeiei
secretul, cãci îl dã de gît. (S-a vãzut povestea vol. I, p. 146, „cu
duºmanul ºi prietenul”, se va mai vedea vol. II*).

Barbatul rãu

A fost un om tare zgîrcit ; el s-a însurat º-a fãcut aºa vorbã cu
femeia lui, cã sã nu mãnînce decît cînd va mînca el. Într-o zi, o prinde
pe dînsa cã mînca un ºoric de slãninã ; dar n-a vãzut bine, a vãzut
numai cã a pus în gurã º-a-nghiþit. „Ce-ai mîncat, femeie?” „Cãrbune,
barbate, am mîncat.” „Nu-i drept, nu sã poate, cã tu ai mîncat altã
ceva !” „Ba, zãu, barbate, cã cãrbune am mîncat !” „Femeie, spune-mi
ce-ai mîncat, cã mor.” „Îþi spun cã cãrbune am mîncat.” „Femeie, iaca
mor; pune-mi de scãldãtoate ºi adã-mi popa sã mã ducã la groapã.”
Femeia îl scaldã ; cã el adecã-i mort. Îl pune pe masã îmbracat.
„Femeie, spune-mi, cã au sã mã îngroape.” „Cãrbune, barbate, am
mîncat.” Vine popa, îl duc, îl prohodesc. Femeia merge sã-ºi ia ierta-
ciune. El iar o întreabã. Ea tot aºa îi spune. Amu, era sã-l bage în
groapã. „Femeie, spune-mi, cã crãp.” „Crapã, zice femeia cã eu cãr-
bune am mîncat.” Oamenii l-au pus în groapã, da el a crapat. Dupã
ce l-au acoperit cu þãrnã, femeia a început a-i juca pe mormînt : „Am
bãut º-am mîncat/ªi tu de ciud-ai crapat !” Acsinia Roman, Mahala

* Aceste volume nu au mai fost publicate de autoare (n.ed.).
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ª-a dat peste om. Rãsplãtirea

A fost un om foarte rãu ºi s-a însurat c-o fatã tînãrã. A adus-o
acasã; vro douã, trei zile, au trãit bine, ca de la început, dar degrabã
i-a picat urîtã ; º-amu cãuta pricinã sã se cotorosascã de dînsa. Por-
neºte la lucru ºi spune femeiei cã, cînd se va înturna, sã n-o gãsascã
nici în casã, nici afarã ; cãci de nu, o omoarã. Ea n-a ºtiut cum sã facã
ca sã-i între în voie ºi el, negãsind-o cum a cerut, i-a tras o palmã ºi
ea a cãzut jos moartã. A mers sã-ºi caute alta. ª-a ales-o dupã gust,
a adus-o acasã, a trãit ºi cu aceasta cîteva zile ; i-a cãzut ºi asta
urîtã ; – ca sã sã mîntuie ºi de dînsa, i-a spus sã facã tot aºa ; – ºi a
omorît-o ºi pe ea. Sã duce ºi mai împeþeºte pe una ; acuma oamenii îl
ºtiau; au început a-i spune fetei cã sã nu sã ducã dupã dînsul, cãci o
va omorî, ca ºi pe celelalte. „Lasaþi pe mine, cã eu ºtiu ce fac ! Le-a
pus el pe cele douã moarte în pãmînt, da eu îl voi pune viu !”... Sã
însoarã ºi cu aceasta ºi, la cîteva zile, iar aºa îi spune cã, cînd va
veni, sã n-o gãsascã nici în casã, nici afarã. Ea º-a gãtit toate trebile
ºi cînd a vãzut cã vine el, s-a suit degrabã în pod ; ºi nu era nici în
casã, nici afarã (alþii spun cã a pus un picior în tindã ºi altul afarã)
ºi el n-a avut ce zice. A doua zi, spune sã-i facã mîncare de carne ºi
aceeaºi bucatã sã fie jumatate fiartã ºi jumatate friptã. Ea a legat
jumatate de carne afarã, la toarta oalei, ºi aceea s-a fript, iar carnea
din oalã s-a fiert º-a fost cum a vrut el. Iar nu poate sã-i zicã nimicã.
„Disarã, sã-mi aºterni sub pãr, afarã”, zice el. Ea îi aºterne. Pe cer
erau stele, el începe s-o întrebe pe femeie : „Asta ce stea e ?” „Cloºca
cu pui.” „Da acelea de colo?” „Carul cu boi.” „ª-apoi tu, muiere, mã
pui pe mine sã dorm sub car, sã pice peste mine carul cu boii !” ºi vrea
sã-i dea o palmã, dar ea s-a ferit. (În Mihalcea, sã spune cã i-a gãsit
pricinã cã i-a aºternut sub cloºca cu pui.)

A doua zi, el îi zice : „Pe sîmbãtã, sã fãcem praznic pentru fe-
meiele mele cele moarte.” Merge în tîrg ºi cumpãrã niºte mãrgean
frumos ºi i-l aduce ; ea îl pune la gît, mai dupã aceea l-a luat ºi l-a
pus deoparte ; el îl furã ºi-l aruncã în iaz în grãdina lor. Vine sîm-
bãta, ea s-apucã sã sã pregãteascã de praznic ; ºi s-a dus sã prindã
peºte, cã-i plãcea popei ; da o ºtiucã înghiþise mãrgeanul ºi ieºise
deasupra moartã. O prinde ºi pe aceea º-o aduce. El de dimineaþã
tot o întreba pe femeie unde-i sînt mãrgelele ºi femeia tãcea, cã
vedea cã nu-s. Cum curãþa ea ºtiuca ceea, le gãseºte înuntru. Ia
degrabã ºi le spalã ºi le usucã ºi le pune la gît ; tocmai cînd amu
erau aºazaþi toþi la masã. El, cînd a vãzut-o, nu s-a putut rabda
înaintea tuturora º-a început a o întreba : „Femeie, unde ai gãsit
mãrgelele ?” „Unde le-am pus !” „Da unde le-ai pus ?” „Unde le-am
gãsit.” „Da unde le-ai gãsit ?” „Unde le-am pus, acolo le-am gãsit !”
„Femeie, spune-mi, cã mor !” „Nu-þi spun cã unde le-am pus ?” „Da
unde le-ai pus ?” „Unde le-am gãsit !” El închide ochii ºi sã trînteºte
jos : „Spune-mi, femeie, cã iaca amuº mor !” Ea-i spune tot aºa.
„Femeie, spune-mi, cã mã duc la groapã.” Ea tot una aceea pãzeºte.
Cînd îl ducea preotul ºi-i fãcea prohodul, el tot una sã ruga sã-l mai
lese s-o întrebe. Ea una þinea a ei. L-a pus în groapã. „Femeie,
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spune-mi, cã mã acopãr cu þernã. Unde le-ai gãsit ?” „Unde le-am
pus !” Amu l-au fost acoperit, era îngropat gata ; da ea sã suie pe
mormînt ºi începe a bate în palme º-a juca : „În ºtiucã le-am gãsit, în
ºtiucã ; ºi tu n-ai ºtiut nimicã !” Tot una bãtînd în palme ºi jucînd, a
venit acasã, de bucurie c-a scapat. „V-am spus eu, zicea ea, cã el le-a
pus pe cele douã moarte în pãmînt, da eu l-am pus pe dînsul viu !”

Sultana Crãciun, Botoºani

Omul sã nu gîndeascã niciodatã cã nu va afla rãsplãtire ; pentru
toate i sã vine cu vîrf ºi îndesat.

„Cine sapã groapa altuia cade singur într-însa”

(Aceasta nu-i poveste, dar e drept)

A fost odatã un boieri tare bogat ºi s-a dus undeva în alt tîrg. Pe
drum, a înnoptat lîngã o casã, n-a vrut sã meargã mai departe ºi s-a
rugat sã-l lese sã mîie acolo. Da în ceasul acela, femeia nãºtea ºi
n-au vrut sã-i dea drumul în casã. Boieriul a zis cã se va culca ºi pe
prispã, numai sã ºtie cã e la o casã de om. Cum sta el afarã, aude
îngerul prorocind : „În ceasul acesta, se naºte aice un copil ; de va fi
fatã, va fi o rea, de va fi ficior, are s-o iaie pe fata cea de suflet a
boieriului istuia ºi are sã-i mãnînce toatã averea.” Boieriul s-a supa-
rat cînd a auzit aºa. L-au chemat pe urmã în casã, femeia nãscuse un
bãiat. A doua zi, el s-a sculat ºi s-a dus. Da pe dînsul îl tot mînca
gîndul : cum sã-i mãnînce altul averea lui, munca lui ? ! – „Lasã cã
n-a mai fi aºa”, gîndeºte el ºi la vro jumãtate de an se ia ºi se duce
la omul acela. A ºezut o zi, douã, a petrecut, pe urmã le spune : „ªtiþi
la ce-am venit ? Eu am avere frumoasã ºi am ºi o copilã de suflet,
pentru cã copii n-am; daþi-mi mie bãiatul D-voastre, cã eu îl voi
creºte ºi-l voi însura cu copila mea ºi-i voi da toatã averea, cã va fi
norocit. Iacã, vi-l cumpãr, vã dau bani ; cît vraþi pe el ?”

Oamenii erau saraci, s-au gîndit cã copilul lor poate va fi mai
norocit la boieri decît la ei ºi l-au vîndut. Boieriul a luat copilul ºi a
pornit la drum ºi, cum era omãtul mare, l-a bagat în omãt ºi l-a lasat
acolo. „De-amu, zice el, nu mi-i mai mînca tu averea”, ºi s-a dus.

Era noapte, ger tare ; dar Dumnezeu a dat cã s-a fãcut acolo lîngã
copil o lumînare ºi, cum treceau pe acolo niºte neguþitori, s-au dus sã
vadã ce-i acolo ºi au gãsit copilul. Unul zice : „Sã-l lãsãm, cã dacã nu
a îngheþat, trebuie sã fie diavolul !” – Da altul zice : „Unde ai vãzut
sã aibã diavolul lumînare, aista trebuie sã fie vrun sfînt”, ºi l-au
luat. Copilul nici nu plîngea, era bun. L-au dus acasã ºi spuneau
tuturora cum ºi unde l-au gãsit ºi cã ardea o lumînare lîngã dînsul –
ºi amu se împluse lumea cã trebuie sã fie sfînt.

Boieriul, dupã ce-a venit acasã, era cu inima tare stricatã, cã a
fãcut aºa un pacat. La trei zile, gîndeºte el : „Mã duc ºi de voi gãsi
trupul, îl voi îngropa macar.” Cînd se duce, nu era nimic ; dar aude
de la alþi oameni cã pe locul acela au gãsit niºte negustori aºa un
copil. Gîndeºte el : „Bine cã n-a murit, am sã-l cumpãr.” Merge cu
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bani mulþi la negustorul acela ºi-l cumpãrã iar. Îl aduce acasã, dar
pe drum iar gîndeºte : „Decît îmi va mînca aista averea, mai bine tot
îl voi prãpãdi !” Ia ºi se duce la un stoler ºi face o raclã ºi pune pe
bãiat în raclã ºi deasupra scrie : „Cine va deschide racla aceasta va
muri” ºi o dã pe apã.

Racla s-a dus cine ºtie pãnã unde, da copilul într-însa trãia ºi
creºtea numai cu Sf. Duh, macar cã nu mînca ; aºa vra Dumnezeu.
Niºte pascari au vãzut racla ºi au scos-o la mal. Cînd vrau s-o des-
chidã, vãd ce e scris pe dînsa ; ar deschide-o ºi se tem. S-au sfãtuit s-o
deie înapoi pe apã, dar vine un moºneag ºi le zice : „Lasaþi cã am s-o
deschid eu ! Eu tot sînt bãtrîn ºi sînt bucuros sã vie moartea, daþi
încoace.”... Hurducã el, sfarmã ºi deschide. Acolo era amu bãiatul
mare ºi a dat Dumnezeu cã vorbea ; el a spus toate ce a pãtimit ;
Dumnezeu aºa i-a dat în gînd. Ei l-au luat ºi l-au crescut lîngã
dînºii, de s-a fãcut bãiat zdravãn, cît aferim. Cînd a fost de însurat,
s-a dus sã se însoare cu fata cea de suflet a boieriului celuia º-a
luat-o. Cu dînsa a luat în mînã toatã averea ºi amu a început a-l
munci el pe boier. L-a muncit o datã ºi i-a zis : „Asta-i pentru cã m-ai
lasat pe mine iarna în drum!” L-a muncit a doua oarã ºi i-a zis :
„Asta-i pentru cã m-ai muncit pe mine în raclã” – ºi pe urmã l-a
lasat. Danilã Oloinic, Mihalcea

Împaratul Constantin

A fost odatã un împarat ºi împaratul acela era ºchiop; nu putea
sã îmble prin împãrãþie. Da avea un ministru, îl chema Spiridon, ºi
pe acela îl trimitea cîte pe ºepte ani sã îmble peste tot locul sã vadã
ce este ºi sã vie sã-i spuie. Ministrul îºi lua bani cît îi trebuia, cai ºi
trasurã de la împaratul ºi mergea. Odatã, a înnoptat ministrul sub o
pãdure ºi n-a vrut sã meargã mai departe, dar s-a oprit la casa
pãdurarului Ivan; a tras cu trãsura cu patru cai în ogradã ºi s-a
culcat în trãsurã, cã în casã se trudea femeia pãdurariului de copil.
Vine îngerul la fereastã ºi întreabã pe celalalt înger. „A fãcut?” „Ba
n-a fãcut!”, zice îngerul. – „Bine cã n-a fãcut, cã de se nãºtea în
ceasul acesta, era sã fie talhariul talharilor.” Iar zboarã îngerul ºi se
duce. Peste cîtva timp, iar vine : „Da amu a fãcut?” – „Ba n-a fãcut !” –
„Bine cã n-a fãcut, cã era sã fie beþiv !” Pe urmã, a treia oarã, iar
vine. Acu îi spune îngerul c-a fãcut. – „Apoi dar e bine ; bãiatul acesta
are sã fie împaratul împaraþilor, are sã batã pe toþi craii ºi atîta
lume are sã taie, cã n-are sã rãmîie pe lume decît piatra ºi apã.”

Ministrul Spiridon nu dormea; el toate le-a auzit. A doua zi, se
scoalã dimineaþã, se duce la om ºi-i spune cã vra sã-i fie cumãtru.
Omul, sarac, cu 8 copii, cînd a auzit, s-a spãriat, cã un boier aºa de
mare vra sã-i boteze. – „Stãi, zice ministrul, cã încã n-a fi nici aºa.
Spune-mi ce boieri e aici pe moºia asta, unde eºti pãdurari ?” Omul îi
spune. „Na-þi o scrisoare, du-te la cucoana boieriului º-o pofteºte sã
vie, sã fie cumãtrã cu mine, cã nu vrau sã fiu singur.” Merge omul la
boieri ; vine cucoana ºi boieriul ºi boteazã.
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Spiridon dã o mie de lei pe pieptul copilului. Cucoana, dacã vede,
zice : „De dai d-ta o mie, eu dau douã, cã de o mulþime de ani, de cînd
sluga asta mã slujeºte.” ªi deodatã omul, din sarac, s-a trezit cu
3.000 de lei. La cîteva zile, a fãcut cumãtrie. Spiridon iar a dat 500
lei ºi cucoana 500 lei, iar pentru cumãtrie, ca sã facã, au dat 1.000
de lei º-au chemat pe toþi oamenii din sat sã mãnînce ºi sã beie la
cumãtria lui Constantin, cã aºa i-au pus numele bãiatului.

Pe urmã, boieriul, ministrul acela, s-a dus ºi i-a zis : „De-amu ai
grijã sã-mi creºti bãiatul ºi sã-l înveþi ; bani de ajuns þ-am dat ; cînd
voi veni, sã-l gãsesc învaþat gata.”

Da bãiatul acela creºtea în toatã ziua tot mai tare, cã vedeai cu
ochii cum creºtea. Cucoana ceea l-a luat la dînsa ºi l-a învaþat ºi-l
aveau aºa de drag ! Ei n-aveau nici un copil ºi pesemne cã erau
amîndoi bãtrîni, cãci au murit ºi i-au lasat lui toatã averea ; douã
moºii cu toate cele, iar pãdurariul s-a mutat cu copiii lui în casele
unde a fost ºezut boieriul.

La 7 ani, se întoarce Spiridon, ministrul, de prin þarã, de pe unde
a îmblat, ºi merge la pãdurar sub pãdure ; dar nu-l gãseºte. Se duce
în sat ºi aude cã e boieri. Merge ºi gãseºte acuma bãiatul hãt mare ºi
învaþat : ºtia ºeapte limbi. A stat Spiridon vro trei zile. – „De-amu,
zice el, sã-mi daþi bãiatul mie, cã eu l-am botezat ; D-voastre mai
aveþi alþi copii, eu vrau sã port grijã de norocul lui.”

Oamenii, pentru cã ºtiau cã de la dînsul ºi de la Dumnezeu li se
trage tot norocul, l-au dat. Boieriul l-a luat ºi l-a dus la împãrãþie.
Merge la împaratul – pe împaratul acela îl chema Deoda – ºi-i spune
toate despre bãiat, cum a auzit cã au spus ursitoarele ; cãci el trebuia
sã spuie. Împaratul nu zice nimic, tace, dar se gîndeºte : „Cum, aista
sã fie mai mare decît mine ºi sã-mi omoare toatã împãrãþia? Mai
bine eu l-oi prãpãdi !” Spiridon a stat ce-a stat ºi iar a pornit mai
departe. Da pe bãiat a poruncit împaratul sã-l iaie un escadron de
oaste, doi preoþi ºi calãul ºi sã-l ducã în pãdure sã-l omoare ; sã-i
aducã numai inima, ochii ºi mînile ca semn. Oamenii s-au dus, dar
le-a fost milã sã-i scoatã inima – i-au tãiat numai mînile ºi i-au scos
ochii ºi inima au scos-o de la o cãþea, cãci zice cã-i ca de la om. Iar
dupã aceea au cãutat un copac mare, boºturos, ºi i-au dat drumul
bãiatului înlãuntru. Acolo, el n-a murit ; Dumnezeu a voit cã a trãit
fãrã mîncare ºi fãrã bãuturã 7 ani.

Întorcîndu-se Spiridon înapoi de prin împãrãþie, trece prin pã-
durea ceea. Dumnezeu i-a dat aºa în gînd ca sã poposascã acolo ºi a
venit sã se culce sub copacul acela. Numai a pus capul la rãdãcinã,
da din copac se auzea aºa cîntãri ca din bisericã. Îndatã a chemat
viziteul cu toporul, sã taie acolo jos ; a tãiat ca o fereastã ºi vede
picior de om; a tãiat mai mult ºi-l scoate. – „Cine eºti tu, cã ºezi
aice?” Bãiatul îi spune... Atunci el l-a cunoscut cã-i finul sãu ºi l-a
luat înapoi cu dînsul în trãsurã. Cînd, pe lîngã casa împaratului, le
iese înainte un moºneag cu barbã mare – acela era Dumnezeu, se
fãcuse sarac. – „Întinde, zice el bãiatului, mîna sã-þi dau ceva !” –
„Dacã n-am mîni”, zice bãiatul – „Spune-mi dar, mã vezi pe mine?” –
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„Cã n-am nici ochi !” Atunci Dumnezeu a suflat duh asupra lui ºi i
s-au fãcut înapoi mînile ºi ochii, aºa cum au fost.

Ministrul s-a dus înapoi cu baiatul la împaratul ºi i-a spus toate.
Gîndeºte împaratul : „Dacã-i aºa, bãietul aista nu-i de prãpãdit, dacã
vrea Dumnezeu cu dînsul astfel.” Dar tot se gîndeºte : „Lasã cã voi
face eu altfeli !” ªi ia ºi-l trimite peste þãri ºi peste mãri la drãguþa
lui, împãrãteasã în altã þearã – aceea avea o fatã – ºi-i spune sã-l
omoare, în minutul în care va primi scrisoarea. Bãiatul ia un cal bun
de cãlãrie ºi scrisoarea pecetluitã ºi bani în buzunar ºi porneºte ; ºi
se duce vro cinci ani pãnã acolo. Dar el unde ajungea la o bisericã,
întra înlãuntru ºi se ruga lui Dumnezeu. În toatã duminica era la
bisericã ºi la utrine, iar noaptea mergea. Cînd a ajuns în tîrgul
împãrãtesei aceleia, s-a dus la o bisericã ; – acolo erau cãlugãri – ºi a
început a cînta. Dar cînta aºa de frumos, cã cãlugãrii s-au mirat de
dînsul. Îndatã dupã bisericã, l-a luat cãlugãrul cel mai mare la
dînsul, i-a dat de mîncat, l-a întrebat de unde e ºi unde se duce ; pe
urmã, el era trudit ºi s-a culcat. O slugã a vãzut scrisoarea pecetluitã
în buzunar ; ia ºi rupe scrisoarea ºi dã cãlugãrului sã citeascã. Cãlu-
gãrul, cum vede ce stã acolo scris, cã împãrãteasa îndatã sã-l omoare,
ºterge ºi scrie cã, îndatã ce va întra, sã puie sã-i strige strigãrile ºi
pãnã în trei zile sã se cunune cu fata ei ºi sã-l facã împarat. Pe urmã,
a pecetluit scrisoarea ºi a pus-o la loc.

Bãiatul s-a sculat, a mulþãmit cãlugãrului ºi s-a dus. Împãrã-
teasa, cum a cetit ce stã în scrisoare, ia ºi face aºa cum i-a poruncit
împaratul cel ºchiop ºi îl cununã cu fata. Da împãratul, vãzînd cã
trece atîta vreme ºi nu-i vine de la împãrãteasa nici o veste, porneºte
el singur sã vadã ce-i acolo. Cînd a ajuns, amu era a doua zi dupã
cununie.

Constantin tot nu-ºi lasa obiceiul, tot mergea noaptea la utrine,
la bisericã. Împaratul cel ºchiop a poruncit la douã catane, ce stau la
poartã, sã sape o groapã sub poartã ºi el, cînd va trece ºi va cãdea,
îndatã sã-l acopere cu pãmînt. D-apoi iatã cã Dumnezeu a vrut altfel ;
pe dînsul nu l-a lasat femeia sã meargã. Merge împaratul sã vadã
de-i gata ºi cade el în groapã; catanele au început a turna pãmînt pe
dînsul ; groapa era adîncã... – „Nu mã acoperiþi, cã-s eu”, strigã el de
acolo. – „Apoi dar þ-ai sapat d-ta singur groapa”, au zis catanele ºi
l-au acoperit bine cu pãmînt ; au umplut groapa pãnã sus, cã nici nu
se cunoºtea. A doua zi, Constantin, trecînd pe acolo, catanele îi spun :
„Iatã ce ne-a fost poruncit împaratul cel ºchiop ºi noi ce am fãcut.” –
„Sã trãiþi, le zice Constantin, bine aþi fãcut ; vã dau urlaub1 ºi bani sã
aibã ºi copiii voºtri” ºi i-a eliberat de la oaste. Constantin a ramas
împarat ºi a început sã batã pe împaraþii de lîngã dînsul, pãnã a
omorît toþi oamenii, cã rãmãsese numai soacra ºi femeia lui ºi trei
escadroane de catane. Atunci a început a împuºca la Dumnezeu, cã
aºa îi era dat, sã se batã. Dumnezeu a luat ºi l-a închis cu oastea lui
într-o stîncã ºi el acolo trãieºte ºi are sã iasã la sfîrºitul lumei ºi aºa

1. În limba germanã, iar pe româneºte, „concediu.”
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are sã taie, cã n-are sã rãmîie nici un om, numai piatrã ºi apã. El se
aratã ºi amu; îi iese sabia afarã, dar oamenii zidesc deasupra ca sã
nu iasã, cã atunci va fi sfîrºitul lumei. Îndatã dupã dînsul a fost
potopul ºi Dumnezeu i-a prãpãdit pe urieºi ; – el a fost împarat
urieºilor, cãci toþi oamenii erau atunci urieºi.

Gheorghi Torschi, Mihalcea

*

În altã poveste, spusã de Ana Darie din Broscãuþi, aude un negu-
þitor de la ursitoare cã copilul are sã fie împarat ºi, luîndu-l sã-l
creascã, îi tot spunea „împarat”. Despre aceste a auzit ºi împaratul
ºi a trimis sã-l aducã ; îndatã l-a pus ca sã scrie la stoliþã, cã avea cap
bun ºi era învaþat. Neguþitorul ºi toþi boierii l-au sfãtuit pe împaratul
sã deie fata dupã el ºi sã-l lese sã rãmîie dupã moartea lui împarat
în loc – dacã-i aºa de la Dumnezeu. Împaratul i-a dat fata, dar pe
urmã i-a pãrut rãu ce-a fãcut. A mers la dînsul ºi l-a întrebat :

„În ce crezi d-ta?” – „Eu cred în bisericã ! – îi rãspunse ginerile –
cã eu, în toatã duminica pãnã în ziuã, trebuie sã mã duc la bisericã.”

Împaratul a pus sã facã o groapã la uºa bisericei sub prag ºi
deasupra sã puie un scaun de cearã ; cînd va calca, sã cadã în groapã;
ºi acolo sã stea pietrari cu var ºi pietre la îndemînã ºi sã astupe
îndatã, ca nici sã se cunoascã.

Duminicã dimineaþã se scoalã el sã meargã la bisericã, cã în ziua
ceea avea sã-l încoroneze. Da femeia lui se pune pe lîngã dînsul ºi-l
roagã ºi-l pofteºte : „Mã rog matale, te-i duce mai pe urmã, nu merge
aºa pãnã în zori.” El a ascultat-o ºi nu s-a dus, dar socrul sãu merge
sã vadã de-i amu gata. Calcã el pe scaunul de cearã ºi cade
înlãuntru; atunci pietrarii încep a-l astupa ºi în jumatate de ceas a
fost totul sfîrºit. Aºa a cãzut el în groapa ginerelui sãu ºi de atunci
se zice : „Nu sapa groapa altuia, sã nu cazi singur într-însa.” Da pe
ginerele sãu, cînd a întrat în bisericã, a venit de sus o coroanã de la
Dumnezeu, de l-a încoronat ºi a fost el împarat.

§ 5. Slãbãciunea. Puterea. Lupta

„Care-i mai tare, acela-i mai mare.”

Un om curajos, îndrãzneþ, întreprinzãtori sã cheamã cã e „inimos”.
„Om cu inimã.”

„E numai de un cot, sã zice despre unul mic de trup dar e numai
inimã într-însul.”

„Mi s-a fãcut inima cît un purice” sã zice la o fricã, la o duioºie.

„ª-a luat inima-n dinþi ºi s-a dus...”, adecã º-a fãcut curaj. (De
fricã, clãnþãiesc dinþii în gurã.)

„Moale la inimã” sã spune în Bucovina despre omul ce nu poate
vedea bãtînd pe cineva, tãind ceva ; precum ºi despre omul ce lesne
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plînge cînd vede o jãle, pe cînd, de acel ce nu poate plînge, sã zice cã
e vîrtos la inimã.

În Moldova, sã spune la astfel de ocazii : „Mi s-a fãcut inima ca o
piatrã ; cu cuþitul sã dai într-însa, cã n-ar curge sînge !”, s-a
învîrtoºat.

„Dumnezeu sã-þi deie putere ºi virtute” sã spune în satele de pe
lîngã Suceava, cînd eºti la o suparare, la o greutate.

„Fã-þi curaj ; îmbãrbãteazã-te !” „Curaj de pîslã” sã zice în rîs.

„Curaj” sã zice ºi la voie-bunã. „E în curaji buni”, adecã „în duºi
buni.” „Cutare e foarte plãcut, cînd e în curajii lui”, adecã : „În apele
lui.” „În cheful lui.”

Omul curajos face curaj ºi la alþii.

Cînd te temi de ceva, parcã tot îþi sare inima din loc ; iar cînd
lucrul sau persoana despre care porþi grijã sînt în siguranþã ori ai pe
cineva „la spate”, care te îmbãrbãteazã, „pare cã-þi e inima la loc”.

Sã zice : „Are spate bune.” „Are în cine se razama.” „Are razim.”
Are pe cineva care îl apãrã, îl protejã. „Are scut bun” sau „N-are
scut pe nimene.” „E bãtut din toate pãrþele de vînturi” :

„Dincotro vîntul mã bate,
Tot mã frige ºi mã arde”

„Nu-i umbrit de nime ; n-are umbrã de nicãieri.”

„L-a pus în buza tunului” sã spune despre cineva ce e expus
pericolului.

Cînd e cineva la adãpost, nici nu-i pasã :
Nici nu-mi pasã
De Nastasã,
În vãgãunã
Nici nu tunã. Botoºani

sau
Nici nu-mi pasã
De Nastasã,
De Nichita,
Nici atîta,
De Hurjui,
N-am grija lui.

„E o vreme rea, cã sã nu dai un cîne afarã.” Sã zice mai ales cînd
ai pe cineva drumeþ ºi nu-l laºi sã sã ducã pe o vreme rea, asupra
nopþei.

Cînele e cel mai puþin îngrijit ºi expus temperaturei. „Are mila
cînelui” sã zice despre cineva ce n-are protector pe nime ; „îmblã ca
un cîne”, alungat ºi oropsit de toþi. „E ca cînele nimãrui”, nu-l doare
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pe nimeni inima dupã dînsul, n-are milã de la nime. „Nu cauþi cînelui,
dar cauþi a cui e cînele” sã zice cînd faci hatîr cuiva nebagat în samã.

Cînd vorbeºte cineva despreþuit, i sã zice : „Latri ca un cîne” sau:
„Latri rãu, de cîne ce eºti...” „Porc de cîne” se zice iarãºi de ocarã.

„Îi cauþi în coarne” sã zice despre cineva pe care îl curteneºti, îi
faci toate voiele.

Cînd cineva face ceva rãu, sã zice : „Pielea ta va rãspunde” sau,
dacã a încãput într-o belea, sã zice : „Vai de pielea lui.” „N-aºi vrea
sã fiu în pielea cutãruia.”

În glumã se zice : „Fã cutare lucru, pe conta mea ºi pe pielea ta.”

„Îmblã tot cu frica-n spate.” „I-a întrat frica în oase.”

Cînd cineva sã teme, sã zice : „Ce te temi? Dumnezeu cu tine.”
Ce mai fricã
De-o furnicã !

(S-a vãzut vol. I, p. 428, despre fricã. Descîntece de spãriet, se vor
vedea vol. II*)

„Leac de fricã nu-i” sã zice. Adecã ca cineva sã nu sã teamã.

„De ce te temi, de aceea nu scãpi” (se va vedea povestea).

Omul slab de fire, de spaimã, poate sã moarã, dar sã-ºi facã
curaj, sã se îmbãrbãteze.

Omul slab „sã teme ºi de buruiene ºi de umbra lui” ; dar :

„Tot paiul îºi are umbra lui.”

Care e împarat

Împaratul tuturor pãserilor e ochiul-boului, o pãsãricã mititicã
cît degetul ; nu vulturul, dupã cum sã vorbeºte. Dumnezeu a zis la
pãseri cã care s-a sui mai sus la ceri aceea are sã fie împaratul
pãserilor. S-a suit vulturul cel mai sus ; dar sub aripa lui s-a ascuns
ochiul-boului ºi cînd vulturul nu s-a mai putut sui, a zburat
ochiul-boului sus de tot. Pãserile scoborîndu-se, au venit toate la
Dumnezeu, ca sã le hotãrascã pe vultur de împarat. „Staþi, le zice
Dumnezeu, cã încã lipseºte una ; aceea are sã vã fie vouã împarat.”
Dumnezeu ºtia ce ºiriclic a fãcut ochiul-boului, dar el a ramas mai
mare decît toate ; cãci pe dînsul nici o pasere nu poate sã-l mãnînce ;
el, fiind mic, sã ascunde printre frunze, pe unde vulturul, cu aripele
lui, nu poate sã între ºi nu-i poate face nici una nimic.

Tot astfel, ºi între dobitoace, nu leul e cel mai mare, nu el e
împaratul ; cel mai mare e culbecele, cãci el îºi poartã casa în spate
ºi, cum vine cineva, sã ascunde ºi nu-l poate mînca ; iar cînd vine

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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iarna, el îºi face uºã la casã, sã închide bine ºi nici nu-i pasã ; pãn’ în
primãvarã. Peste iarnã, trãieºte cu sucul sãu ºi, cum iese brînduºele,
sã dã la brînduºi. Culbeciul sã suie pãn’ în vîrful copacului, in leul sã
poate sui? ! Petrea Beicu, Mihalcea

Copiii, cînd vãd culbecul, îi cîntã :
Culbeci, culbeci,
Scoate coarne boireºti
ªi te du la Dunãrea,
ªi bea apã tulburea.

Cine e mai mare

Un turc s-a dus odatã la o casã ºi a cerut sã-l gãzduiascã. Gazda
l-a primit cu mare bucurie. „Da n-aveþi pe nime mai mare decît
mine?”, a întrebat turcul. „Nu”, au rãspuns gospodarii. Tocmai cînd
dormea turcul mai bine, începe a þipa copilul din leagãn. „Vedeþi,
zice turcul, v-am întrebat de n-aveþi pe cineva mai mare ºi n-aþi vrut
sã-mi spuneþi. Copilul e cel mai mare decît noi toþi...” Botoºani

Odatã s-a fost dus împaratul la o vãnãtoare ºi a înnoptat într-o
pãdure. „Mergeþi ºi-mi cãutaþi o gazdã, a zis împaratul miniºtrilor,
dar cãutaþi unde nu sã aflã mai mare decît mine în casã.” I-au gãsit
gazdã la un pãdurari. Cînd merge împaratul, casa plinã de copii.
Unul plîngea, altul þipa – mama ºi tatãl lor îi bãteau, îi þistuiau...
„Lasaþi, oameni buni, nu vã mai bãteþi copiii, c-aiºtia nu ºtiu de
frica mea.” „Nu v-am spus eu, zice împaratul la miniºtri, sã nu-mi
luaþi gazdã unde vor fi mai mari decît mine ?”...

De la mama autoarei, Botoºani

Cinel, cinel :
Cinghilicã mititicã,
Nici de Vodã n-are fricã.

(Scînteia)

Mai mare peste cei mai mici

Dintre animale, iepurele e tare fricos ; de fricã, el doarme cu ochii
deschiºi. Zice cã de suparare, cã el se teme de toate animalele ºi de
dînsul nici una, s-a dus la iaz sã se-nece. Vãzîndu-l, broaºtele au
sãrit în baltã spãriate. „Dar tot sã teme cineva ºi de mine !”, a zis el ;
ºi s-a înturnat înapoi voios. Ion Pisarciuc, Roºa

Plopul ºi bradul

Plopul de atuncea tremurã, cãci, pe cînd fugea Maica Domnului
cu copilul în braþe de jidani, s-a ascuns sub un plop rãmuros. Da
plopu-i zice : „Fugi, fugi, cã eu mã tem, nu vezi cum tremur?!” Atunci
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Maica Domnului i-a zis : „Tot sã tremuri, sã dea Dumnezeu!” ªi chiar
aºa-i ; cã plopul, fie cît de liniºtit afarã, frunza-i tot tremurã.

A mai mers Maica Domnului – iatã un bradanaº mititel înaintea
ei : „Vinã aice, îi zice el, cã eu te voi ascunde !” „Cum m-ãi ascunde, cã
eºti mititel ? !” „Nu-i nimic, ia mã voi slobozi de ici ºi de cole ºi-i vedea
cum te voi ascunde !” Cînd s-a uitat Maica Domnului, era toatã aco-
peritã ; da bradul crescuse cum sã cade de mare. Aude Maica
Domnului pe jidani cum trec, cum o cautã, dar s-o vadã, nu puteau.
Atunci Maica Domnului l-a blagoslovit : sã fie cît lumea tot verde ºi
frumos ºi sã sã bucure lumea cînd îl va vedea, ºi de atuncea bradul
are în vîrf cruce.

Brad verde sã pune cînd sã începe vro casã. Cînd sã carã mai
întãi lemnul sau piatra, pun la cai sau la cãruþe brad ºi, cînd sã
încheie casa, sã pune sus, ca sã fie trainic, zic unii ; iar alþii zic cã sã
fie aºa vesel traiul ºi frumos. Catrina Daniliuc, þigancã din Mihalcea

Un lucru bine fãcut, care sã trãiascã mult, sã cheamã cã e trainic.
„E ca fierul”, e tare, va þinea mult. La ziduri, ca sã þie, sã pune
„umbra” de la vro vietate.

„Acesta are sã trãiascã cît hãul.” „Cît Rarãul.” „Va trãi cît piatra
munte.” „E abanos” etc., sã zice la un om sãnãtos, voinic.

„Oþelit” se cheamã un om deprins cu toate greutãþile.

„Cãtrãnit” e acela care nu sã mai sfieºte de sîngiuri ; nu-i fac nici
o impresie.

Barbatul fricos

A mers un om în pãdure cu carul dupã lemne, dar era fricos. În
pãdure, a gãsit un urs mort, l-a pus în car ºi l-a adus acasã. „Iaca,
femeie, zice el, am omorît un urs.” „Ce spui, barbate, da nu te ºtiu eu
cît de fricos eºti ? !” „Ba zãu c-aºa, uite-te ºi vezi, ca sã mã crezi.”
Femeia ºtia c-aºa ispravã nu-i în stare barbatu-sãu sã facã. Sara, ia
ºi unge toate fereºtile cu brînzã pe din afarã ºi peste noapte s-au
strîns o mulþime de-a cîni ºi hîrîiau pe la fereºti. El aude º-o întreabã
pe femeie noaptea : „Ce-i asta, femeie, ce s-aude pe la fereºti ?” „Ce
sã fie, in scoalã ºi te uitã cum s-au strîns neamurile ursului, fraþii,
ºi-þi cer socotealã de ce l-ai omorît.” „Vai de mine, femeie, nu l-am
omorît eu; mergi degrabã de le spune cã mort gãsit, mort luat.”

Victoria Cocriº, din Zvorîºtea

Talharii ºi jidanii

Românii spun despre jidani cã sînt foarte fricoºi ºi cã sã tem de
puºcã.

ªease jidani au fost pornit odatã la drum cu cãruþa ºi fiecare din
ei a fost luat cîte o puºcã ; cînd iatã cã, printr-o pãdure, li iese-nainte
doi talhari.

– Mãi, pentru ce aþi luat voi puºtele astea?



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA5 8

– Pentru oameni rãi.
– Apoi iatã, noi sîntem oameni rãi, ce aveþi sã faceþi cu dînsele ?
– Poftim dar D-voastre, fãceþi ce ºtiþi cu puºchi.
Talharii i-au pradat, i-au mãcelãrit º-au omorît 4 dintr-înºii,

scãpînd cu viaþã numai doi ; iar aceºtia apoi au povestit pe la alþii
lupta lor cu talharii în modul urmãtor :

Noi, pliosc cu biciuºcuþa,
Ei, trosc cu mãciucuþa.
ªi atîta ne-am bãtut noi pe noi
Pãnã cînd am ramas din ºese negustori
Numai doi.
ªi ei tot doi tãlhãroi.

Rifchi, Rifchi, decît moarte pe pãdure, mai bine acasã, de chef a
me! Toader Clim, Botoºani

*

Doi jidani au fost poposit noaptea la o crîºmã singuraticã,pe un
cîmp. Iatã cã vin ºi niºte talhari, dintre care unul mai chipos a
poruncit sã le dea de bãut ºi mîncare ; acestuia, crîºmarul îi zicea
„jupîne Gheorghe”. Unul din jidani se apropie de crîºmari ºi-l în-
treabã : „Cine-i d-lui, cã nu prea samãnã a om de treabã?” „Hai, hai,
nu te purta tu bine cu dînsul c-ãi vedea cine-i !” Talhariul a fost auzit
vorba lor, vine la jidan ºi-i zice : „Vezi tu ghioaga asta, mãi jidane?
Amuº te turtesc !” Jidanul, de fricã, a început a juca º-a cînta înaintea
talhariului : „Hop, bãdicã, hop, lelicã, hop, cucoane Gheorghieº. Cîte
fete ºi neveste, ca CC. Gheorghieº nu mai este. Cîte fete-n Mahala,
ca CC. Gheorghieº nici una!” ªi sãrea jidanul în sus ca o minge.

A rîs ºi talhariul de dînsul ; l-a cinstit º-a petrecut pãnã în ziuã cu
jocul jdanului. Cînd s-a dus talhariul de acolo, a cãzut bietul jidan de
obosealã, a trebuit sã doarmã ºi apoi sã se ducã mai departe. A fost
tras o duldurã bunã. Asta sã fi fost adevãrat.

De la mama autoarei, Botoºani

Sã zice : „Îi sare þuca de fricã !” „Îi joacã tananaua.” „Îmblã ca
prîsnelul, ca pe ºfarã, pe dinaintea lui.”

„Cum îi cîntã, aºa joacã !” Acest proverb vine de la urs. „Îl joacã ca
pe urs.” „El cîntã ºi ea joacã” sau viceversa sã spune despre autori-
tatea cuiva asupra celuialalt.

Þiganul ºi lupul

Un þigan º-a luat scripca subsuoarã ºi mergea prin pãdure singur.
Iatã vede un lup. Unde sã se ascundã? Vede înaintea lui o groapã ºi
sare într-însa. Lupul vine pãn’ la margina groapei ºi sã uitã la
þigan. Þiganul, ce sã facã de fricã? Apucã degrabã scripca ºi începe
a-i cînta :
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Lupule, lupanule,
Sã mã batã Dumnezeu,
Dacã-þi vrau þie vrun rãu!

Lupul s-a uitat cît s-a uitat la cîntecul lui ; apoi s-a dus. Iesã
þiganul ºi se întãlneºte cu alþi þigani ; dar la un capãt de pãdure
bileau niºte femei pînzele. „Bre, zice þiganul, eu mã duc la femei
º-am sã le cînt ºi ele vor lasa pînzele ºi se vor apuca de joc ; voi sã
furaþi pînzele ºi sã fugiþi în pãdure.”

Cum au auzit femeile scripca, º-au pus fustele-n brîu º-au început
a þupãi ! Da þiganul din gurã... la ceialalþi :

Nu cata cã-i gros, subþire...
De capãt ºi în pãdure !

Cãci ei le mai cautau, care le vor veni mai bine la socotealã ; ºi
cînd s-au trezit femeile, au ramas fãrã pînzã.

Þiganii aveau acolo bordeiele lor. Amu, unul din ei s-a fost dus în
sat la cerut ºi s-a întors înapoi c-o doniþã de lapte acru în cap. Un
altul ia ºi se bagã între rufe ºi-l sparie pe þigan, strigînd de acolo :
„Bee !”

Þiganul, de spaimã, a scapat doniþa cu lapte din cap ºi s-a varsat
pe jos. Se întoarce el furios cãtrã acela ce l-a spãriet ºi strigã rãstit :

In mai zi o datã „Bee !”,
Cã nu-i mai behãi
Cît îi trãi !..

Decît l-a bagat pe acela în groazele morþei, nu ceva!
Ileana Puricioia, Botoºani

Despre þigani se spune cã nu sînt voinici. Povestea precedentã cu
barbatul fricos, în unele locuri, sã spune despre þigan.

Jocuri

Jocul de-a „a sã ascunde” ºi a spãria pe alþii e obicinuit mai ales
la copii. E o plãcere deosebitã pentru copil, cînd a spãriat pe cineva.
Se ascunde pe sub paturi, pe dupã uºi ºi strigã : boo ! sau bee !

Cei mari fac pozne ºi mai mari. Ca sã sparie, sã fac matahale
lungi noaptea, întinzînd mînele în sus ºi þinînd o oalã într-un bãþ, în
loc de cap ; oala are douã spãrturi pentru ochi, în care pun cîte o
lumînãricã, iar de la oalã în jos, e acoperit corpul c-o prostire. În loc
de oalã, altã datã pun numai cît un cap ca de om, care e tot atît de
grozav. De multe ori sã pot întîmpla nenorociri, altul ce-l vede poate
sã-l ucidã. La copii mici, sã fac foarte multe jocuri de spãriet. Îi
sparie cã vine „Borza”, cã vine „Caua” sau cã vine lupul sã-i mãnînce,
mai ales cînd plîng sau sînt obraznici. „Taci, c-amuº vine lupul ºi te
va mînca.” Iar altul, cineva din altã odaie, se face cã-i lupul ºi morãie.
Bãiatul însã nu se prea sparie cu una, cu douã, ascultã cu atenþiune
ºi apoi zice : „Sã vie încoace, sã-l vãd!”
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La copiii mici de tot, ca sã-i facã sã rîdã, acel ce sã joacã cu copilul
îmblã cu degetele sale ca ºi cum ar pãºi, începînd de departe ºi
zicînd:

Cau, cau, un’ te duci,
La Cocuþa s-o mãnînci,
Da de unde s-o apuci :
Ia de colo ºi de ici !

În timpul acesta, tot înainteazã cu degetele, mergînd rar, pîn’ ce
ajunge la piept sau la gît, pe subsuori, de unde prinzînd copilul ca ºi
cum l-ar mînca, tot repeteazã versul cel din urmã, iar copilul rîde de
sã prãpãdeºte. Botoºani

Un alt joc despre spãriet, la copii, e acesta : Un copil îl întreabã pe
altul : „Ai fost în pãdure?” „Am fost”, rãspunde acela. „Ai vãzut un
lup?” „Am vãzut !” „Te-ai temut de dînsul ?” De regulã, spune cã nu.
Celalalt, ca sa-l încerce de-i drept ce spune, îl ameninþã cu mîna pe
la ochi – ºi de închide ochii în momentul acela, e semn cã s-a temut,
de nu, nu.

Se zice în rîs : „Sparie lupul cu pielea oiei !” Lupul e curajos, iar
oaia, spãrioasã.

Morariul s-a îmbracat c-un cojoc pe dos º-a morãit, sã-l sparie pe
Dumnezeu. (S-a vãzut la urs.)

Pepelea a avut tocmalã cu stãpînul sãu, cã cîte oi se vor uita la
dînsul sã fie a lui. Apoi s-a îmbracat c-un cojoc pe dos º-a fãcut slut
la oi ºi ele, spãriindu-se, toate s-au uitat...

Muzica

Despre finul lui Dumnezeu ºi scripca, s-a vãzut vol. I, p. 472, cu
care muia ºi pietrele ; sau despre fluierul ce îmblînzeºte în pãdure
fiarele. În poveºtile Strigoaica, Visul, Vederile ºi Pragul, ciobanul,
cîntînd din fluier, învinge zmeii ºi zinele ºi apoi, prin ºiriclic, face ce
vroieºte cu ei.

Au fost trei fraþi la oaste ; ieºind ei din cãtãnie, s-au sfãtuit înde
ei : „In sã mergem noi la împaratul, pe cît l-am slujit toþi 3, poate
ni-a da ceva, ca sã avem cu ce trãi.” S-au dus. A întrat întãi cel mai
mare, ca sã pofteascã. Împaratul i-a zis : „Tu-mi spui mie cã m-ai
slujit, dar nu-mi spui cu ce dreptate. Eu îndatã am sã te cerc ºi voi
ºti. Iatã, am sã trec de douã ori pe dinaintea ta ºi a treia oarã cînd
voi trece, sã-mi dai o palmã.” El, unde era sã dea palmã împaratului !
Împaratul l-a bãtut bine ºi l-a alungat. Mergînd, a spus la fraþi cã
i-a dat bani, de are cu ce trãi toatã viaþa. A mers ºi al doilea ; ºi acela
tot aºa a pãþit. Merge ºi al treilea. Acela a dat o palmã împaratului.
(Cãci la catane-i aºa, cã el dacã o datã a jurat, trebuie sã facã tot ce
i sã spune : sã meargã în foc, unde l-a trimete.) „Tu m-ai slujit cu
dreptate. Acuma eu pe tine te voi rãsplãti tare bine, dar mai întãi
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sã-mi faci o treabã. Am fãcut o moarã cu 30 de pietre ºi nu poate
nime mãcina, cãci au luat-o dracii ; s-au fãcut ei morari. La fiecare
piatrã este alt drac ºi pe cine trimet sã-i alunge nu mai scapã cu
zile. Dacã te prinzi cã-i vei alunga, eu îþi dau fata ºi jumatate de
împãrãþie.” „Voi încerca, înalþate împarate, numai sã-mi dai
agheazmã, grîu sfinþit de la 12 liturghii º-o scripcã care cîntã
singurã.”

I-a dat toate. El s-a dus º-a aºteptat în moarã. Au venit 30 de
draci, jucînd, þipînd, ºi unul mai bãtrîn venea din urmã ºi toþi s-au
apucat la lucrul lor : unul ºtergea pietrile, altul mãcina etc. Soldatul,
cînd a început a-i stropi cu agheazmã, ei toþi au fugit þipînd la cel
mai mare. „Nu ºtiu ce-i acolo în moarã, cã ne frige.” Vine dracul cel
bãtrîn, cu barbã, c-o coadã lungã ºi cu niºte unghii mai lungi decît
degetele. Soldatul dã sã-l stropeascã, el nici nu se uitã ; întrã în
moarã. Soldatul apucã iute scripca ºi începe a cînta. Dracul stã ºi se
uitã. „De cînd sînt, zice el, încã aºa frumos sã cînte n-am auzit.
Învaþi-mã ºi pe mine !” „Dacã þi-s degetele tare strîmbe, te-i lasa sã þi
le îndrept?” El a zis cã s-a lasa. A despicat butucul ºi l-a prins în
butuc. Apoi l-a bãtut pãn’ a ostenit. Dracii cei mititei þipau pe afarã,
dar nu se apropiau. El s-a pus ºi s-a hodinit ºi iar l-a bãtut. „Cere ce
vrai de la mine ºi dã-mi drumul sã mã duc la copii.” „Iscãleºte-mi cã
nu-i mai veni în moarã.” I-a scos o mînã ºi a iscãlit. L-a mai bãtut ºi
i-a dat drumul. Au fugit schiolãlãind, cît au putut. Împaratul i-a dat
fata.

La cîtva timp, porneºte el cu femeia sã meargã acasã la pãrinþi.
Iatã cã pe graniþa oraºului lor vede o negreaþã ºi oameni morþi o
mulþime. „Fugi de-aice, îi spun niºte trecãtori, cã la noi este mare
nenorocire, s-au pus niºte diavoli pe graniþã ºi nu lasã nici paserea
sã treacã, totul omoarã.” Acuma, diavolii vãzuse cã vin oameni ºi se
apropia de dînºii. Soldatul ia barda, diavolul atunci l-a cunoscut :
„Iar vrai sã-mi îndrepþi degetele!”, strigã el ºi la fugã cu toþi dracii lui.

Alecsa Isar, Lucaviþa

Voinicia

Despre ºiriclicul ce-l întrebuinþeazã cei slabi pentru a învinge pe
cei tari, dar proºti, sînt mai multe poveºti. S-a vãzut Baba ºi dracul.
Sã va vedea: Dan ºi Zmeul etc., vol. II*, precum ºi la Poveºti*, sub
titlul ªugubine : Ursul ºi þiganul etc., de asemenea, ºi sub titlul Ani-
malele, mai multe lupte ºi istorii din viaþa animalelor.

De altmintrelea, toate poveºtile sînt descrieri despre fapte de
isteþime ºi vitejie sãvîrºite de diferiþi eroi, în împrejurãri grele,
ajutaþi de cei buni ºi stingheriþi sau omorîþi de cei indivioºi ºi rãi. Cu
privire la curaj ºi lipsa de fricã, sînt : Cel ce cautã beleaua, Cel ce
n-avea fricã etc. Mai ales celor ce au fost soldaþi li se atribuie curajul.

* Aceste volume nu au mai fost publicate de autoare (n.ed.).
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Românul, mai mult decît orce, preþuieºte voinicia. Voinicul e de toþi
iubit ºi respectat; chiar ºi de femei. S-a vãzut Pãunaºul, vol. I, p. 384.
S-a vãzut iubirea ºi interesul pentru cãpitani de hoþi ca Busuioc etc.

Principiul românului este :
„Decît c-un miºel la cîºlig, mai bine c-un voinic la pagubã.” Despre

un miºel, ticãlos, sã spune cã „n-are nici oleacã de inimã-ntr-însul”.
„Cu aºa unul piei.” „Te mãnîncã cînii.” „Nu-i nici de zama oului.”
„Ouaþi, de aiºtia...” „Cu aista nu-i nici de murit, nici de trãit.” „N-ai
nici o haznã dintr-însul.” „Þ-ai gãsit, floare de-amirosit !... „Þ-ai gãsit
ºi omul...”

„Sã teme ºi de buruiene, ºi de umbra lui.” „E un mãmãligari.”
„Un papã-lapte.” (S-a vãzut proverbele la mãmãligã ºi la ceapã.) „E
o gurã de vacã.” „Un bleg.” „Nu-i nici de-o lume.” „Lasã-mã sã te
las.” „Nu-i barbat.” „Zice amin la toate.”

Copiii între dînºii spun urmãtoarele versuri de voinicie :
– Cum te cheamã?
– Zor-de-Zamã!
– Cum te strigã?
– Mãmãligã !
– Cum te taie?
– Cu malaie !
– Cum te-mpuºcã?
– C-o gãluºcã ! (sau : „Hap, gãluºcã !”)

„La plãcinte, înainte ; la rãzboi, înapoi !”

„Ia-l de pe mine, cã-l omor !” sã zice despre cineva fãlos ºi fricos.

„Voinicos, da fricos.”

„În urma rãzboiului, mulþi voinici s-aratã.”

„Dupã turc, ºi pistolul.” Sã zice despre cineva vrednic sau ticãlos.

Omul vrednic dã piept cu greutatea, cu primejdia, pe cînd cel
ticãlos fuge.

Omului iute, inimos : „Nu-i calci pe coadã, cã-þi gãseºte
mantaua.” „Nu-i sufli-n borº.” „E om, nu e fleac.”

Cînd cineva îmblã provocînd, bajocurind, sã zice : „Hei... tu ai
udat pãnã acuma tot butuci, încã nu þ-ai dat peste om...” Sã poves-
teºte cã un ficior de bani gata, oarecînd, mergea pe drum ziua mare
ºi sã uda pe oameni, cãci zicea cã-s butuci, ºi nime nu îndrãznea sã-i
zicã nimicã, cãci toþi sã temeau de starea lui ; pãn’ ce a dat ºi peste
un „om”, care i-a tras o sfîntã de bataie, de s-a lasat de acel obicei.

(Despre onoare etc., sã va vedea vol. II*.)

Voinicul îmbla morþiº dupã vitejie.

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Cînd sare unul la mai mulþi e semn de vitejie, cînd sar mai mulþi
pe unul e semn de miºãlie.

Totdeauna cu cel slab sã þii. (De la tatãl autoarei)

„E ca ºoimul” sã zice despre un om ager, viteaz.

Omul voinic pãreche îºi cautã, tovarãº cu care sã potriveºte în
voinicie.

Voinicul adesea moare de mîna celui slab ; cãci pe dînsul nu-l lasã
inima sã-ºi puie puterea cu cel slab, sã-l loveascã, pe cînd acela
singur îºi cautã ceartã ºi nu-l cruþã. De voinicii ºi vitejii de acestea,
mulþi rãmîn pãtimaºi pe viaþã. D-l Petrea Cocriº, Botoºani

Ca sã-ºi încerce puterele, flecãii sã trîntesc îndeolaltã. Trîntele
sînt de mai multe feluri : „Trînta dreaptã” e cînd sã cuprind în braþe
cruciº. „Trînta ciobãneascã” e cu piedicã ; sau stînd piept la piept,
îºi întind mînele peste spate, unul altuia, pãn’ la brîu dinapoi, ºi
prinzîndu-se bine de brîu, sã trîntesc. „Trînta pe furiº” e cînd apucã
unul pe altul pe furiº de mijloc ºi atunci i-a luat toatã puterea.
„Trînta de-a berbecul” sau „de-a berbeleacul” e cînd, vînzolindu-se
doi, sã se trînteascã, un altul, strein, ce þine cu unul din ei, vine ºi
sã pune alãturi, în patru brînci, ca sã-i fie de ajutor, ºi acesta,
rezãmîndu-se, îl trînteºte pe celalant pe deasupra prietenului sãu,
de-a rãstãgolul, de sã duce „de-a berbecul”. Tot cam astfel e ºi cînd cel
mai voinic rãdicã pe adversari ºi-l zboarã sieºi peste cap. Botoºani

La trîntã, cautã fiecare sã fie deasupra, cãci „acela ia pe fata cea
frumoasã.”

Tot voinicie e cînd un flecãu sã întinde pe pãmînt cu faþa în jos ºi
altul sã întinde oblu deasupra lui, cuprinzîndu-l cu mînele pe sub-
suori ºi apoi, aducîndu-le dupã ceafã, îºi încleºteazã degetele, astfel
cã cel de dedesupt, strîns ca în fiere, trebuie sã-l rãdice.

„De-a cîrligul” sã numeºte cînd doi, stînd în picioare faþã în faþã,
la oarecare departare ºi înþãpeniþi bine în pãmînt, se prind ca în
cîrlige de degetele arãtãtoare ºi astfel cautã sã sã urneascã unul pe
altul din loc ; însã, dacã º-ar da drumul unul altuia, ar putea sã-ºi
spargã capetele de pãmînt.

O altã voinicie e cînd nu poþi deschide la cineva pumnul. Aceastã
tãrie o au mai ales femeiele.

(S-a vãzut Zîna ºi inelul, vol. II, p. 10.)

Bãieþii sã joacã vara pe toloacã, azvîrlind beþe, „de-a balanca”.
Balanca este un bãþ lung ca cele de mînã, la un capãt mai subþire ºi
la altul mai gros, aruncînd cu cel gros înainte. Sã cinchesc jos, într-o
poziþie aproape ca ºezînd, ºi, balansînd de mai multe ori balanca în
mînã, îi dau drumul. Ea sã duce de cîteva ori peste cap º-apoi drept,
pãnã la þinta ce au pus. Þinta poate sã fie de 5-6 stînjeni moldo-
veneºti. Acolo stã un bãiet, care sã cheamã cã „o paºte”. Dacã a
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trecut de þintã, mutã semnul pãnã acolo ºi tot acolo trebuie ºi ceialalþi
s-o arunce, iar cel ce-a aruncat mai slab vine la pascare ºi merge cel
ce a pãscut pãn’ atuncea în locul lui de aruncã.

Tot astfeli sã joacã ciobanii cu cîrligele lor ciobãneºti, arun-
cîndu-le din deal la vale, de merg de-a rãstãgolul ; lucru ce e mai uºor
decît pe ºes.

Mai aruncã ºi niºte beþe ca de-o palmã, ce merg ca sãgeata. Aruncã
cu „praºtia”. Praºtia e un bici cu coadã scurtã ºi cu biciuºca lungã; în
vîrful cãreia leagã o piatrã sau numai glod. Apoi îi face vînt ºi suceºte
necontenit biciul în mînã, de se învîrte biciuºca mult împrejur ºi,
cînd îi dã drumul, merge ca de 100 de metri ºi, pe cine l-ar lovi, îl
toropeºte ; de aceea nu pun piatrã, ci pun un boþ de glod.

D-l Petrea Cocriº, Botoºani

Fac eserciþii cu sãgeata ºi arc de trestie ; bat mingea, sã joacã
de-a ascunsele ºi altele.

De altfel, jocurele copiilor nu sînt decît lupte ºi încercãri de
putere, cum e jocul „Dumnezeu ºi dracul” etc.

Lupta celor 3 fraþi

A fost un împarat care avea 3 fete. Ele nu-l ascultau ºi împaratul,
de ciudã, le-a blastamat ºi le-a pus sã stea 7 ani într-o bisericã. Cum
au întrat acolo, zidul bisericei s-a înnegrit. În bisericã a pus tatãl
lor un poloboc de apã, ca sã aibã fetele ce bea, ºi necuratul – alt
poloboc, cãci acu ele erau în stãpînirea lui. La 7 ani, împaratul a dat
de ºtire cã cine sã va gãsi sã-i scoatã fetele din blãstãm, acelora le
va da de soþii. S-au gãsit 3 fraþi, care au zis cã le vor scoate.

În ziua hotãrîtã, împaratul a fãcut lîngã mãnãstire paradã mare,
bal ºi a chemat tot poporul. Au jucat toatã ziua, au petrecut, dupã ce
a înnoptat, cei 3 fraþi au zis la oameni sã se ducã pe acasã, cãci ce va
fi pe acolo nu e de ei. Poporul s-a dus ºi au ramas numai cei 3 fraþi.
Au întrat în bisericã ºi s-au început a sã lupta între ei cu sãbiele. Pe
la miezul nopþei, au venit 6 necuraþi ºi vrau sã-i alunge, dar nu pot,
cãci nu se puteau vîrî între dînºii sã-i desfacã, de sãbiele lor. „Lasaþi,
a zis fata cea mai mare diavolilor, cãci Dumnezeu aºa vrea.” Astfel
s-au luptat ei pãn’ la cîntatul cucoºilor, atunci diavolii au perit ºi ei
s-au lasat de luptat.

A doua zi dimineaþa, mãnãstirea era albã la un colþ. Împaratul
iar a chemat poporul º-a fãcut paradã, bal, pãnã în sarã. Noaptea
s-au dus toþi pe acasã º-au ramas iar cei 3 fraþi. Acuma au venit 12
diavoli ; dar s-a întîmplat tot ca în noaptea trecutã. A treia zi,
mãnãstirea era albã mai bine de jumatate.

Împaratul a fãcut paradã ºi mai mare, pãn’ în sarã, iar noaptea
au venit dracii, cîtã frunzã ºi iarbã, ºi iarãºi nu i-au putut desface ºi
alunga pe luptãtori. Dimineaþa, mãnãstirea era cu totul albã. „Hai-
deþi de-acuma acasã”, a zis ficiorul cel mare fetelor. „Nu sã poate,
cãci trebui sã mai dormim o noapte aici, de prubã”, a zis fata cea
mare. În noaptea ceea trebuiau sã se pãzeascã ca nime sã nu bea
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apã din polobocul dracului. Ficiorul cel mare le-a spus la fraþii sãi –
cãci ºi el era nazdravan, ca ºi fata – sã nu cumva sã-i împingã pacatul
sã bea ; dar cel mic era prost, l-au iudit dracii ºi el a bãut. Cînd s-au
sculat a doua zi dimineaþã, biserica era cu totul neagrã, cum a fost
dintãi, ºi fetele au ramas blastamate încã pe 7 ani. Împaratul i-a
rugat tare ca la ºeapte ani, în aceeaºi zi, sã se afle toþi 3 iar acolo.
Ficiorii º-au luat ramas-bun de la logodnicele lor ºi fiecare fatã a dat
logodnicului ei cîte un dar. Cea mare i-a dat logodnicului ei un inel
pe care, cînd îl va învîrti pe deget, sã aibã tot ce va dori. A doua i-a
dat celui mijlociu o basma, pe care, cînd o va scutura, tot ce va dori
va avea; iar a treia i-a dat o panã – tot aºa.

Au mers ei pãnã unde se despãrþea calea în 3 drumuri ºi fiecare
a apucat pe cîte unul. Cãile acestea sã împreunau iarãºi toate 3, la
întrarea unui oraº. Aice locuia o vãduvã. A ajuns mai întãi cel mij-
lociu º-a întrat pe la ea. A petrecut vro cîteva zile. Basmaua îi da
bani ºi de toate ; vãduva, vãzînd aceasta, i-a luat basmaua ºi l-a
alungat. El rãmãsese peritor de foame; neavînd ce face, s-a apucat
sã care gunoi la un jidan.

Ajunge ºi cel mic la vadanã; petrece ºi acela cîteva zile. Îi ia ºi lui
pana ºi-i dã blendele... Neavînd cu ce sã se hrãneascã, a întrat la un
pitari ºi cara cu spatele fãinã de la moarã.

Cel mare º-a pãzit cinstea lui, º-a cruþat darul ce i l-a dat logod-
nica. Acesta era îmbracat ca un prinþ º-avea trãsurã ºi cai ca la
împaraþi ºi toþi i se închinau pe unde mergea. Aºa a îmblat el cu
noroc aproape 7 ani prin lume; cînd a vãzut cã sã apropie vremea, a
pornit spre casã. A ajuns în oraºul unde erau fraþii sãi ºi, mergînd
prin oraº la primblare, îl întãlneºte pe cel mijlociu cãrînd gunoi.
Spune la vezeteu sã treacã pe aproape de dînsul ºi sã-i rãstoarne
carul. Fratele sãu a început a plînge, cãci carul se sfarmase ºi ce-i va
zice stãpînul sãu? Fratelui celui mare i-a fost milã ºi i s-a fãcut
cunoscut. A plãtit pentru dînsul carul, l-a îmbracat frumos ºi l-a
luat. Pe al doilea, l-a gãsit cãrînd fãinã ; acestuia i-a varsat sacul
jos ;– apoi ºi pe acesta l-a mîngîiat ºi l-a luat.

În ziua hotãrîtã, au ajuns la locul de luptã. Împaratul a fãcut
aceleaºi pãrãzi ºi ei s-au luptat tot aºa, 3 zile. A patra noapte, au
dormit acolo ºi n-au mai bãut din polobocul dracilor, dar nici fetele
nu bãuse tot timpul în acei 7 ani. Cînd s-au sculat dimineaþã, fetele
erau scapate de blãstãm.

Împaratul a trimes sã le aducã cu paradã acasã, dimpreunã cu
mirii lor, dar numai pe fratele cel mare l-au gãsit cu fetele, cãci cei
doi ºtersese de dimineaþã putina ; de ruºine, au fost fugit.

Fugind ei printr-o pãdure, au dat de un bordei. Cel mic a ramas
acolo, dar cel mijlociu a mers mai înainte, sã vadã unde va ieºi.
Mergînd, i-a venit miros de mere ºi nu departe aflã ºi un pom, cu
niºte mere foarte frumoase.

Fiind tare flãmînd ºi obosit, a mîncat ºi s-a culcat. Cînd se scoalã,
simte cã are ceva pe cap. Sã pipãie ºi vede cã-i crescuse coarne ! Dar
aºa mari, cã de-abia putea trece printre copaci. Ce sã facã el ? Sã se
întoarcã înapoi îi era ruºine ; merge mai departe. Îi vine miros de
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pere. Iar a fost flãmînzit. „Macar fie ce va fi, gîndeºte el, trebui sã
mãnînc !” Mãnîncã ºi iar adoarme. Acuma, cînd s-a sculat, îºi simte
capul uºor ; i-au fost picat coarnele. „Las’ dar cã-i bine !”, zice el. Ia
pere de acelea ºi mere ºi se duce în oraºul unde era vãduva ºi sã pune
cu merele de vînzare la poarta ei. O slugã a venit º-a cumparat. A
mîncat ºi ea º-a dat ºi stãpînei. Pãn’ a doua zi, le-au fost crescut la
amîndouã niºte coarne, cã au fost strãbãtut prin podul casei, pãn’
peste acoperemînt. Au trimes dupã doftori, dupã babe, dar nime nu
le putea ajuta. El se face un cãlugãr ºi vine la servitoare ºi-i spune cã
poate sã le citeascã, sã facã rugãciune la Dumnezeu ca sã le scape. Îi
citeºte servitoarei ºi-i dã o parã, pe care, cum a mîncat-o, coarnele
i-au picat. Ea merge de-i spune stãpînã-sa ºi-l cheamã ºi ea. Cãlu-
gãrul a luat-o la spovãduit. Ea i-a spus toate pacatele, numai despre
basma ºi panã, nu. „Cautã, cã trebuie sã mai ai pacate, cãci coarnele
nu-þi cad.” A spus ºi de acestea. „Adã-le-ncoace.” Le-a adus. I-a dat
ºi ei o parã ºi coarnele i-au cãzut. Apoi s-a întors la fratele sãu ºi l-a
luat ºi, ducîndu-se la logodnice, s-au însurat.

Domnica Mihailiuc, Broscãuþi

*

Omul voinic

Frunzã verde stejãrel,
Cînd eram eu tinerel,
Luam satul de-a lungu,
Cîte mîndre mã vedea,
Toate cu mîna-mi fãcea :
Cã tu eºti de sama mea!
Da una nume-mi punea :
Spate late de voinic,
Buze moi, de copil mic.
Da dupã ce-mi îmbãtrîneam,
Luam satul de-a lungu,
Cîte mîndre mã vedea,
Toate porþile-nchidea
ªi una c-aºa-mi zicea :
Tu nu eºti de sama mea!
Da una nume-mi punea :
Spate late-ncîrjobate,
Buze moi, tapalazate. ªcheia

*

Omul lat în spate e voinic. Sã aflã ºi povestea voinicului
Spatã-latã.

Omul care e voinic sã cunoaºte pe ºele, cã e „bine legat”. Despre
oamenii mici ºi îndesaþi, trupeºi, sã zice cã au putere. Sã zice :
„Aista-i de cei de la pãmînt.” „Buturuga micã rãstoarnã carul mare.”

Cînd un om e slab tare, sã zice cã „nu poate rãdica un pai de jos.”
„Încã-þi trebuie multã mãmãligã sã mãnînci pãnã sã faci cutare
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lucru” sã spune mai ales la copii, cînd se încearcã la ceva greu. În
poveºti, se spune cã copiii sugeau cîte 7 ani la mamã, pãnã ce capatau
destulã putere.

(Se va vedea la Poveºti*, sub titlul ªugubine, cum a capatat putere
Ivanciu ªulupanciu.) S-a vãzut despre ciobanul ce a capatat putere
mîncînd mãmãligã cu usturoi, vol. I, p. 465.

A fost un cioban care nu avea putere deloc, toþi îl bãteau ; el s-a
rugat la Dumnezeu sã-i dea putere ºi Dumnezeu i-a dat. (S-a vãzut :
Doboº.)

„Cine poate oase roade, cine nu, nici carne moale.”

Cînd cineva e voinic, tare, sã zice cã e „cît un tun”, „cît un zmeu”.

În Bucovina, cînd sã întîmplã de Crãciunul nemþesc ger bun, sã
zice cã nemþii vor fi mai tari în acel an, iar dacã e ger de sãrbãtorile
noastre ºi de-ale lor, moale, vor fi românii mai tari.

Cînd se naºte un viþel la vacã, oamenii îl duc în casã ºi-l lovesc de
3 ori de horn, zicînd: „Sã fie mare ca hornul, vesel ca primãvara,
frumos ca vara, gras ca toamna, vîrtos ca iarna ºi greu ca pãmîntul.”

D-na Maria Braha, Mihalcea

Despre un om voinic sã spune cã e „cît un urs”. Ursul e cel mai
tare din toate dobitoacele, smulge copacul cu rãdãcinã din pãmînt.
Se va vedea la poveºti despre „Ursul, ficiorul popei”, „Urechiuºã”,
„Dungã-Murgã” ºi alþii.

Boul e tare, rãstoarnã pãmîntul ; de asemenea, ºi calul. Sã zice :
„E tare cît un bou”, „cît un cal”. Se va vedea la poveºti „Fiul vacei”,
„Fiul iepei”, „Fiul oiei”, care reprezintã încruciºarea între popoare de
deosebite rase, ea dînd copii puternici, meniþi a sãvîrºi fapte în-
samnate.

Este o buruianã în pãdure, sã numeºte „100 de capete”, cu aceea
sã se scalde voinicul, ar fi în puterea boului.

Spinul „voinic” e bun de scaldat ºi mai toate buruienele, pentru
întãrire ; cînd e cineva bolnav, capãtã putere. (Se va vedea buruienele
de la Sf. Ioan, bozul de la Ziua Crucei etc.)

Dumnezeu. Încruciºarea cu zeitãþi
Mai mare decît tine

A fost un flecãu de însurat ; el avea o logodnicã în alt sat ºi,
fiindcã n-avea timp ziua, alerga noaptea la ea. Pe lîngã drumul pe
care mergea el, era alãturea o rîpã mare ; º-amu, de cîteva ori, a fost
auzit un glas cã-i zicea : „Vasile, tu degeaba mergi la ibovnica ta,
cãci eu sînt partea ta ºi tu a mea.” Mama lui l-a fost învaþat cã de va

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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mai auzi aºa, sã zicã : „De eºti tu norocul meu, ieºi sã te vãd, iar de
nu eºti, mai în fund te afundã.” El a zis vorbele acestea º-a venit la
dînsul o doamnã minunat de frumoasã. „De-amu, Vasile, tu du-te
prin lume, na, îþi dau cal de cãlãrie, sã pofteºti la nunta noastrã pe
cine vei vedea cu ochii, un an de zile întreg, cãci eu mã duc la casa ta
sã pregãtesc ce trebuie pentru nuntã. Tu la anul sã fii acasã ºi ne
vom cununa ; numai cît ia sama: mai mare decît tine, sã nu pofteºti.”
El a mers prin lume º-a poftit pe cine a vãzut ºi, fiindcã odatã, pe
cînd poftea el, sã prilejise ºi împaratul, l-a poftit ºi pe el. Cînd a
venit la anul acasã, în locul bordeiului sãu erau curþi împãrãteºti.
Împaratul a fost auzit de aceasta ; a luat pe ficiorul sãu º-a mers ºi
el la nuntã. Ficiorul împaratului, cînd a vãzut pe mireasã, îi venea
sã-ºi ia zilele, nu ceva, ºi cum a ajuns acasã, a cãzut bolnav la pat de
dragoste. Împaratul, auzind, a trimes dupã Vasile, doar i-ar gãsi vro
pricinã sã-l omoare, ºi i-a dat ca pãn’ a doua zi dimineaþã sã aleagã
curat 3 coreþe de grîu amestecat cu mac ºi cînepã, fir de fir deoparte,
iar sabia a pus-o în cui la îndãmînã, arãtîndu-i-o, cã de n-a fi gata
pãn’ la timpul zis, îi taie capul. Vasile vine suparat acasã ºi spune
femeiei : „Vezi, dacã nu m-ai ascultat º-ai chemat la nuntã mai mari
decît tine !” Dar ea avea putere peste necuraþi ; i-a chemat ºi, pãn’ a
doua zi, lucrul a fost gata. A doua zi, împaratul îi dã poroncã cã sã
dezrãdãcineze o pãdure ºi sã-i aducã la amiazã colac de grîu de pe
locul acela. I-a adus. A treia zi, l-a pus sã rãsãdeascã pe-un deal
pomi ºi, pãn’ a doua zi, sã-i aducã poame coapte. Femeia lui ºi
acestea le-a fãcut. Acuma, ficiorul împaratului vroia numaidecît
sã-i ia capul, fãrã sã-l mai cerce, dar împaratul a spus cã are sã-l
trimeatã ºi la Dumnezeu, sã-l pofteascã la dînsul la masã ; unde ºtie
el tare bine cã nu va putea merge º-atunci îl vor omorî. L-a chemat
ºi i-a spus. Vine el acasã plîngînd ºi uitîndu-se la ceri, în sus, cît e
de departe ! Femeia lui însã i-a dat un cal negru ºi l-a legat la ochi,
spuindu-i sã sã þie bine pe cal, sã nu cadã, cã pe ceea lume, Sf.
Neculai îi va lua legãtoarea. Aºa a fost. El, mergînd, a vãzut niºte
vaci grase pãscînd pe-un loc sterp ºi altele slabe, pãscînd în iarbã.
Cele slabe erau oamenii care, avînd de toate pe asta lume, nu trãiesc
acãtãrii ºi sînt tot suparaþi, parcã tot le lipseºte ceva, iar cele grase
erau oamenii cei saraci, care ei totdeauna îºi fac voie-bunã, orce
necazuri ºi nevoi ar avea. Apoi a întrat într-o casã º-a gãsit pe masã
o franzolã º-un pahar cu apã ºi, gustînd din ele, îndatã a fost sãtul.
Acelea erau partea lui din care era sã mãnînce în vecii vecilor pe
ceea lume. Mai mergînd prin odãi, a gãsit pe Dumnezeu, care i-a dat
rãspuns cã va veni, dar sã-i facã o masã din toate pãserele ºi
dobitoacele, tot cîte 77. Venind înapoi, împaratul nu l-a crezut c-a
fost º-a poroncit cã, pentru minciuna ce spune, sã-i ia îndatã capul.
Dar cînd au rãdicat sabia, din ceri s-a auzit un glas ºi Dumnezeu,
încunjurat de raze, a fost înaintea lor. „Staþi, nu-l omorîþi ! Daþi
încoace coroana, cãci el e mai vrednic decît voi !”... ºi puindu-i-o lui
Vasile în cap, pe împarat ºi pe ficior suflîndu-i, i-a fãcut numai fum.

Ion Cozloboschi, Mihalcea
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Blãstãmul. Pacatele
 Doamna ºi pascariul. Dumnezeu

A fost un pascari la un împarat, dar amu el era bãtrîn º-a rugat pe
împaratul sã primeascã pe ficioru-sãu de pascari în locul lui. Împa-
ratul l-a primit. Pascariul ist nou prindea peºte mai dehai ºi mai
frumos de cum prinsese tatã-sãu ºi împaratul era tare mulþãmit. El
avea casã lîngã apã ºi vîrºi, nãvoade, tot ce-i trebuia. Odatã merge el
sã prindã ºi nu scoate nimic. A doua zi, iar aºa. A treia zi, iarã. Aºa
a pãþit vro trei sãptãmîni de-a rîndul. La trei sãptãmîni, merge într-o
dimineaþã la apã ºi prinde un singur peºtiºor cît degetul. Îl ia în casã
ºi-l pune într-un ciubaraº sã creascã, ca sã vadã ce peºte va fi : caras,
lin or ce? Merge pe urmã iar ºi trage cu nãvodul ; acuma, a prins la
peºte, cã s-a spãriat. A mers la palat ºi a zis sã vie cu cãruþele sã-l
iaie ; – ºi l-au pus în cãruþi ca lemnele, unu lîngã altul. Din ziua ceea
înainte, el, cum punea vîrºa sau meredeul, cînd mergea, îl gãsea
plin. Atuncea, peºtiºorul acela a fost închis peºtii, cã nu veneau...

Dar acuma ºi la casa bãiatului era altfel ; de cîte ori venea acasã,
pe masã gãsea mîncarea gata, caldã, rachiu ºi tot ce-i trebuia. Aºa
az, aºa mîne, sã miarã el cine face toate acelea, cã nu era nime în
casã, numai peºtiºorul. Într-o zi, în loc sã se ducã de acasã, se
ascunde dupã uºã ºi se uitã prin borta cheii. Deodatã aude un huit,
ca ºi cum ar fierbe apa la foc ; pe urmã, sare peºtiºorul jos ºi sã face
o doamnã frumoasã ºi se apucã de treabã, face focul, pregãteºte
mîncarea... El atunci întrã încet în casã º-o prinde. „Ei, zice ea, ce-ai
fãcut? De ce n-ai avut rabdare încã cîteva zile, sã fi scapat eu din
blãstãm, cãci eu sînt fatã de împarat, blastamatã cã sã fiu aºa ; dar
ºi aºa n-a fi rãu, dacã m-ãi asculta, sã faci tot ce þ-oi zice eu.” „Te-oi
asculta, zice el, de ce nu?” „De-amu, zice ea, tu sã nu te mai îngrijeºti
de peºte, cã vezi cã peºtele singur îþi vine, dar sã mergi la împaratul
ºi sã zici cã vrai sã te însori, sã cheme împaratul toatã oastea cîtã o
are la nunta ta, cã de tot soldatul vei da cîte un galbãn, iar pentru cei
mai mari, vei da tot mai mult.”

Merge el a doua zi ºi spune cum i-a zis. Împaratul sã vorbeºte cu
miniºtrii : „Dacã ni dã el treabã, hai sã-i dãm ºi noi lui.” „Bine, zice
împaratul, eu þ-oi face asta, dar ºi tu acestea douã dealuri, ce-s
dinaintea curþei mele, pãnã mîne sã le sapi ca sã fie neted, sã ari, sã
sameni grîu, peste noapte sã se coacã ºi la opt ceasuri dimineaþã sã
am franzole calde la cafea ; cã de nu, unde-þi stau picioarele, þ-a sta
capul, sã ºtii.”

Vine el acasã ºi plînge. „Uitã-te ce-a spus împaratul.” „Taci, nu
plînge, zice fata, capul tãu acelea nu le va face, dar le voi face eu.
Culcã-te ºi dormi ºi n-avea nici o grijã, dragul meu.” El s-a culcat.
Ea, cînd a fost 12 ceasuri, a ieºit afarã º-a ºuierat din degete ºi s-au
strîns, cîtã frunzã ºi iarbã, necuraþi. „Ce poronceºti, împãrãteasa
noastrã?” „Iatã ce ºi iatã ce... Voi ceilalþi sã faceþi asta – dar era
unul ºchiop – da tu, zice ea celui ºchiop, sã te duci la dealul de steclã
ºi sã-mi aduci talgerul cel de diamant ºi, dupã ce-þi mãcina, sã-mi
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aduceþi fãinã sã coc eu împaratului franzole, sã fie gata la cafea.” Ei
s-au apucat de sapat ; pe urmã de samanat ; unii suflau ca sã se coacã
mai degrabã, alþii moara fãceau. Îndatã au îmblãtit º-au mãcinat ºi
au adus fãinã. Ea, cînd au fost franzolele gata, le-a pus pe talgerul de
diamant, l-a trezit pe pascari ºi l-a trimes la împaratul sã le ducã.

Împaratul, cînd a vãzut, s-a spãriat. S-a sfãtuit iar cu miniºtrii ce
treabã sã-i mai deie. Apoi i-a zis cã pe vîrful dealului ce se vedea, sã
facã el o curte de diamant, cu toate celea de diamant, cu grãdinã cu
fel de fel de pomi ºi fel de fel de fiare ºi de la curte, pod de diamant,
pãnã la împaratu la uºã, iar de jur-împrejurul dealului sã fie apã ; cã
de n-a face aºa pãnã a doua zi dimineaþã, unde-i stau picioarele, îi va
sta capul. Fata iar a ºuierat º-au venit diavolii ºi le-a spus ce sã facã.
Pãn’ a doua zi dimineaþã, totul a fost gata ºi fiare fel de fel în grãdinã
s-au prefãcut ei. „Îi rãu, zice împaratul ; mi sã pare cã eu am sã
ajung sã pasc porcii la pascariul nostru.” Vine pascariul la
împaratul. „Acuma îþi poroncesc sã strici toate ºi pãn’ mîne sã fie
dealul la loc cum a fost.” ª-aceea s-a fãcut. Sã duce iar la împaratul.
„Apoi, dacã ai aºa mare putere, zice împaratul, ºi dacã vrai sã ai tu
aºa de mare paradã la nuntã, chemînd eu toatã oastea, atunci mergi
ºi-l pofteºte ºi tu pe Dumnezeu sã vie sã te cunune.” Sã duce iar ºi-i
spune doamnei ce i-a zis. „Amu, asta e mai greu”, zice ea. Îi face o
pãreche de opinci de fer ºi-i pune în traistã mîncare, cã oriºicît ar fi
mîncat, nu sã mai sfãrºea, ºi-i dã un ºip de rachiu, cã tot bea ºi nu
sã mîntuia, ºi-n buzunari îi pune titiun, cã tot tragea ºi tot avea, ºi
i-a dat un pistol, cã oricît ar fi împuºcat, tot încarcat rãmînea.
„De-amu, dragul meu, ia ºi te du pe apa asta tot în jos, pãn’ vei
ajunge la o fîntînã. Acolo sã te pui pe o moviliþã ºi sã mãnînci, cã din
apã are sã iasã o raþã – aceea e sora mea ºi ea te va învaþa ce sã
faci.”

S-a dus el cum i-a zis doamna, pãn’ a ajuns la fîntînã. Iese o raþã :
oac, oac, cum e raþa. „Buna ziua, cumnatã raþã !” „D-ta eºti, cumnate,
barbatul surori-mea peºte? Da ce cauþi pe aici ?” El îi spune. „Apoi
eu, ce pot sã-þi ajut, o biatã raþã blastamatã? Dar du-te mai departe,
c-ãi da iar de-aºa o fîntînã ºi va ieºi iar aºa o raþã, o sorã a mea,
aceea poate va ºti ceva” ºi, cum a zis cuvintele astea, raþa ciuºti !, în
apã; s-a cufundat !... A ramas el suparat. Merge, merge ºi ajunge.
Iar iese o raþã, oac, oac... „Buna ziua, cumnatã raþã !” „Ei, d-ta eºti
etc.” ªi asta i-a zis sã meargã în jos, la altã fîntînã, cã va ieºi o altã
sorã raþã ºi poate-l va-ndrepta. A sãrit în apã ºi nu s-a mai vãzut.
Merge la a treia fîntînã. Iese ºi aceasta ºi-i spune cã ea, o biatã raþã
blastamatã, cum poate sã-l ajute ?, dar sã meargã mai departe, la o
fîntînã, c-acolo paºte un cal cîte 100 de fãlci de iarbã de matasã pe zi
ºi bea cîte o fîntînã de apã; acela-i fratele lor, blastamat sã se facã cal,
poate el va ºti ceva.

A mers el pãn’ acolo ; vede de departe cã paºte un cal sur. Se pune
baiatul jos lîngã fîntînã ºi mãnîncã, apoi bea apã de aceea ºi cînd s-a
rãsuflat, cãci era trudit, toatã frunza de pe copaci, macar cã era
verde, a cãzut. Se fãcuse tare de apa ceea. Ia ºi mai bea ºi se simþeºte
ºi mai cu putere. Apucã un copac gros cu mîna ºi-l scoate cu rãdãcinã
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cu tot. Vede cã vine calul, sã ascunde sub o tufã. Da calului i-a
mirosit a om. Cînd a suflat o datã, apa din fîntînã, toatã, peste dînsul
a zburat-o. „Buna ziua, cumnate cal !”, zice pascariul. „D-ta eºti,
cumnate, barbatul surore-mea peºte ? Te-au trimes aice surorele
mele reþe?” „Eu!” „Da ce cauþi aice? Cît pe ce eram sã te omor !” El îi
spune. „Ce pot eu sã-þi ajut, un cal ? Dar dac-ãi face cum þ-oi spune,
tot va fi bine. Ia ºi bea din apa asta º-am sã beu ºi eu ºi sã te sui pe
mine, cãci ne vom sui la Dumnezeu.” A bãut el apã, s-a fãcut ºi mai
tare ºi calul a zburat în sus ca o pasere. „Eu, zice calul, te-oi duce
numai pãnã la ceri ; în ceri nu mã pot duce, cã-s cu pacat, dar tu, cînd
þ-oi zice ca sã te cobori, chiar sã sari de pe mine, sã nu cauþi cã n-ai
loc.” A zburat el pãnã sus. Deodatã, numai ce aude : „Sari de pe
mine !” „Unde, cã mã prãpãdesc?” „Ascultã-mã, sari !” Cînd a sãrit,
acolo era carare. „Amu, zice calul, ia ºi te du tot înainte pe cararea
asta, dar sã nu cumva sã te uiþi înapoi, cã îndatã cazi de sus de unde
eºti ºi te rãsipeºti pãnã jos ; tot înainte sã te duci. Sã nu cauþi c-or fi
ace pe unde-i calca, sã nu cauþi cã-n urmã te-or striga mama, tata ;
te-or chema; sã nu cauþi c-ãi vedea mînele tale tãiate, picioarele,
mergi tot înainte pãnã la Dumnezeu !”

El a mers aºa ºi s-a pãzit. A ajuns la Dumnezeu º-a picat în
genunchi. Dumnezeu l-a ascultat º-a zis c-a veni sã-l cunune. Pe cînd
îi nunta? „În douã sãptãmîni”, a zis el. „Du-te”, a zis Dumnezeu.
Cînd s-a înturnat, n-a mai vãzut nimicã, nici nu-l striga ; aceia erau
dracii, care fãceau aºa, doar l-or prãpãdi pe dînsul ºi pe toþi ; cãci el,
prin aceea c-a mers la Dumnezeu, a rãscumparat ºi pe femeia lui din
blãstãm, ºi pe cumnatul ºi cumnatele lui, pe toþi.

Cînd a venit la locul unde s-a scoborît, calul îl aºtepta acolo. S-a
suit iar pe cal ºi, într-o minutã, a fost jos. „Sã vii ºi d-ta, cumnate, la
mine la nuntã”, zice el. „Cum m-oi duce, zice calul, dacã-s blastamat?
Dar dacã vrai sã-mi faci un bine, ia ºi mã împuºcã.” „Cum sã te
împuºc, mi-i jele sã te omor !” „N-ai grijã, fã cum îþi zic eu. Din mine,
dupã ce voi muri, a ieºi o raþã, tu ºi pe aceea s-o împuºti ºi din raþã
va zbura un hulub º-acela s-a duce la Dumnezeu, atuncea tocmai voi
fi scapat.”

El a scos pistolul ºi l-a împuºcat în cap. Calul s-a lungit jos ºi din
cal a ieºit o raþã. A împuºcat ºi raþa º-a cãzut ; din raþã a ieºit un
hulub º-a zburat drept în sus.

Merge el înapoi pe drumul cela, ajunge la fîntîna cea cu raþa. Iese
raþa ; el o pofteºte ºi pe dînsa la nuntã. Raþa zice cã ea nu se poate
duce, cã-i blastamatã, dar dacã vra sã-i facã un bine, s-o împuºte, c-a
ieºi un hulub dintr-însa ºi s-a duce la Dumnezeu la ceri. El a îm-
puºcat-o ºi pe ea ; º-aºa le-a împuºcat pe toate. Ajunge acasã ºi merge
la împaratul ºi-i spune. Amu se împlineau cele douã sãptãmîni, cînd
avea sã vie Dumnezeu. Sã duce acasã ºi scoate afarã o masã ºi pune
vin ºi miere ºi lumãnãri pe masã ºi aºteaptã. Da împaratul a trimes
toatã oastea sã-l împuºte pe dînsul ; sã-l facã prav. El sta lîngã
masã, pe un cuvor, cu femeia lui. Soldaþii dau sã-l împuºte, nu pot ;
au împietrit. Împaratul se uita ºi el de departe. Vine Dumnezeu. Ia
ºi-i cununã. „De-amu, zice Dumnezeu, pentru cã te-am cununat, tu
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ai sã rãmãi aice împarat ºi a ta e toatã oastea ºi împãrãþia asta, de
az înainte, da împaratul are sã pascã porcii la tine, dacã a fãcut aºa.”
ªi aºa a ramas.

El a fãcut nuntã frumoasã ºi am fost ºi eu la nuntã, m-au încarcat
într-un tun ºi m-au azvîrlit, de-am picat tocmai pe scaun aice, de vã
spun povestea. Ilie Sleuca, Mihalcea

Broasca ºi ghemul

A fost un împarat º-a avut trei ficiori ; el i-a pus pe toþi trei sã
sãgeteze, sã vadã ce noroc au sã aibã. Celui mai mare i-a cãzut
sãgeata la un crai. Împaratul s-a bucurat. La al doilea, tot aºa ; da
celui al treilea, care era mai frumos ºi mai cuminte, i-a cãzut sãgeata
într-o baltã. El a mers sã º-o scoatã, dar o broascã iesã cu sãgeata.
„De-amu, tu pe mine trebui sã mã iai !” Merge el acasã cu broasca.
Împaratul i-a fãcut o poiatã ºi l-a alungat sã trãiascã acolo cu dînsa.
Broasca, ziua, era broascã ºi, noaptea, sã facea o fatã aºa de fru-
moasã, cum nu mai era alta ca dînsa. Împaratul cel bãtrîn a vãzut-o ;
el n-avea femeie, era vãduvoi, ciuda lui : de ce sã aibã ficioru-sãu aºa
o femeie? Ce sã facã el ca sã-l prãpãdeascã? Îl cheamã într-o zi la
dînsul ºi-i spune cã pãnã dimineaþã sã-i facã pe dinaintea curþei lui
pãrãu; cã de nu, îl omoarã. Ficiorul vine suparat la femeie în poiatã
ºi-i spune. „Culcã-te ºi dormi, îi zice ea, cã pãnã mîne dimineaþã va
fi aºa.” Ea a trimbiþat în scoicã º-au venit broaºte cîtã frunzã ºi
iarbã. Toate au carat cu gura apã, cã pãn’ a doua zi curgea pãrãu.

Îl cheamã împaratul iar pe ficior. „Amu sã te duci sã-mi aduci de
pe ceea lume, de la mã-ta, inelul ei de pe degetul cel stîng.” El merge
acasã ºi plînge. „Du-te la balta ceea din care m-ai luat tu pe mine,
zice ea, c-a ieºi mama ºi þ-a da un ghem, ºi ghemul cela are sã te ducã
tocmai acolo.” A luat el ghemul de la mama ei, aºa broascã ca ºi
dînsa, ºi cum mergea, deodatã i s-a fãcut un drum cu pomi de aur ºi
cu pãseri de aur ; acestea ziceau: „Vai de noi ºi de noi, n-ar mai
putrezi cei ce ne-au fãcut pe noi !” Merge mai departe, vede iar aºa
pomi cu paseri de aur, care cîntau: „Ferice de noi ºi de noi ºi de cei
ce ne-au fãcut pe noi !” Merge mai departe, vede prin niºte prunduri
niºte vaci pãscînd ºi niºte femei cu doniþele mergînd la vaci ºi rîzînd.
Mai merge : vede alte vaci cu iarba pãn’ la brîu ºi niºte femei cu
doniþele mergînd ºi plîngînd. Sã mai duce, vede un om arzînd într-un
foc, º-un mieluþ tot venea dintr-un pãrãu ºi-l stropea cu apã. Sã mai
duce, ajunge la mã-sa. „Am venit, mamã, sã-i dai tatei inelul de pe
degetul cel stîng.” „Nu þi-l voi da, zice mã-sa ; du-te mai întãi la
Dumnezeu ºi întreabã de pot sã-l dau.” Merge el mai departe pãn’ la
Dumnezeu, sã închinã ºi-i spune la ce l-a trimes tatãl sãu. „Inelul
n-ai sã-l duci, zice Dumnezeu, dar te du înapoi ºi spune-i cã în ias’
noapte i-a fatat o vacã doi bouþi, cu aceia sã are ºi sã samene grîu,
cã eu am sã mã duc mîne la masã la dînsul. Acum, spune-mi, ce-ai
vãzut aici ?” „Am vãzut niºte pãseri ce tot plîngeau ºi blastamau pe
pãrinþi.” „Sînt copiii pe care i-au omorît pãrinþii, pãn’ a nu sã
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boteza.” „ª-am mai vãzut altele, care ziceau cã uºoarã sã le fie þãrna
la cei ce le-au fãcut.” „Sînt copiii ce au murit creºtineºte.” „ª-am
vãzut niºte vaci pãscînd pe prunduri ºi femei cu doniþe, care mergeau
rîzînd sã le mulgã.” „Acele le-au dat cu toatã inima ºi au parte pe
ceea lume.” „ªi altele pãºteau prin iarbã ºi femeile mergeau
plîngînd.” „Acelora le-a pãrut rãu cînd le-au dat º-amu n-au parte
dintr-însele.” „ª-am mai vãzut un om ce ardea în foc º-un mieluþ tot
venea ºi-l uda cu apã.” „Omul acela era tare pãcãtos º-a dat o
mulþime de oi de pomanã, dar numai dupã mieluþul acela nu i-a
pãrut rãu, l-a dat cu toatã inima º-amu acela îl stînge.” (De aceea sã
dau vite de pomanã.)

S-a luat ficiorul împaratului º-a venit pe ghem înapoi, º-a spus
împaratului cum sã samene, pentru masa lui Dumnezeu. Împaratul
însã a zis cã doar atîta are el, cu ce sã-l primeascã pe un om!
Dumnezeu venind, l-a pus pe ficiorul sãu în loc, care, însurîndu-se
cu fata, a scapat de blãstãm ºi n-a fost broascã mai mult.

Acsinia Roman, Mahala

Cum e pe ceea lume

A fost un boier º-a blastamat pe fata lui sã stea nu-º’ cîþi ani în
apã, într-o baltã. Pesemne, a fost greºit cu ceva. Cînd i s-a împlinit
blãstãmul, ea a zis cã cine o va scoate, a aceluia va fi. A mers un
þigan de la curte dupã apã ºi aude cum îl roagã cineva : „Scoate-mã
de aice, cãci voi fi a ta.” El a scos-o ºi a dus-o acasã la el. Pãn’ a doua
zi, în locul bordeiului lui, s-a fãcut o casã mai frumoasã decît la
boieri. Boieriul, dacã a vãzut cã are el aºa putere, i-a spus cã pãn’ a
doua zi sã-i facã ºi lui pe locul unde era pãdure pãscãtoare. I-a fãcut.
A doua zi, i-a poroncit cã sã-i facã un pod cu pomi pe de-amîndouã
pãrþile ºi cu pãseri. Pe urmã, l-a trimes la tatãl sãu pe cea lume, sã-i
aducã coroana, sabia ºi straiul. Fata s-a fãcut cal, l-a luat pe dînsul
în spate º-a pornit. A mers pe la 7 porþi ale iadului º-a vãzut cum
bãteau oamenii pe femeia care a amestecat laptele cu apã ºi cum îl
bãteau pe omul care spune minciuni (aici te bat cînd spui drept, zice
povestitoarea) ºi femeia lui tot îi tãlmãcea... º-a ajuns la tatãl
boieriului de i-a cerut lucrurile. Atunci, el a zis : „Ficiorul meu are
acolo atîta împãrãþie, iar eu aice n-am decît coroana asta, straiul ºi
sabia. ªi el ºi pe acestea mi le ia? Bine, dar, i le dau!” S-au dus ºi la
Dumnezeu. Dumnezeu l-a întrebat ce cautã. El a spus cã l-a trimes
împaratul. „Sã-i spui împaratului vostru, a zis Dumnezeu, cã mîne
am sã mã duc la dînsul la masã, sã-mi caute în astã sarã o vacã, s-o
trimeatã la taur ºi pãnã mîne dimineaþã sã aibã viþel, cãci eu mîne
dimineaþã vreau sã beau coraslã de aceea, la el, la cafea.” El s-a
întors înapoi º-a spus boieriului toate ce a auzit ºi ce i-a poruncit
Dumnezeu. Boieriul a zis cã aºa lucru nu se poate. A doua zi a venit
Dumnezeu. „Dacã aºa lucru nu se poate, de ce ai nãcãjit pe omul
acesta sã facã tot aºa lucruri care nu sã pot?”, l-a întrebat
Dumnezeu. Dumnezeu pe boieri l-a ologit, iar pe þigan l-a fãcut boier
în locul lui. Sofia Andriciuc, Mihalcea
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Judecata e dupã moarte

Un bãietan sarac, care pe orce slujea, nu sã ºtia de urma acelui
lucru, întra ca în pãmînt, a pornit în lume sã-ºi caute noroc. Întãl-
neºte pe Dumnezeu ºi Sf. Petru. Aceºtia întrebîndu-l, el li-a spus
unde merge. „Tu vei avea noroc, a zis Dumnezeu, dacã vei fura
cãmeºa de la una din zinele ce le vezi colo cã zboarã : cãci ele îndatã
au sã se scalde în iazul cela ºi vor pune cãmeºile pe mal.” El s-a dus
sã pîndeascã, dar ele l-au vãzut ºi l-au adormit. Vine la Dumnezeu
fãrã cãmeºã. „Te mai du ºi mîne, zice Dumnezeu, ºi ia sama sã nu
adormi, cãci de nu vei izbîndi ce-þi zic, toatã viaþa ta nu vei mai avea
noroc. Zina va veni dupã tine ºi te va ruga, va plînge, te va spãria, tu
sã nu te înduplici, sã vii drept la mine sã mi-o aduci.” Dar ºi a doua
oarã a adormit. A treia oarã, º-a pus spini împrejur ºi, cãzînd pe
spini, n-a putut dormi, cã-l înghimpau, º-a furat cameºa de la cea
mijlocie. Ea venea în urma lui ca o apã turbatã, gîndea cã-l îneacã,
dar el a alergat repede la Dumnezeu. Fata îl roagã pe Dumnezeu
sã-i dea cãmeºa... „Þ-oi da-o, zice Dumnezeu, dacã te vei cununa cu
dînsul.” „Mã voi cununa.” Dupã ce s-au cununat, Dumnezeu i-a dat-o
ºi i-a dat º-o faþã de masã pe care, cînd o întindea, aveau de toate
înaintea lor de mîncat ; i-a blagoslovit ºi s-a dus. Au mers ei pãn’ la
un boieri. Aici, el a cerut slujbã, iar pentru femeie a cerut sã-i dea
casã deoparte. Iatã cã într-o zi merge vatavul la dînsul sã-l cheme la
curte ºi a vãzut-o pe femeia lui, plin de mirare, a venit într-o fugã la
boieri ºi i-a spus : „Cucoane, sã vezi ce femeie are argatul d-tale, sã
fiu eu boier, un minut n-aº lasa-o la dînsul, ci aº lua-o pentru mine.”
Boieriul era holtei. Sã gîndeºte ce sã facã ca sã-l prãpãdeascã pe
argat ºi îi vine în minte cã sã-l trimeatã la tatãl sãu pe ceea lume,
sã-i aducã portretul ºi inelul. L-a chemat ºi i-a spus. „Du-te, zice
femeia lui, eu ºtiu ce gîndeºte el, dar aceea n-a fi...” I-a spus pe unde
are sã se ducã ºi cum are sã facã. – El a ajuns la un deal de steclã ;
acolo era soacrã-sa, dar el n-o cunoºtea. Spuindu-i unde merge, ea
i-a zis : „Stãi sã vie barbatul meu ºi te va îndrepta.” Iatã cã vine un
moºneguþ. Cum l-a vãzut, l-a cunoscut cã acela îi luase boii (pe care
a fost slujit, cãci s-a fost pus pe pîndã). Mai vine altul, acela îi luase
piatra pe care a fost slujit. Îl bate ºi pe acela. „Stãi, zic ei, nu ne
bate, haide mai bine ºi-þi vom ajuta sã capeþi inelul ºi portretul de
la tatãl boieriului.” Dar mai întãi l-au luat ºi l-au dus la Dumnezeu.
Dumnezeu l-a întrebat la ce a venit, el i-a spus. Dumnezeu sta în
scaunul sãu. „Lasã-mã, tatã, zice el, sã stau ºi eu puþin în scaunul
tãu, sã vãd ce-i pe lume!” „Eu te-aº lasa, zice Dumnezeu, dar mã
tem cã nu vei putea rabda ceea ce vei vedea”, zice el. „Ba voi rabda”,
ºi se pune în scaun. A vãzut oameni cosind, adunînd; a vãzut pe
unul bogat, care avea o falce de grîu, furînd snopi de la altul, sarac,
ce avea numai 20 de prãjini de pãmînt. „Vai, tatã, cum poþi rabda?
Uite-te acela ce face !” „Ia, aºa rãbd!” Sã mai uitã încoace, încolo, se
uitã ºi la casa sa ºi vede în odaie pe boier, alergînd pe-mprejurul
unei mese, dupã femeia lui. El apucã fulgerul lui Dumnezeu ºi drang!
în boier. „Ce-ai fãcut?, zice Dumnezeu, cãci judecata e dupã moarte,
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nu în viaþã. Atunci sã vor judeca fiecare dupã faptele lor...” L-a dat
jos din scaun ºi el s-a dus fãrã fricã înapoi. Chiril Filip, Mihalcea

Ce pãtimesc cei mari pe ceea lume

Ion a slujit la un om pe un cal. Calul lui era cel mai frumos.
Stãpînii credeau cã dã tot ovãzul la calul lui º-a mers sã pîndeascã.
El era nazdravan ºi, cînd a dat ogrinji calului, zice : „Na, mãnîncã
ce-þi dau eu, sã nu creadã stãpînii cã mãnînci mîncarea cailor lor !”
Cînd l-a scos la toloacã, un lup a ieºit din o rîpã ºi l-a mîncat. „Iatã
norocul meu, zice el, îl mãnîncã lupul pe mal !” S-a apucat sã slujascã
pe grîu. Apoi pe o piatrã. Noaptea a prins un cal ce-i rodea piatra ºi
l-a întrebat de nu e el norocul lui. „Nu, zice calul, eu sînt al altuia,
dar tu du-te în pãdure ºi-i gãsi în casã la pãdurar pregãtitã traista ºi
puºca de vînãtoare, ia-le ºi mergi la împuºcat, cã þi-i gãsi norocul.”

A mers cu puºca pãn’ la o apã. Aice se scaldau trei reþe ; iar pe mal
erau trei cãmeºi. A împuºcat într-o raþã, raþa s-a cufundat º-o cameºã
de pe mal s-a fãcut nevãzutã. A împuºcat în alta, tot aºa. A treia raþã
zice : „Pe mine nu mã împuºca, cã eu sînt norocul tãu.” Ea a ieºit ºi
s-a fãcut fatã. Au pornit amîndoi pe drum. La un loc, au poposit ; lui
îi era foame. Ea a aºternut ºtergarul de pe cap ºi s-au fãcut fel de fel
de mîncãri. L-a luat ºi l-a pus iar pe cap, da mîncãrile, nicãiri !
„De-amu, zice ea, du-te tu la slujbã ºi mã duc ºi eu, dar sã mergem la
oameni fãrã copii ºi bãtrîni ºi cînd vei avea tu cu ce trãi, vei veni ºi
mã vei lua.” Ioan a ascultat-o. Mai întãi au murit stãpînii ei ºi i-au
lasat ei toatã averea. Pe dînsa o împeþeau o mulþime. Ea nu vroia sã
se mãrite pãn’ n-a veni Ion. Au murit ºi stãpînii lui ºi i-au lasat lui
toatã averea. A venit º-a luat-o. Ea a vîndut al ei º-a mers sã trãiascã
la dînsul, cãci cuºma e mai mare decît cîrpa, a zis el. Cu banii de pe
averea ei, el a început a îmbla prin lume, a petrece ºi i-a cheltuit. A
vîndut ºi al lui avut ºi l-a petrecut º-au ramas saraci.

Amu n-aveau ce face, s-au dus într-un sat º-au cerut la vornicul
sã le dea o bucãþicã de toloacã sã-ºi facã casã. Vornicul a vãzut-o pe
dînsa º-a mers la împaratul de-a spus cît e de frumoasã. Împaratul a
zis cã sã-i dea loc într-o rîpã ºi sã-l trimeatã pe Ion la dînsul. Ion a
mers. Împaratul i-a spus cã, dacã pãn’ a doua zi va astupa rîpa, bine
de bine, de nu, îi ia capul. A doua zi, nu numai rîpa era astupatã, dar
ºi casele cu trei rînduri erau fãcute ºi mai frumoase decît la
împaratul. Vornicul l-a pus la cale sã-l trimeatã pe Ion pe ceea lume
la tatãl împaratului. Femeia lui i-a depanat un ghem º-a mers pãn’
la o bortã. „Na, zice ea, du-te de-amu pe unde þ-a arata drumul
ghemuºorul ista.” L-a aruncat ºi s-a fãcut drum. Dar, fiindcã mergea
ºi vornicul, pentru Ion era carare bãtutã, da vornicul mergea prin
spini. A ajuns la surorele ei, mai întãi la una º-apoi la alta, lui Ion
i-au dat mîncare aleasã, bunã, da vornicului, borº cu crupe. Femeia
lui Ion i-a spus cum sã zicã cînd va ajunge pe ceea lume: „Îþi dau,
sã-mi dai”, aºa trebuia sã zicã. A ajuns la poarta iadului. Acolo,
dracii arau cu împaratul cel bãtrîn înhamat la jug. Cînd a spus
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vorbele ce l-a învaþat, îndatã dracii l-au luat pe vornicul ºi l-au pus
în loc ºi i-au dat drumul împaratului. Ion i-a spus cã ficiorul sãu vrea
scrisoare de la dînsul. El n-avea pe ce scrie, a tãiat o cartofã felii º-a
scris. Apoi au mers de l-au pus iar la jug ºi vornicul a pornit cu Ion
înapoi acasã. Vornicul, cum a ajuns la împaratul, a strigat în gura
mare ºi i-a spus împaratului înaintea tuturora ce a vãzut. Împaratul
a pus îndatã de i-au tãiat capul. L-a întrebat ºi pe Ion. Ion l-a chemat
în altã odaie ºi i-a spus cum îl nãcãjesc dracii pe tatãl sãu, ca sã nu-i
facã ruºine înaintea oamenilor. A vãzut ºi scrisoarea ºi, dupã ce a
cetit-o, a zis : „Apoi, dragul meu, dacã e aºa, rãmîi tu aice cu femeia
ta împarat în împãrãþie, cã eu mã duc ºi voi trãi în casa unde ºedeþi
voi.” ª-a ramas Ion împarat. De la Ghiorghi Puiu, Molodia

„Sã te duci oareunde ºi sã-mi aduci nu ºtiu ce”

A fost de demult o catanã veche la un împarat ºi tare cu credinþã.
Împaratul a luat º-a pus pe catanã sã fie vînãtor la împãrãþie : în
toatã ziua sã vîneze cît va trebui pentru curte. În ziua întãia, el a
vînat 7 care de vînat, încît ºi împaratul s-a minunat. A doua zi i-au
trimes 30 de care sã le încarce, dar el, cît a îmblat, n-a putut gãsi
nimic, era acuma sã se întoarcã, cînd iatã zãreºte trei paseri foarte
frumoase pe un copac. Vra s-o împuºte pe una, paserea cade la
pãmînt ºi începe a sã ruga cu glas de om: „Nu mã împuºca pe mine,
cã þ-oi fi de ajutor !” Dã s-o împuºte pe a 2-a, ºi aceasta îi spune tot
aºa. Întinde puºca spre a treia, ea sã dã de-a rãstãgolul jos ºi sã face
o fatã frumoasã, aºa cã ca dînsa nici n-a fost vãzut. S-au luat ei
amîndoi de mînã º-au ieºit afarã la un capãt de pãdure.

Lui acuma îi trecuse cheful de a mai cãuta ceva. „Unde mã duci?”
zice fata. „Unde sã te duc? ªtiu eu? Cãci nu am casa mea !” „Stãi aice
ºi ne-om culca ºi pãnã mîne voi face cã vei avea casã mai frumoasã
decît la împaratul.” În adevãr, el cînd s-a sculat, era în niºte palaturi
mai mîndre pe douã pãrþi decît ale împaratului. Carãle s-au întors în
ziua ceea deºarte. Degeaba a aºteptat împaratul ºi a doua zi, ºi a
treia zi, cã vînãtorul nici n-a gîndit sã mai vie pe la el. Trimete sã-l
cheme. Atunci i s-a spus cã el de unde are sã vie, dacã are curþi mai
dehai decît ale împaratului. Împaratul a pus ºi a tãiat pe toþi cei ce
i-au spus minciuna asta. A ales niºte oameni credincioºi ºi i-a trimes
sã vadã. Aceºtia i-au spus tot aºa. Atunci l-a prins spaima. „Dacã are
el aºa putere, poate ºi pe mine sã mã piardã!”, s-a gîndit el ; º-a
trimes poroncã cã îndatã sã vie vînãtorul la el. „Dacã eºti aºa cu
putere, i-a zis împaratul, sã-mi aduci un harmasar din fundul mãrii,
cã de nu, te omor !” El s-a dus la femeie acasã ºi i-a spus. „La tine
asta nu sã poate, a zis ea, dar eu îndatã þi-l aduc.” A ºuierat dintr-o
frunzã ºi harmasarul a fost acolo. Cînd l-a dus ºi i-a dat drumul între
caii împaratului, pe toþi caii i-a omorît. „Sã-mi aduci un vier din
fundul mãrei.” ªi cu acesta s-a întîmplat tot aºa. Acuma, a treia
oarã, împaratul, de ciudã ºi neºtiind ce sã mai zicã, i-a spus cu
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mînie : „Sã te duci oareunde ºi sã-mi aduci nu ºtiu ce ; cã de nu mi-i
aduce, te omor.”

Vine acasã. „Uite, femeie, la ce m-a trimes...” „Acuma, asta e mai
greu, va trebui sã zãbãveºti vro 34 de ani pãnã ce te vei înturna, dar
na-þi mãrul acesta de aur, cã el îþi va face drum, ºi te du la surorele
mele, dar nici sã mãnînci la dînsele, nici de ºters sã nu iai, cãci ele te
vor îndrepta unde-ai sã mergi.” A mers el pe drumuºorul acela, pãn’
la sora cea mijlocie, una din pãserele ce a vrut sã împuºte. Aceasta
l-a întrebat de nu-i flãmînd. El a spus cã n-a venit pentru mîncare, ci
numai sã se hodineascã peste noapte acolo. A doua zi i-a dat un
ºtergar sã se ºteargã ; el n-a primit, a zis cã are de la femeie de acasã.
Atunci cumnatã-sa a zis : „Saracan de mine, unde te-a trimes proasta
ceea! Tu te vei tot duce ºi napoi nu-i mai veni, dar na-þi mãrul
acesta de aur al meu, cã-þi va face drumul pãn’ la sora mea cea mare
scurt ºi vei avea ºi de mîncat din el ºi tot ce vei gîndi þi se va pune
dinainte.” El s-a dus la sora a doua ºi aice a vorbit tot aºa. Aceasta
i-a dat un mãr sã-l ducã la mama lor. Mama lor i-a dat un ceasornic,
un ºtergar ºi un mãr, sã meargã pîn’ la o apã mare ºi punct la 11
ceasuri ºi jumatate sã treacã de cea parte ºi cînd vor fi 12 ceasuri, sã
nu-l gãseascã acolo, cãci e peirea lui. A mers pãn’ la apã. Cînd a fost
timpul acesta, apa s-a desparþit în 6 rãstoace, avînd o dungã roºã,
una vînãtã, alta galbãnã, alta verde, alta liliecie, în sfãrºit, de 6
feluri de colori. Mãrul i-a fãcut drum de aur peste apã ºi el s-a gãsit
de cea parte, la curtea balaurilor. Ei nu erau acasã, numai cît bucã-
tãriþa lor. „Eu ºtiu la ce-ai venit, zice ea, na-þi degrabã lãdiþa aceasta,
sã o duci împaratului, iar astalaltã lãdiþã þ-o dau þie, din ea, cînd vei
gîndi, þi se vor face palate, avere ºi de toate, ºi o lãdiþã îþi dau s-o ai
la trebuinþã cînd vei avea vro bãtãlie, aceasta e plinã de oaste.
De-acuma fugi, cãci vin balaurii ºi-þi va fi sfãrºitul tãu aice.” El a
fãcut pe acelaº drumuºor, apa s-a prins la loc cum a fost ºi el s-a
întors cum a venit acasã. I-a dus împaratului lãdiþa de „oareunde, în
care era nu ºtiu ce” ºi el a gîndit de i s-au fãcut mai înalte ºi mai
frumoase palaturi ºi muzici ºi s-a pus de º-a serbat nunta. Împaratul
a pornit cu oaste spre dînsul. Atunci el a deschis lãdiþa cea cu oaste
ºi cînd au început a da cu tunurele, au sfarmat oastea împaratului ºi
pe împarat l-au omorît º-a ramas el împarat în loc, iarã pe mine
m-au izbit cu tunul tocmai aice. Ion Cical, Broscãuþi

Dumnezeu

Bãietul unui cerºitor merge la slujbã ºi n-are la nimicã noroc ; la
urmã, a slujit pe o piatrã mare ºi, de la o vreme, ºi piatra a început
a sã topi vãzînd cu ochii. S-a pus ca sã pîndeascã, dar adormea. ª-a
pus spini împrejur º-a vãzut o nãmilã lungã, neagrã, ca un cal, cum
o rodea. A pornit în lume. Trecînd un pãrãu, a prins un peºte sã-l
mãnînce, dar peºtele a început a vorbi º-a se ruga sã nu-l mãnînce, cã
e norocul lui. L-a pus în traistã ºi s-a culcat. Cînd s-a trezit, vede
lîngã el o fatã frumoasã. „Eu voi fi femeia ta, a zis ea, dar mai întãi



sã mergi prin lume, pîn’ ce vei ajunge sub un deal, unde vei da de un
bãtrîn stînd la un foc. Acestuia sã-i sãruþi un picior ºi el te va
îndrepta ce sã faci. Numai cît pãnã acolo cît vei merge, cu nime sã nu
vorbeºti or, de te va întreba cineva, sã nu rãspunzi.” A vãzut vacile
cele slabe ºi grase, a vãzut o fîntînã cu apã limpede, care, cînd s-a
plecat, apa s-a rãdicat pãnã la dînsul, de a bãut ; dar venind un om cu
fuga sã bea ºi el, apa a fugit în fund. Omul l-a rugat pe Ion cã iar sã
bea. Apa a venit iar pãnã sus ºi cum s-a plecat omul, a fugit iar în
fund. Dumnezeu (bãtrînul de lîngã foc) i-a spus cã acela de aceea aºa
se chinuieºte, pentru cã ºi-a închis fîntîna lui, sã nu bea oamenii
apã, ºi are sã se munceascã astfel, pãn’ ce nu-i va deschide cineva
fîntîna ºi nu va slobozi oamenii la apã. – „Fata care te-a trimes aice
e ursita ta, s-o asculþi la tot ce-þi va spune ºi îþi va merge bine. Du-te
la casa pãrinþilor tãi, cãci o vei gãsi acolo”, i-a zis Dumnezeu.

Întorcîndu-se în satul lui, a gãsit în locul bordeiului palate. Boie-
riul l-a chemat ºi i-a poroncit ca toatã pînea din girezi, pãn’ a doua zi,
sã fie treieratã, cã de nu, vai de pielea lor va fi. Femeia lui i-a dat un
beþiºor de argint ºi i-a spus cã, cînd toþi vor dormi, sã-l aprindã la
vîrf ºi sã se culce. La lumina beþiºorului a venit ºoricãrime ºi guzã-
nãrime, cã pãn’ a doua zi, totul a fost gata. I-a poroncit sã facã o
grãdinã cu pomi, unii cu poame, alþii înfloriþi. A aprins bãþul º-au
venit necuraþi de-au fãcut. Apoi l-a trimes sã-l aducã pe Dumnezeu
la masã, cã de nu, îl face stîlp la poartã. El s-a dus cu beþiºorul
aprins pãnã la Dumnezeu. A cãzut în genunchi ºi, plîngînd, a spus la
ce a venit. – Cînd l-a vãzut boieriul pe Dumnezeu, a ramas încre-
menit. Dumnezeu i-a trimes pe boieri ºi pe bucatari ºi i-a fãcut stîlpi
la poartã, iar lui Ion i-a dat toate bogãþiele boieriului, s-au cununat
ºi au fost amîndoi tare milostivi. Pintilie Lãpuºnean, Mihalcea

Sã zice de-o ascultare cã „stã stîlp”, „stã sfeºnic” înaintea cutã-
ruia... Iar la fricã, sã zice : a încremenit, a înmãrmurit, a înlemnit de
fricã...

Pe ceea lume

Un bãiat ce avea noroc la prins peºte a fost pus la împaratul de
pescari. Într-o zi a prins un peºte mare, cu totul de aur. L-a pus
într-o cadã în casã la el ºi s-a dus. Cînd vine noapte acasã, vede de
departe cã e luminã în casã ; îndatã însã ce a întrat, s-a întunecat. A
doua zi, s-a fãcut cã se duce ºi s-a pus la pîndã dupã uºã. Prin o
crãpãturã, a vãzut cum a ieºit din cadã o fatã nepomenit de frumoasã
ºi s-a pus la oglindã sã se pieptene. El a întrat încetiºor º-a cuprins-o
în braþe. Fata l-a rugat sã-i dea pace, cãci va fi rãu de dînsul, dar el
a varsat iute apa din cadã ºi ea a ramas în puterea lui. Zilele urmã-
toare, el n-a mai mers la curte. Un blastamat de þigan, uitîndu-se pe
fereastã ºi vãzînd-o, a mers iute la împaratul ºi i-a spus ce odor are.
Împaratul a trimes sã i-o deie. Pescariul a spus cã n-o va da, cãci e a
lui ºi vrea cu ea sã se cunune. „Atunci dar, pãnã mîne dimineaþã
sã-mi aduci de pe iazul cu peºti cozonac de grîu la cafea, cã de nu, te
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omor.” „Vezi, dacã n-ai vrut sã-mi dai pace, zice fata – eu þ-am spus
c-a fi rãu. Ia hîrleþul acesta ºi loveºte de trei ori cu el pe iezãturã
º-apoi sã fugi cît vei putea, cãci te îneacã apa. Ia apoi un om cu
plugul ºi dã-i cît va cere, sã-þi facã trei brazde în chipul acesta : …”
Fãcînd aºa, îndatã a început a se ara º-a se samana ºi cînd s-a sculat
dimineaþã, au fost colacii gata. Apoi l-a pus sã facã cãrbuni din
pãdurea ce se afla în jurul curþei lui. A dat de trei ori cu toporul
într-un copac º-a fugit. Pãn’ a doua zi, nu aveau pe unde sã iasã din
curte. L-a trimes ºi la Dumnezeu sã-l cheme la masã. Femeia i-a dat
trei vergi, sã meargã pãn’ la o apã, s-o loveascã cu vergele ºi va trece
ca pe uscat. De aice, va ajunge la un cîmp cu spini ºi-l vor înghimpa,
de va vrea sã se întoarne, el însã sã meargã înainte, cãci drumul
acela n-a þinea mult ºi va da pe-o toloacã toatã roasã, numai pã-
mîntul, acolo va gãsi pãscînd un cal împiedicat ; pe acela sã-l des-
piedice ºi sã-l încalece, cãci calul acela îl va duce...

În drumul lui, a gãsit toate întocmai. A despiedicat calul ; calul i-a
spus cã el e sufletul celui ce-a omorît pe tatãl sãu ºi pe mumã-sa ºi
s-a chinuit pãn’ acu, dar acu el are sã-l scoatã de la pedeapsã. Într-un
minunt, au fost la poarta lui Dumnezeu. Au trecut prin o poartã, prin
a doua ºi prin a treia. Înlãuntru sta Dumnezeu în scaun, încunjurat
de zare roºã. S-a pus în genunchi, a plecat capul ºi i-a spus.
Dumnezeu i-a zis cã sã adune lume multã ºi toþi preoþii, cãci va veni.

A doua zi la vremea mesei, Dumnezeu a fost acolo. „De ce chi-
nuieºti pe omul acesta?”, l-a întrebat Dumnezeu pe împarat. El n-a
rãspuns nimic. Dumnezeu º-a ales un preot de a cununat pe tineri ºi,
dupã ce i-a blagoslovit, le-a zis : „De-acu, voi aveþi sã rãmîneþi aici
împaraþi, iar tu, pentru cele ce le-ai fãcut, ia ºi te du”... Dumnezeu cu
preotul acela s-au fãcut douã pene ºi s-au suit la ceri.

Gh. Cozmischi, Roºa

Fiu Amin

Într-o poveste din Mahala, Fiu Amin e tot aºa miraculos nãscut
dintr-o frunzã de o fatã de împarat, ca ºi Sf. Ion, vol. I, p. 471 etc., ºi
botezat de Dumnezeu în pãdure. Dumnezeu i-a dat dar, cã dacã va
vra ceva, sã gîndeascã la nãnaºul sãu ºi va avea. Astfel a fãcut el din
coliba lor o curte împãrãteascã. Fiu Amin, ieºind din pãdure, a vãzut
copiii mergînd la ºcoalã º-a mers ºi el. Cînd se ducea ºi cînd venea,
trecea pe lîngã o stîncã ºi totdeauna cineva îl întreba din stîncã :
„Fiu Amin, un’ te duci ?” Mama lui l-a învãþat sã zicã, cînd îl va mai
întreba : „Desfã-te, stîncã, cu cuvîntul meu ºi cu puterea lui
Dumnezeu!” Stînca s-a deschis º-a ieºit o fatã tare frumoasã. S-a dus
cu fata la mã-sa, de º-a luat ramas-bun º-a pornit cu ea în lume; el
acu era flecãu. S-au dus la un împarat, el de viziteu ºi ea bucãtãriþã.
Împaratul l-a trimes sã-i aducã cloºca cea cu pui de aur de la zmei.
Ea, ce-a fãcut, ce-a dires, cã pãn’ a doua zi, cloºca a fost acolo. L-a
trimes sã-i aducã ºi cînele cel de aur, apoi l-a trimes dupã calul de
aur. Dupã cal trebuia sã meargã chiar el. Femeia lui l-a învaþat cum
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sã se dea peste cap, sã se facã o muscã, cînd va vedea cã vin zmeii, ºi
va scapa.

El cînd a pus mîna pe cal, calul a nechezat º-au venit toþi, dar
nevãzînd pe nime, s-au dus înapoi. A doua sarã, cînd a pus mîna,
calul n-a mai nechezat, s-a fost îmblînzit ºi l-a luat. Acuma l-a trimes
sã-i aducã paloºul zmeilor, dar cînd a întins mîna, mama zmeilor l-a
prins de mînã. L-au pus într-o cuºcã sã se îngraºe ºi-l hrãneau cu
miez de nucã. La douã sãptãmîni, zmeii s-au dus la bisericã ºi au
lasat-o pe mama lor sã-l frigã. Dupã ce a ars focul în cuptor, i-a zis sã
se puie în cãrucior, dar el se fãcea a nu ºtie cum, pãn’ s-a pus baba
sã-i arete ºi el a repezit-o cu cãruciorul în cuptor. A luat paloºul ºi
s-a dus. Împaratul s-a mirat tare cã a scapat de la zmei ºi l-a pus sã
scoatã pãdurea, sã samene grîu – pãnã ce, pe urmã, l-a trimes ºi la
Dumnezeu. Fata toate le facea cu gîndul lui ºi puterea nãnaºului
sãu, dar cînd a trebuit sã meargã pe ceea lume, l-a trimes la stînca
din care a ieºit ea, sã zicã : „Deschide-te, stîncã, cu cuvîntul meu ºi
cu puterea lui Dumnezeu.” De acolo a ieºit un cal care l-a întrebat
cum sã-l ducã? ªi l-a dus ca gîndul. – Dumnezeu a venit calare pe un
urs la împaratul. „Ai fãcut pentru mine cafea de pe iazul cela, ca sã
beau la tine la masã, cãci eu aºa am spus, cã dacã vei face pãn’ în 24
de ceasuri, vei trãi, dacã nu, nu; cum spuneai ºi tu lui Fiu Amin.”
„Da unde pot eu sã fac aºa lucru?” „Cum darã ai cerut la Fiu Amin
sã facã cutare ºi cutare...” „El musai sã facã, cãci de nu, îi dau ºtraf !”
„Apoi dar, ºi eu þie îþi voi da ºtraf !” – „Ursule, dã mîna cu dînsul !”
Ursul l-a luat în braþe ºi l-a sfarmat. Dumnezeu lui Fiu Amin i-a dat
coroana ºi a ramas el împarat. Vasile Masloschi, Mahala

Puterea lui Dumnezeu. Înþelepciunea. Isteþimea

„Numai Dumnezeu e puternic !” De nime sã nu te temi, numai de
Dumnezeu. Fã voia lui ºi nu avea fricã de nime.

Puterea omului e credinþa, or ºi pe ce vei pune gînd la Dumnezeu,
de te vei ruga cu credinþã sau te vei „oferi” lui cu ceva, Dumnezeu îþi
va ajuta. S-a „oferuit” se zice în Mihalcea, cînd cineva îºi ia asuprã-ºi
ca sã aducã o jertfã pentru o izbîndã ce vra.

Dumnezeu, cînd vra pe cineva sã-l poticãleascã, mai întãi îi ia
mintea.

Sînt lupte, unde nu numai puterea trupeascã învinge, ci ºi puterea
minþei, curãþia, frumuseþa, învingerea de sine etc.

(S-a vãzut învãþãtorul trimes de Dumnezeu, vol. I, pagina 47.
Vezi despre sîngele curat, vol. I, pag. 272.)

Dediul, ciobanul care avea turme nenumarate ºi care a fãcut dar
lui Vodã 1.000 de oi, toate oacheºe de un ochi ºi pãntãnoage de-un
picior, a fost întrebat de Vodã cu cine þine averile sale? „Cu cei slabi
de minte ºi tari de vîrtute”, a zis Dediul. – „Dar Mãria-Ta cu cine
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orînduieºti trebile þãrei ?” „Cu cei tari de minte ºi slabi de vîrtute”, a
rãspuns Vodã. Pintea Maieran, ªcheia

„Cu prostul rãstorni munþii” se spune. „Cu cel slab de minte ºi
tare-n vîrtute, urneºti greul.” „Spatã-Latã” se zice ºi la proºti : „Ia,
un Spatã-Latã ; dac-ar avea însã ºi minte dupã putere !”

S-a vãzut povestea cã de demult bãtrînii numai pãn’ la 70 de ani
erau lasaþi sã trãiascã, cît puteau lucra, pe urmã se omorau...

(Despre putere, sã va mai vedea, vol. II* la Brîu.)

*

Ciobanul

Au fost odatã 40 de cãlugãri la o mãnãstire ; ei bir nu plãteau,
moºii aveau, le mergea bine ºi buieceau; îi împinge pacatul într-o zi
sã scrie pe o tablã cã „n-au fricã de nime” ºi pun tabla la poarta
mãnãstirei. Iatã cã trece pe acolo domnitorul ºi vede. Întrã la dînºii.
„Voi aþi scris pe tablã cuvintele acestea?” „Noi !” „ªi cum adecã, nu
vã temeþi voi de mine?” „Nu.” „Nici de Dumnezeu?” „Ba de Dumnezeu
ne temem.” „Dar de mine, care sînt stãpînul vostru, nu! Staþi c-am sã
vã învãþ eu minte, cum sã ziceþi cã nu vã temeþi... Iatã, vã dau timp
de-atîtea luni de zile, sã porniþi care unde ºtiþi în lume ºi-n cutare zi
sã-mi veniþi cu rãspunsul la întrebãrile acestea : Cîte stele sînt pe
ceri ? În cît timp poate un om încunjura þara Moldovei? Încotro stã
Dumnezeu cu faþa ºi ce face în ceasul acela Dumnezeu?... Acestea
rãspunsuri aveþi sã-mi aduceþi unul din voi sau cel mai mare ; iar
dacã la ziua hotãrîtã nu-mi veþi aduce, la toþi 40 am sã pun sã vã taie
capetele ºi am sã vã pun în þapã.” A zis acestea ºi s-a dus mînios.

Cãlugãrii au fost sfeclit-o, au fost dat toate pe una. Ce sã facã
acuma? Le întrase frica-n oase ; vreme nu era de pierdut ; au lasat
toatã bunãtãþile ºi au pornit care încotro în lume. Au îmblat ei, au
întrebat, dar nime n-a ºtiut cum sã-i îndrepte la Dumnezeu, nici ce
sfat sã le deie. Acuma, termenul dat de împaratul se apropia. Trece
un cãlugãr de aceia printr-o pãdure ºi dã de un cioban. Se opreºte sã
doarmã acolo, dar suparat tare. Îl întreabã ciobanul ce tot ofteazã?
S-apucã cãlugãrul ºi-i spune, dupã cum se obicinuise ca sã istorisascã
ºi la bun, ºi la rãu. „De asta þi-i fricã, presfinþite? Culcã-te ºi n-avea
nici o grijã. Cînd va veni ziua hotãrîtã, mã duc eu la împaratul în
locul d-tale ºi las’ de-þi va fi ceva, voi rãspunde eu!”

Cere ciobanul la cãlugãr sã-i dea hainele lui ºi cãlugãrul sã pascã
oiele, iar ciobanul º-a luat un magari ºi a pornit la împaratul. Ajun-
gînd acolo ºi dînd de ºtire cã a venit, împaratul l-a chemat înlãuntru.
„Ei, mi-ai adus rãspunsurile?” „Þ-am adus, înalþate împarate !” „Ai
fost la Dumnezeu.” „Am fost, înalþate împarate !” „Cîte stele sînt pe
ceri ?” „Eu vã voi spune, dar chemaþi tot sfatul împãrãtesc sã asculte,

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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sã vadã dacã spun adevãr sau nu...” Împaratul a chemat tot sfatul ºi
l-au ascultat. „Cîte stele sînt pe ceri ?”, întreabã iar împaratul. „Sã se
aducã aice magariul meu ºi vã voi spune, înalþate împarate.” L-au
adus. „Stele pe ceri sînt atîtea cît pãr este pe el ; puneþi sã numere
pãrul ºi veþi ºti. Eu am fost în ceri ºi le-am numarat ºi taman atîtea
sînt.” „Luaþi, bre, ºi duceþi magariul afarã ; sã vedem mai departe
ce-mi va spune. În cît timp poate încunjura un om þara Moldovei?”
„Un om voinic, c-un cal bun, o poate încunjura într-o zi ºi într-o
noapte ; cînd eram eu tînãr, în acest timp o încunjuram.” „Cum sã
poate aceasta ; e o minciunã ! În timpul acesta de-abia poþi sã în-
cunjuri districtul, dar nu o þarã, nime nu e în stare sã facã aceasta !”
„Ba vã voi arata cã se poate ; Soarele nu încunjurã în 24 de ceasuri
toatã lumea?!” Atunci toþi au stat ºi s-au uitat la el. „Ei bine, cu
minciuna asta þi s-a trecut, dar acuma sã-mi spui în care parte stã cu
faþa Dumnezeu?” „Aduceþi-mi o lumînare º-o pîne º-un pahar de
vin.” I-au adus. Pînea a luat-o º-a pus-o pe masã, lumînarea a
înfipt-o-n pîne º-a aprins-o, iar vinul l-a bãut. „În care parte stã cu
faþa lumînarea asta?” „În toate pãrþele”, i s-a rãspuns. „Tot astfel, ºi
Dumnezeu e pretutindene cu faþa !” Oamenii s-au uitat iar uimiþi
unul la altul. „Acuma spune-mi ce face Dumnezeu ºi ce gîndeºte în
ceasul acesta?” „Dumnezeu stã la masã întinsã, cu fãclii aprinse,
ºi... Mã veþi crede ce vã voi spune?” „Te vom crede”, au strigat cu
toþii. „Dumnezeu vra ca sã fiu eu pe un ceas în scaunul acesta
împarat. Veþi face voia lui Dumnezeu?” „Voi face”, a zis împaratul.
S-a scoborît din scaun ºi s-a suit ciobanul. – „Santinea!”, a strigat
ciobanul la santinelã. „Ia-i capul D-sale”, ºi aratã pe împaratul.
Santineaua a scos sabia ºi face hîrºt !... împaratului capul ºi a ramas
ciobanul împarat. Cãlugãrul a ramas cioban la oi, iar ceilalþi s-au
dus înapoi la mãnãstire ; Dumnezeu aºa a vrut, cã au scapat.

Vasile Onofrei, Tulbureni, Botoºani

*

Toderiþa. Inelul lui Iordache Zmeul

Femeia e blastamatã de Dumnezeu, cãci barbatul ori o scoate din
minte, ori o dovedeºte din putere. Femeia e fricoasã (s-a vãzut...).

*

A fost un împarat cu 3 fete ºi lîngã dînsul ºedea alt împarat, cu 3
ficiori. Ei îºi luase obiceiul ca în toatã dimineaþa sã iasã în balcon ºi
sã-ºi spuie „Buna dimineaþa !” Într-o zi, îl învaþã pe tatãl sãu ficiorul
cel mai mic sã-i zicã împaratului cînd îl va vedea : „Bunã dimineaþa,
împarate cu 3 oale sparte !” Tatãl sãu îl ascultã ºi îi zisã. Împaratul,
cum auzi, nu-i mai mulþãmi, ci sã închise în casã ºi începu a plînge.
Ce-l întreba femeia lui, ce-l întrebarã fetele de ce plînge, el nu vru sã
le spuie ; dar cea mai micã, Toderiþa – aceasta avea 2 dinþi de aur –
sã puse atîta pe lîngã el, pãnã ce îi spuse ocara ce trebui sã sufere de
la celalalt împarat, dacã n-are ficiori. „De aceea plîngi, tatã? Tare
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rãu faci ! Vra sã zicã, d-ta, în loc sã te fuduleºti cã ai fete, te superi !
Te rog, fii bun ºi ascultã-mã ºi d-ta pe mine. Mîne dimineaþã, cînd îl
vei vedea pe împaratul de alãturi, sã-i spui : «Buna dimineaþã, împa-
rate cu 3 sãbii tocite !»” Împaratul a ascultat-o º-a zis aºa. Împaratul
celalalt s-a fãcut foc º-a zis : „Sã ºtii dar cã care din noi doi va aduce
inelul lui Iordache Zmeul, acela va rãmînea stãpîn pe împãrãþiele
acestea, iar celalalt, supusul lui. Eu am 3 ficiori ºi tu ai 3 fete, vom
vedea care e mai puternic !...”

Împaratul s-a suparat ºi mai tare. S-a închis în casã º-a început ºi
mai amar a plînge. Vin iarãºi fetele pe rînd ºi-l roagã sã le spuie ; în
sfîrºit, îi spune Toderiþei. „De asta plîngeai, tatã ! N-ai nici o grijã, cã
mã duc eu sã-þi aduc inelul cu ajutorul lui Dumnezeu. Fã-mi d-ta mie
un rînd de straie bãrbãteºti numai în bumbi.” I-a fãcut împaratul
cum a dorit. Dar la curtea împaratului era o cãþea nazdravanã, de
care numai Toderiþa ºtia. „De-amu, zice ea Toderiþei, tu sã mã asculþi
în totul pe mine, cãci vei izbîndi. Eu mã duc sã mã fac un cal slab în
grajd ºi cînd vei vrea sã porneºti, pe mine sã mã iai.” Cînd a fost
gata de plecare, Toderiþa a mers cu tatãl sãu în grajd sã-ºi aleagã
cal. Tatãl ei, vãzînd ce cal º-a ales, s-a suparat tare. „De-amu vãd eu
bine cã nu mai faci nici o ispravã, tot noi de rîs ºi pe jos avem sã
rãmînem.” „Lasã, tatã, n-avea grijã, ramãi d-ta sãnãtos ºi te roagã la
Dumnezeu sã mã poarte cu bine ºi sã ne ajute ; mai departe, e treaba
mea...” A mers cu calul acela pãn’ la mare. Acolo a gãsit pe ficiorul
împaratului cel mic, cãci plecase ºi el mai dinainte, scoþind cu polo-
nicul apã din mare ºi turnînd într-un craston. „Toderiþã, zise el –
vinã ºi mi-i ajuta ºi tu ca sã secãm mai degrabã marea, cãci ce fac
doi, nu face unul singur – sã trecem mai repede de ceea parte.” „Ba
scoate d-ta sãnãtos singur, cãci eu, cum voi putea, voi trece cu calul
meu.” Dãdu pinteni calului ºi zburã ca o pasere pe deasupra. Cînd a
ajuns de ceea parte, strãluceau palaturile lui Iordachi Zmeul.
„De-acuma, spune caþaua, eu mã fac înapoi cîne ºi voi merge dupã
tine, dar tu, cînd te va întreba el la ce-ai venit, sã spui cã te-ai dus
la vînãtoare ºi te-ai luat la gonit o cãprioarã care te-a adus pãnã
aici.” Merge Toderiþa întins spre palat. Tocmai atunci ieºea pe
poartã Iordache Zmeul. „Buna ziua, vere Iordache – zice Toderiþa –
nu te supara cã am venit pe împãrãþia d-tale, dar uite-te ce am
pãþit...”, ºi-i spune cum ºtim, rugîndu-se s-o primeascã în gazdã. Îi
spune cã e fiul împaratului vecin ºi cã se numeºte Toderiþã. „Bine-ai
venit, frate Toderiþã”, zice zmeul, dar ochii nu ºî-i putea lua de pe
faþa ei, aºa era de frumoasã. „Te primesc cu mare dragoste”, a zis el.

L-a poftit în palat ; cãþeaua, dupã zmeu, ca sã asculte ce va vorbi.
Merge zmeul la muma lui ºi-i spune : „Mamã dragã, mor, mã prãpã-
desc, a venit la mine un tînãr ºi aº pune ramaºag cã-i fatã ; e aºa de
frumoasã, cã nu pot sã-mi iau ochii de la dînsa. Spune-mi cum aº
putea s-o cunosc ce e ?” „Du-te mîne cu ea în vie ºi de va lua strugurii
cei de pe jos, va fi femeie, de va lua de pe sus, barbat.” Cãþaua a
venit ºi i-a spus cum are sã se pãzeascã. Ea a luat strugurii cei mai
de sus. A doua zi, mã-sa l-a învaþat sã meargã în grãdinã, sã ºadã pe
iarbã ºi de va fi iarba tologitã sub ea, e fatã. Cãþaua a îndreptat în
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sus iarba ºi el n-a putut cunoaºte. Au mers în haznaua împãrãteascã,
unde erau fel de fel de lucruri scumpe, cercei, podoabe femeieºti,
precum ºi arme bãrbãteºti. – Ea s-a uitat numai la arme. Cînd îi
arata zmeul vrun lucru frumos femeiesc – ea zicea : „Acestea sînt
fleacuri femeieºti, mie aratã-mi pistoale, sãbii...”, ºi astfel a scapat.
„Altfel nu-i de chip, zice mã-sa, decît s-o chemi mîni la scaldat ºi-i
vedea de va vrea.” A doua zi, Iordache Zmeul îi zice : „Toderiþã, az
tare e cald, ar fi bine sã ne scãldãm.” „Dacã ºi eu aºa m-am gîndit,
eram chiar sã te chem.” „Dar ºtii tu bine înota?”, o întrebã zmeul.
„Foarte bine ºi pot sta în apã ºi jumatate de zi.” Se dezbracã zmeul
repede ºi pune straiele pe mal, iar inelul deasupra ºi se aruncã în
mare. Toderiþa, dintr-un bumb se dezbumba ºi în altul se îmbumba–
a luat inelul º-a scris o hîrtiuþã, cum cã : „Eu sînt Toderiþa, fatã, º-am
venit ca sã-þi iau inelul – de-i vra, m-ãi cãuta...” Cãþeaua s-a dat de
3 ori peste cap ºi s-a fãcut un cal cu 12 aripi. Ea s-a suit pe dînsa º-a
zburat. Cînd a prins de veste Iordache, Toderiþa era de ceea parte ;
acolo , ficiorul împaratului turna cu polonicul mereu în craston apã.
„Ai adus inelul, Toderiþã?” „L-am adus.” „Dã-mi-l mie, sã-l duc eu.”
„Dacã-l pot duce ºi singurã.” A dus inelul la tatãl sãu º-a ramas el
stãpîn.

Iordache, cînd a ieºit, gãseºte scrisoarea. – Fuga la mã-sa ºi-i
spune. Avea ºi el cal cu 24 de aripi, dar era prea tãrziu s-o mai poatã
ajunge. El, suparat mort. Mã-sa, ca sã-l mîngîie, l-a logodit, dar el
zicea cã numaidecît vrea sã-ºi rãzbune pe ea, s-o poatã capata. Mã-sa
l-a învaþat sã se facã þigan, c-o cuºcã cu doi hulubi, ºi sã se facã a-i
vinde pe la poarta lor. A strigat „Hai la hulubi, hai la hulubi !” Fata
l-a chemat în casã ºi i-a cumparat. El s-a rugat sã doarmã acolo ; dar
aºa erau de solomoniþi hulubii, cã a doua zi ea s-a trezit cu pat cu
totul în palatul lui. Bucuria mamei lui, cã a prins-o în mîni. I-a dat
12 coºuri de perne, fãrã pene, pãnã duminicã, cînd va fi nunta fi-
cioru-sãu, sã le umple cu pene, sã scarmene penele, sã coase feþe
frumoase la gherghef, ca de nunta lui sã fie gata. Ea a început amar
a plînge, cãci nimic din toate acestea nu se putea. O vede Iordache
Zmeul plîngînd ºi i-a fost milã, cãci lui îi era dragã. „Taci, nu plînge,
zice el, na-þi biciul acesta, plesneºte o datã cu el ºi zi : «Voi, pãserilor
din toatã lumea, veniþi ºi vã scuturaþi penele aice ºi le scarmanaþi,
cãci duminicã e nunta lui Iordache Zmeul.» Apoi plesneºte iar ºi zi :
«Voi Ielelor, voi faraoancelor, veniþi cu ace, veniþi cu foarfece ºi
coseþi pernele, cãci duminicã e nunta lui Iordache Zmeul».” Ea a
fãcut aºa º-au venit cîte pãseri sînt pe lume ºi, într-un ceas, a fost
totul gata. Apoi au venit Ielele ºi au prins a coase, cã au fãcut o
zestre cum n-a mai fost. Duminicã dimineaþa, ea a dat zmeoaicei
pernele gata. Erau acu sã porneascã cu nunta la cununie, dar
Iordache Zmeul nu se da sã se cunune, pãn’ ce nu o va sãruta pe
Toderiþa. Ea cu nici un chip nu vra. Au început s-o roage cu toþii,
pãn’ ºi mireasa : „Lasã-te, Toderiþã, sã te sãrute, cãci ce-i o sãrutare?
Uite-te, eu sînt logoditã ºi, trecînd pe lîngã o grãdinã, am rupt niºte
flori ºi grãdinarul m-a prins de mînã ºi nu m-a lasat pãn’ nu m-a
sãrutat.” Atunci Iordache Zmeul sare º-o apucã de mînã º-o aruncã
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într-o parte. „Aºa þi-i treaba? Atunci mie nu-mi trebuieºti ! Îndatã
dezbracã-te !” A îmbracat-o pe Toderiþa în hainele cele de mireasã ºi
s-a cununat cu ea. D-l Ioan Zvorîºteanu, Botoºani

*

Talharii ºi fata

A fost odatã un om bogat tare ºi avea o fatã (asta zice cã-i ade-
varat, nu-i poveste) ºi s-a dus omul cu femeia lui de acasã la o
cumãtrie, lãsînd pe fatã singurã, numai cu o copilã din sat. Zaplaz
înalt avea la casã, încuietoare bunã la poartã era, nu s-au gîndit cã
se va întîmpla ceva. Dar tocmai în acea noapte au venit 12 talhari, ei
erau toþi 12 fraþi ºi aveau mamã º-o sorã în pãdure. Mai întãi a mers
numai unul sã vadã ce-i în casã. Aude fata bãtînd cînii. Bate cineva
la uºã ; ea întreabã cine-i acolo. I se spuse cã e un om, se roagã sã-l
primeascã la mas. „De eºti om bun, întrã, de nu, nu întra !”, a zis
fata. El a zis cã-i bun. Întrã el în casã, ea pe loc a cunoscut cu cine
are de vorbã. Ia niºte buci ºi se face cã vrea sã facã o ºfarã sã lege
mãtura, cã i-a zis mama sã mãture cuptorul ºi sã puie pãpuºoi la
uscat în cuptor ; ºi-l roagã pe dînsul sã-i ajute. El ia de-un capãt de
aþã ºi tot se duce cu spetele spre uºã. „Deschide uºa ºi ieºi în tindã,
zice fata, cã trebui sã fie ºfara lungã.” Din tindã a ieºit afarã ºi ea
tronc! zãvorul pe uºã. „Eu þ-am spus þie cã de eºti om bun, sã vii, da
dacã-mi eºti de-aiºtia, rãmîi afarã !”

Talhariul s-a dus la ceialalþi fraþi ºi le-a spus cã nu-i nime acasã
decît douã fete ; dar sã meargã ei dupã casa cea mare ºi sã sepe pe
dedesupt, cã acolo sînt bani. Fata n-a dormit, s-a pus la ascultat.
Aude cum sapã ei, ia sabia în mînã ºi aºteaptã. Ei au fãcut bortã ºi
l-au trimes tot pe acela care a fost în casã sã între. Cînd el a bagat
capul înuntru, fata hîrºt ! capul cu sabia, c-a ajuns cine ºtie unde. Ei
au stat ce-au stat, îl trag afarã ºi vãd trupul fãrã cap ; l-au învãlit în
niºte paie ºi la fugã. „Ne-ai fãcut tu nouã, cã ne-ai omorît pe fratele
nostru, dar þ-om face ºi noi þie !”, zic ei, ameninþînd spre fatã, cãci
ºtiau cã nime altul decît fata nu le-a fãcut.

Sã iau ºi sã duc acasã ºi, la douã sãptãmîni, se îmbracã unul
dintr-înºii frumos, îºi ia cai ºi trãsurã ºi vine la omul acela în sta-
rostie. Tatãl fetei vede aºa un domn bogat, îi dã fata. Fac nuntã ºi a
doua zi o ia cu toatã zestrea º-o duc în pãdure, la casele lor. Dar cum
a ajuns, n-a mai întrat cu dînsa în casã, drept în pivniþã a aruncat-o.
„ªezi acolo, i-a zis el, cã amuº þ-a veni ºi þie vremea, ca ºi fratelui
nostru.”

Sora talharilor a vãzut-o cînd s-a scoborît din trãsurã cã e aºa de
frumos îmbracatã, sã duce fuga la pivniþã ºi-i zice : „Dã-mi tu mie
mãrgelele ce le ai la gît ºi eu te voi scoate de aici !” – „Þi le dau !”, º-a
scos de la gît mãrgelele, cine ºtie cît vor fi fost de scumpe, poate 5 lei,
ºi i le-a dat. Copila a deschis pivniþa º-a dat drumul fetei, a închis iar
º-a pus cheile pe cui ºi s-a culcat. Talharii ascuþeau cuþitele, sãbiele
ca s-o taie. Ea, cum a scapat, la fugã ºi la fugã prin pãdure. Aude cã
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aleargã dupã dînsa ; sã suie iute într-un brad. Dar ei aveau suliþi
lungi ºi tot cu suliþele cele împungeau prin copaci º-au nemerit
tocmai în copacul unde era ea, c-au împuns-o în pulpã. Atunci unuia
i-a curs sînge cald dupã gît în cãmeºã. – Ea a luat iute brîul ºi s-a
legat la picior º-a încetat sîngele de curs.

„Nu-i?”, întreabã unul. „Nu-i, zice acesta, da pesemne plouã, cã
nu-º ce m-a udat pãn’ la cãmeºã.” S-au dus ei mai departe, ea s-a
scoborît din copac ºi la fugã. Dar cînd a fost pornit de acasã, a fost
luat un sac cu pene ºi, pe unde mergea, tot lasa pene, ca sã ºtie
drumul, pe unde sã se întoarne. A ajuns la drum; întãlneºte 12 care
cu piei. „Bãdicã, zice fata, fãceþi-vã pomanã ºi mã ascundeþi sub piei,
cã aleargã talharii dupã mine sã mã prindã – ºi duceþi-mã la tata
acasã, cã tata carele astea vi le-a umplea cu pîne, mulþãmitã cã
m-aþi scapat.” Au luat-o º-au pus-o în carul cel dintãi tocmai sub
pielea cea de pe urmã, º-au pornit. Vin talharii : „N-aþi vãzut o fatã
aºa º-aºa?” „N-am vãzut !” „Staþi ca sã cãtãm în care.” Au catat în
toate, au strãpuns cu suliþele, a venit ºi la carul ist de pe urmã, au
rãdicat toate pieile, numai o piele mai era, pe aceea n-au rãdicat-o.
„Nu vedeþi cã nu-i ?”, le-a zis omul. „Puneþi-mi acu pieile la loc !”
Cãrãuºii au pornit ºi, cînd erau aproape de sat, fata le-a zis : „Vedeþi
casa cea mare, cu stodoalã mare, unde cîntã lãutari (cãci încã juca
nunta), e a noastrã, duceþi-mã acolo.” Cînd a vãzut-o tatãl sãu, a dat
drumul la lãutari ºi la nuntaºi – ºi auzind toate, a mers º-a spus la
vornicul sã aducã jandarmi sã-l prindã pe dînsul. Dar tatãl fetei nu
ºtiuse ce pãþise ea înainte cu talharii ºi cum tãiese la unul capul. Ea
capul, pãn’ au venit pãrinþii, l-a îngropat ºi în locul acela a astupat
º-a uns ; la ce sã le mai facã ºi pãrinþilor grijã ! Aºa fatã vîrtoasã era
ea! Atuncea le-a spus toate, cum s-au întîmplat. Vine ºi el ; ea iute
se ascunde pe cuptor. Pãrinþii se fac cã nu ºtiu nimicã. „Da ce face
fata noastrã? Vã ascultã? Lucreazã? Vã place, sînteþi mulþãmiþi cu
dînsa?” – „Ne place, lucreazã, zice el, am venit cã m-a trimes sã vãd
ce mai faceþi D-voastre.” „Poftim, ºezi”, i-a zis tata fetei. Iar pe de
altã parte a mers de-a dat de ºtire cã a venit. Îndatã l-au bagat în
fiere ºi s-au dus la casa lui. Acolo, bogãþiele de pe lume erau, polo-
boace cu bani... ! Pe toþi i-a prins ºi i-a omorît, numai pe copilã au
lasat-o. Ghiorghi Torschi, Mihalcea

*

Fata morariului

A fost un morari º-avea o fatã. Pãrinþii s-au dus la o nuntã, iar
fata a ramas singurã acasã. Noaptea, au venit 24 de talhari la pradat.
Fata, la care cum întra pe fereastã, îi tãia capul cu coasa ºi-l trãgea
în casã; pãn’ la al 24-lea ; acela a vîrît numai oleacã capul, ea l-a
atins puþin ºi el a fugit.

La 6 luni, a venit un prinþ cu fes, s-o logodeascã. Pãrinþii au dat-o.
Dupã nuntã, ea a plecat cu trãsura lui. Ajungînd într-o pãdure, el a
rugat-o sã-i caute în cap. Vãzînd ea semnul, l-a întrebat ce semn are.
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„E semnul care mi l-ai fãcut tu ! Nu mã cunoºti, cãþea ce eºti ? Adã-þi
aminte de cei 23 ce i-ai omorît. Acu eºti tu în mîna mea!” A luat-o º-a
legat-o c-un lanþ de trãsurã dinapoi ºi ea a alergat în urma trãsurei
pãn’ la casa lor. A ajuns mai mult moartã. El a luat-o º-a aruncat-o
în pivniþa cu trupuri ºi s-a pornit la pradat pe împaratul. Pe încetul,
ea º-a venit în fire ; aude talharii viind; o aduceau pe fata împaratului
tãiatã º-au aruncat-o tot acolo. Fata morariului sta ascunsã dupã un
poloboc º-a sãrit inelul cu degetul fetei împaratulu tocmai la dînsa.
Fata l-a strîns. A doua zi au venit talharii º-au gãsit-o º-au pus-o sã
care apã într-un ceaun, ca s-o fiarbã ºi pe dînsa. Un talhari o pãzea
sã nu fugã, dar vãzînd-o aºa de frumoasã, i-a fost milã º-a învaþat-o
sã fugã, sã se ascundã într-o peºterã a lor ; pãn’ ce vor porni ei s-o
caute, iar pe urmã sã se suie într-un brad des. Îndatã au alergat cu
toþii dupã dînsa, dar vãzînd cã nu-i, s-au întors. A fost început a
ploua tare ºi s-au aciuat de ploaie sub brad. Da unul zice : „Oare nu-i
aice?”, ºi începe a împunge cu suliþa în sus, încît a spart-o la picior
º-a început a-i curge sîngele pe pãlãrie. Acesta care ºtia a spus cã
plouã. Dupã ce s-au dus talharii, fata a fugit, pãn’ a ajuns doi oameni
cu care, duceau snopi. „Mã rog D-voastre, zice ea, faceþi-vã milã de
mine ºi mã ascundeþi, cãci am un duºman, mã ajunge din urmã.”
Vãzînd talharii sîngele, au pornit pe urma ei ºi, rãsturnînd carele, a
dat Dumnezeu cã snopul acela a cãzut în ºanþ ºi n-au bagat samã.
Apoi, ea ajungînd acasã, a trimes inelul ºi degetul la împaratul, sã le
dea oaste ºi, prinzîndu-i, pe toþi i-a omorît, numai pe acela nu, care
a scapat-o ; cu acela s-a mãritat. Ion Pisarciuc, Roºa

*

Fata, caii, inelul ºi talharii

A fost odatã un boieri º-avea un ficior. El se ducea sara pe la
scutelnici, pe la ºezãtori, sã mai uita pe la fete, asculta poveºti –
º-acolo venea º-o fatã ce slujea la boieri. Într-o sarã, zice ficiorul
boierului cãtrã fete : „Care din voi va merge sã-mi aducã inelul din
degetul spînzuratului, eu pe aceea o voi lua !” – Spînzuratul era un
talhar mare, pe care oamenii l-au fost prins ºi l-au fost spînzurat,
º-amu în jurul lui ceialanþi talhari pusese 24 de cai cu coama de aur
ca sã-l pãzascã ºi nime nu se putea apropia. – Fata ce slujea a tãcut,
n-a spus la nime nimic, dar chiar în noaptea ceea s-a dus º-a scos
inelul din degetul mortului, a apucat o iapã de coamã ºi pe ici i-i
drumul, iar ceialanþi cai, toþi dupã dînsa. Cînd a ajuns acasã, boieriul
ºi toþi s-au spãriat. Amu sã temeau de talhari, sã nu vie la dînºii sã-i
omoare. Ce sã facã cu caii ? Se sfãtuiesc ei sã-i ducã la împaratul. I-a
ºi pornit în tainã, trimiþîndu-i ºi inelul. Împaratul a întrebat cine a
fãcut vitejia aceasta? I s-a spus cã o fatã ºi împaratul i-a dat
milioane.

Amu, fata nici nu vra sã se mai ducã dupã ficiorul boieriului, º-a
fost cumparat în tîrg curþi, º-a tocmit slugi ºi trãia ca o baroneasã.
Talharii, dupã ce au dat cã nu le sînt caii, s-au împrãºtiet care
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încotro, prin lume, s-au îmbracat unul ca jidan, altul ca þigan, altul
cerºãtori, doar ar afla unde le sînt caii. Mergînd unul prin satul
acela, întãlneºte un bãiet pãscînd oiele. Îl întreabã de n-a auzit ceva
despre spînzuratul ºi caii care-l pãzeau ; de nu ºtie unde-s? Bãietul
spune cã caii se aflã la împaratul ºi cã o fatã a fãcut vitejia aceasta.
„Unde-i fata ceea?” „Fata-i în tîrg.” „Nu m-ai duce la dînsa, cã þ-oi da
un galbãn”, zice talhariul. „Ba te-oi duce, de ce nu?” ªi-l duce pãn’ la
poarta ei ºi-i aratã casa.

Talhariul a doua zi se îmbracã frumos ºi vine cu trãsura la fata
acasã, s-o cearã. Fetei i-a plãcut, cã era frumos, ºi i-a spus cã poate
va merge, dar era în vorbã cu altul, îi va da însã aceluia cuvîntul
înapoi ºi s-a face. El a rugat-o tare sã vie pãn’ la curþele lui, cã nu
ºede departe de acolo, i-a spus cum sã apuce, dupã ce va ieºi din tîrg,
pe un drum la dreapta prin pãdure ºi va ajunge pãn’ la poarta lui.

Servitoarea cucoanei acelia a auzit toate ºi fuge ea drept acolo,
gîndea cã poate o va lua pe dînsa. A doua zi dimineaþã, ea pune caii
la trãsurã ºi sã duce. Ajunge întocmai aºa cum i-au fost spus, la niºte
curþi mari, la o poartã de aramã. Ea sã scoboarã ºi spune vizitiului
sã vie mîne s-o ieie, cã ºtia bine cã soacrã-sa n-a lasa-o în ziua ceea.
Cãci el aºa i-a fost spus, cã are mamã ºi surori.

Întrã ea în ogradã, niºte cîni cît niºte zmei de mari erau legaþi.
Merge în casã, întrã într-o odaie, nu-i nime, numai paturi o mulþime
erau acolo, întrã în a doua, numai puºti. În a treia, numai sãbii ºi
pistoale. Ea atunci s-a spãriet, a vãzut cã nu-i bine. Sã duce într-a
patra, într-a cincea, pãn’ într-a noua : acolo era bucãtãria. Pe vatrã
fierbeau straºnic niºte cazane, da pe masã sta întinsã, tãiatã, sluga
ei ºi mîna îi spînzura cu inelele. Ea a luat º-a tãiat mîna º-a ascuns-o
în buzunari. Mai deschide o uºã, acolo era pivniþa, plinã de trupuri
de oameni. Deodatã, numai ce aude împuºcînd, chiuind, ºuierînd –
veneau ei. Ea, ce sã facã de fricã? S-a bagat între trupuri. Aude cã
întrã ei ºi toarnã zuruind la bani. Pe urmã, aude cum în bucãtãrie
mai taie carne din fatã ca sã facã fripturã. „Ei, zice acela, ce carne-i
asta, e numai macrã, dar sã fi venit stãpînã-sa, aveam mîncare bunã;
acea-i grasã ! Las’ cã mîni iar am sã mã duc s-o chem. Nu ºtiu de ce
n-a venit ea astãzi.” Fata, în camarã, numai tremura. A stat ea acolo
pãnã n-a mai auzit nimicã, amu ei s-au fost aºezat la culcare. Cînd
a gîndit ea cã dorm, a ieºit încetiºor ºi tot a deschis pe-ncetul uºã
dupã uºã, numai ea a ºtiut cu cîtã fricã mergea, sã nu deie de ceva,
sã nu rãstoarne, sã nu deie peste cineva. Cînd la tindã, cînii au
simþit-o, au început a latra straºnic. Ea s-a bagat fuga sub un pat.
Talharii s-au sculat, au ieºit afarã cu puºtele º-au început a striga,
au început a împuºca, nu-i nime... Merg înapoi în casã ºi sã culcã.
Ea a aºteptat iar, pãn’ a gîndit c-au adormit ; a ieºit ºi la fugã peste
poartã, în pãdure. Cînii iar fac un huit, de Doamne fereºte ! Talharii
ies, ea iute s-a bagat într-o bortã de copac. Ei au cãutat pes’ tot locul,
n-au gãsit nimic ºi iar s-au dus. Ea, cum a ramas singurã, la fugã. În
tîrg, a mers drept la cãpitãnie º-a cerut sã-i dea pe sarã, la casa ei,
un regiment de soldaþi. Cum a venit acasã, s-a gãtit frumos, parcã
nici n-a fost nimic, ºi l-a aºteptat. Vine talhariul ºi începe a o sãruta,
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a o drãgosti : „Draga mea, scumpa mea! De ce n-ai venit ieri, cã
mama mea aºa s-a suparat, pentru cît te-a aºteptat !” „Am sã mã duc,
cu bunã samã, mîne ; ieri n-am putut, c-am avut oaspeþi, azi rãmãi
d-ta la mine, sã stãm amîndoi la masã. Eu, de bunã samã, mã duc
dupã d-ta, cãci pe acela l-am departat.” El s-a bucurat tare. Au stat
la masã împreunã; la urmã, cere el apã. Ea merge ºi-i aduce ºi-i
aruncã mîna în pahar. „A !, zice el, tu ai fost astã-noapte la noi, cînd
bãteau cînii !” „Eu”, zice ea ; ºi deschide fereasta, uºele... Atunci
soldaþii au ºi nãvãlit ºi au turnat toþi cu puºtele într-însul... !

ª-aºa groazã a tras ea, cã te-nfiori numai cînd vorbeºti, dar ea,
c-a fost în mîna lor, la dînºii în casã, o biatã fatã !

Catrina Beicu, Mihalcea

*

Fetele împaratului

Era un împarat º-avea trei fete ºi zestrea lor era cîte o ladã de
bani, puºi într-o odaie. Talharii tot veneau ºi furau bani de acolo.
S-a pus fata cea mai mare sã-i prindã, a adormit ºi nu i-a putut
prinde, dar nici ei n-au putut lua. S-a pus cea mijlocie, tot aºa.
Merge cea micã cu trei ofiþeri ºi n-a dormit deloc. Cînd au venit
talharii, ea pe ofiþeri i-a trezit ºi iar n-au putut lua nimic.

Vãzînd talharii cã fetele le stau în cale, s-a fãcut cel mai mare
ficior de împarat ºi s-a dus la împeþit. A fãcut nunta cu fata cea mare
º-a adus-o acasã. I-a dat cheiele, sã meargã în tot locul, numai într-o
pivniþã, nu; ºi el s-a dus cu talharii pe la potici.

Fata a îmblat prin toate pãrþele º-a întrat ºi-n pivniþã. Acolo era
plin de trupuri ºi capete de oameni morþi, iar în mijlocul casei sta
aninat de grindã un trup spînzurat, din care tot curgea sînge într-o
cadã, º-un strop a stropit-o pe fatã pe frunte. Ea a venit degrabã ºi
s-a spalat, dar pata nu s-a dus. A luat ºi º-a legat capul ºi s-a fãcut
cã-i bolnavã. Cînd a venit el º-a chemat-o sã mãnînce, ea n-a vrut. A
întrebat-o ce are la cap? Ea a zis c-o doare. I-a luat legãtura cu de-a
sila º-a vãzut. Cheamã pe calãu: „De-amu, zice el, dã-o ºi pe asta
acolo ºi-i taie capul º-o pune în locul celui spînzurat.” A dus-o º-a
omorît-o ºi pe dînsa.

A mers el iar la împaratul º-a spus cã femeia lui se aflã bine ºi
doreºte sã vie sora-sa cea mijlocie la dînsa. A mers ºi asta ; ºi ei i-a
dat cheile ºi i-a zis sã nu meargã în pivniþã. Ea a întrat ºi s-a patat
la mînã º-a tãiet-o ºi pe dînsa tot aºa. Vine iar talhariul º-o cere pe
cea micã. Aceea a zis cã mai întãi se duce sã-ºi scoatã o rochie de la
croitor. A mers de º-a catat o ºubã º-o frînghie ºi s-a legat sub trãsura
talhariului. El, dac-a vãzut cã nu vine, a pornit singur. Pe drum aºa
de tare o scutura trãsura, cã de-abia mai putea sã rãsufle, cînd a
ajuns. Ea a ieºit ºi s-a ascuns. Talharii s-au dus de-acasã, da ea a
mers º-a gãsit cheile ºi s-a bagat în pivniþã. Acolo a gãsit moarte pe
surorele ei. Aude deodatã cã vin talharii. Ce sã facã? Ia degrabã ºi
se ascunde sub trupurele celea. Talharii au întrat c-o cucoanã ºi
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c-un boieri ºi c-o copilã ºi i-au omorît. Da copila avea un inel în deget
ºi calãul tot vra sã-l scoate ºi nu-l putea.

Au tãiat-o ºi inelul a sãrit tocmai la capul fetei, lîngã trupuri, ºi
l-a luat. Cum a simþit cã s-au dus talharii, ea a ieºit º-a fugit prin
pãdure pãn’ acasã la tatãl sãu de-a spus. Împaratul îndatã a trimes
oaste de i-a prins ºi i-a omorît.

Auzitã în Botoºani de la d-ra Agripina Sirghevici

În o variantã din Mihalcea, talhariul cumpãrã pe rînd, de la un
moºneag, 3 fete, pe care tot le vedea prãºind pe cîmp. Îi dã uniia un
mãr în mînã ºi-i spune cã sã nu meargã într-o odaie ; ea a mers º-a
scapat mãrul jos de spaimã, mãrul s-a umplut de sînge ºi el a omo-
rît-o, tot astfel ºi pe a doua. A treia a pus mãrul în pernã ºi cînd l-a
cerut, mai frumos s-a fost fãcut, cã n-a mers acolo. El, de bucurie cã
i-a ascultat poronca, nu ºtia ce sã-i facã. Ea a cerut sã ducã pãrinþilor
ei o ladã de bani. El a zis cã bine. A pus-o pe sora-sa în ladã (dupã ce
le-a fost înviat cu apã vie ºi moartã) ºi i-a zis lui sã nu sã uite – iar
el a dus-o. Tot astfel a fãcut ºi cu a doua. Pe aceasta, el o iubea tare
ºi o asculta. Într-o zi, ea i-a spus cã, cînd va vedea-o închinîndu-se,
sã n-o supere, sã-i dea pace, sã nu vorbeascã cu ea atunci. Dupã ce
s-a dus el, ea a fãcut un aluat din sînge ºi din fãinã ºi zahar º-a fãcut
chipul ei. A îmbracat pãpuºa cu hainele ei º-a pus-o sã citeascã ; apoi
a fugit. El, vãzînd-o, i-a dat pace, pãnã a doua zi. Atunci merse ºi,
vrînd s-o sãrute, o muºcã ºi-i cãzu o bucatã în gurã. „Dulce eºti !”,
zice el. Dar apoi vãzu cã e aluat. Porni dupã dînsa, ea se ascunse la
un om în car, într-un sac de cãrbuni, º-apoi a urmat cum ºtim.

D-na A. Constantinovici

Omorîtorul de femei

A fost un împarat º-avea un ficior rãu-crescut. Într-o zi, a luat
bani de la tatãl sãu ºi s-a dus în lume. În curînd a cheltuit banii toþi
º-acuma sta lîngã o apã ºi gîndea ce sã mai facã. Iatã cã din apã iese
un om ºi-i spune : „Dacã mi-i aduce tu mie o fatã, sã ºtii cã-þi dau 5
milioane.” Ficiorul de împarat ºtia în acel oraº o vãduvã bolnavã, cu
trei fete. Sã face doctor ºi spune ca sã vie fata cu dînsul, cã-i va da
doctorii. Cînd au fost afarã din oraº, i-a spus : „Dacã vrai sã mergi cu
mine, bine ; da de nu, te omor !” Fata a mers cu el, pãn’ la apa ceea.
Omul acela a venit ºi i-a dat banii ºi i-a dat º-o oglindã. „Cînd te vei
uita în oglinda aceasta ºi vei vedea cã ai o cruciþã vînãtã pe frunte,
sã ºtii cã am trebuinþã de tine, sã vii aice ºi sã mã aºtepþi.” A luat
fata ºi a dus-o cu dînsul într-un ostrov de mare, acolo îºi avea el
locuinþele lui. A dus-o în casã º-a primblat-o prin toate odãile, una
era mai frumoasã decît alta ; au ajuns ºi la o uºã de aur. „Iatã, zise el,
eu te-am luat ca sã fii aicea stãpînã ; în toate odãile ai voie sã te
primbli, numai în odaia asta n-ai voie sã întri. Eu mîne plec de-acasã
pe o lunã de zile ; tu cautã de ascultã cuvîntul meu.” I-a dat ºi un mãr
de aur în mînã ca sã se joace ; ºi a doua zi a pornit.
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Fata de-abia a aºteptat sã-l vadã pornit ºi tocmai în odaia ceea
s-a dus. Acolo, în mijlocul odãiei, era un trunchi mare ºi în el înfipt
un topor ; iar alãturea, jos în pãmînt, era o groapã, plinã cu sînge ºi
cu trupuri de fete. Cînd s-a plecat ea sã se uite, mãrul i-a cãzut din
mînã în groapã. L-a scos ea, l-a spalat, dar ce folos, cã sîngele nu se
mai ducea.

Luna a trecut degrabã ºi omorîtoriul a venit înapoi. A sãrutat-o,
a dezmierdat-o, apoi a cerut sã-i arãte mãrul. Mãrul fiind patat, el a
luat-o º-a dus-o în odaia cu trupurele, i-a pus capul pe trunchi, i l-a
tãiat º-a aruncat-o cu celelalte la un loc.

Ficiorul cel de împarat acuma cheltuise banii ; se uitã în oglindã
ºi vede semnul acela pe frunte. A mers la mal ºi iar s-au întãlnit
amîndoi. L-a trimes sã-i mai aducã o fatã. Acuma s-a fãcut preot º-a
amãgit-o. I-a dat iarãºi bani ºi fata a pãþit ca ºi sora-sa cea mai
mare. Acu omorîtoriul a fost stat 2 luni în cãlãtorie. Îl cheamã iarãºi
pe ficiorul împaratului la mal. El vine, cãci iarãºi avea nevoie de
bani. „Du-te ºi mai adã-mi o fatã, a zis el ; trebuie sã ºtii cã pãnã
acuma am avut 99 de fete ºi, pentru cã nici una nu m-a ascultat, pe
toate le-am tãiat, vreau sã mai fac o încercare ºi cu aceasta a sutelea
ºi dacã nici ea nu mã va asculta, atunci am sã mã duc prin lume ºi sã
tai toate femeile cîte sînt ; ºi mici, ºi mari, ºi copile, ºi bãtrîne, sã nu
mai fie nici picior de femeie pe pãmînt.” Ficiorul de împarat i-a adus
fata – acuma el a smomit-o ca ofiþeri – a luat banii ºi s-a dus. O
primblã el ºi pe aceasta, îi dã mãrul ºi-i dã aceeaºi poroncã ºi a doua
zi pleacã pe 3 luni.

Fata, cum a ramas, nu s-a lasat nici ea mai pe jos. A întrat acolo,
a scapat mãrul, l-a scos ºi l-a spalat, dar, vãzînd cã nu se ºterge, l-a
aruncat mãnioasã, singurã în groapã. „Las’ cã voi mai gãsi eu aice
mere de acestea”, gîndeºte ea. Merge prin grãdinã sã caute ºi gãseºte
un mãr, plin cu mere de aur. Vine înapoi în odaia cu uºa de aur, sã se
uite mai bine ce se aflã pe acolo. În odaia ceea lucrurile toate ºi
pãreþii erau de aur. Vede un dulap de aur ; îl deschide. Vede niºte
apã. Vra sã vadã la ce poate sã fie bunã. – A fost picurat puþinã pe un
trup ºi vede cã trupul se miºcã. Iute ia ºi pune capul la loc, toarnã
apã ºi învie pe-o fatã. Scoate trupurile ºi le învie pe toate. „De-acuma,
zice ea la fete, duceþi-vã care unde vã va îndrepta Dumnezeu prin
lume, dar sã nu cumva sã spuneþi unde aþi fost.” În ostrovul acesta
mai locuiau ºi alþi oameni. Ea a mers º-a chemat un meºter ºi i-a
dat tot aurul ce l-a gãsit în palat, precum ºi mãrul din grãdinã cu
merele, ºi i-a spus ca sã-i facã o corãbioarã mititicã, închisã cu totul
ºi sã nu se cunoascã pe unde e deschizãtoarea. Apoi a chemat oameni
de au sfarmat curþile acelea pãn’ la temelie ºi grãdina ºi tot, încît sã
nu sã mai cunoascã nici semn, cînd va veni el.

Cînd a fost corabia gata, ea s-a vîrît înlãuntru ºi a zis sã-i dea
drumul pe apã. Corabia a mers tocmai pãn’ la împãrãþia tatãlui
bãietului ce o vînduse pe dînsa. Ficiorul cel de împarat, nemaiavînd
de unde capata bani, se înturnase acasã. Într-o zi, primblîndu-se pe
malul mãrii, vede ceva strãlucind de departe. A trimes oameni cu
corabia sã vadã ce lucru e aºa strãlucitor ; sã i-l aducã. Au adus
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corãbioara ; era de toatã frumuseþa. A dus-o la palat º-a pus-o ca o
minune, în odaia sa. Fata a aºteptat pãn’ vor dormi cu toþii ; a ieºit
din corabie ºi i-a furat ficiorului de împarat o ciubotã. A doua zi,
cautã ciubota, nu-i nicãiri. A doua noapte, i-a furat straiele. S-a
priceput el cã trebui sã fie cineva acolo ºi, temîndu-se, sara s-a suit
în pod cu puºca ºi se uita printr-o gaurã ce o fãcuse în podeaua
odãiei. La o vreme de noapte, vede cã se deschide uºa corãbiei ; el a
rãdicat cucoºul de la puºcã, sã dea, dar la lumina ce venea din corabie,
zãreºte chipul unei femei tinere. „Asta nu-i de împuºcat, gîndeºte
el ; mã duc jos la ea.” Dar cînd a venit, ea nu mai era. El a început a
o ruga cã numaidecît sã iasã, cã nu-i va face nimicã. Fata a ieºit ºi
el a cuprins-o în braþe. „Cine eºti tu ºi cum de vii aice?” „Nu mã
cunoºti, tu m-ai vîndut fãrmãcãtoriului, pãgînului aceluia...” „Te
rog, iartã-mã, zice ficiorul de împarat ; cunosc ce rãu v-am fãcut la
toate, dar dacã vrai, pot sã îndrept ceea ce am fãcut ; rãmãi aice ºi fii
soþia mea!” „Aº vrea, dar nu pot, zice ea, cãci ºi eu i-am fãcut lui pe
faþã, el acuma trebuie sã mã caute în toatã lumea, sã mã omoare,
dar dacã mã va ajuta Dumnezeu ºi-l voi birui, atunci ne vom cununa.
Acuma sã-mi dai ajutori sã scap de dînsul !...” El a zis cã o va ajuta.
„Sã pui în grabã sã-mi facã un turn foarte înalt, în care numai eu sã
ºtiu pe unde sã întru...” Auzind ºi împaratul cel bãtrîn de întîmpla-
rea aceasta, a chemat îndatã zidari ºi au fãcut turnul cerut de ea.

Cînd a fost turnul gata, ea s-a îmbracat ca o cerºitoare, s-a schim-
bat la faþã º-a pornit în lume, sã se întãlneascã cu dînsul. Se întãl-
neºte cu un calic, acela era el ; ea l-a cunoscut, dar el pe dînsa, nu. Sã
ia cu dînsul de vorbã ºi-i spune cã e o fatã înºelatã ºi pradatã de
barbat ; ºi cã se duce sã-l gãseascã sã-ºi rãzbune asupra lui. „Ne-am
gãsit bine, zice el, cãci ºi eu cam aceeaºi cale o fac ; ºi pe mine m-a
înºelat femeia º-a fugit.” Din vorbele acestea s-au fãcut prieteni ºi,
fiind noaptea, au poposit amîndoi la o crîºmã. Ea a dormit în sara
ceea cu dînsul ºi l-a întrebat în ce-i stã puterea? „Jumatate din
puterea mea e în cãrticica aceasta ; cu ea, cînd mã arunc în apã,
merg ºi nu mã vede nime” – dar cealaltã jumatate n-a vrut s-o spuie.

Dupã ce-a adormit, fata i-a furat cãrticica º-a dat-o în foc, apoi a
fugit cît a putut. Cînd s-a trezit el º-a vãzut, s-a priceput cã aceea
fusese ea º-a pornit cu mai mare furie s-o gãsascã.

Ea a venit acasã ºi s-a suit în turn ºi-l aºtepta. Vãzîndu-l de
departe, a strigat : „Ce mã cauþi, iatã-mã aice !” El a venit într-o fugã
sub turn, dar nu sã putea sui. A cãutat niºte leaþuri ºi cuie º-a
început a bate cîte un leaþ º-a se sui. Cînd a fost pe la jumatate, ea
s-a scoborît pe o frînghie, pe de altã parte, º-a scos leaþurele ºi cuiele
în urma lui. Cînd era el destul de sus, a vãzut-o pe dînsa cã e jos, dar
acuma nu se mai putea scoborî. Ea a fugit repede ºi s-a ascuns. – „Ce
putere mai ai ?”, l-a întrebat ficiorul de împarat. „Am putere cã, cînd
voi sufla o datã asupra ei, s-o fac fãrîme.” „Suflã asupra pietrei
aceºtia, sã vedem.” El a suflat ºi piatra s-a fãcut nãsip. Atunci a
cãzut ºi el de-acolo jos, mort. Cu toþii s-au bucurat º-au sarbat nunta.

De la d-nul Vasile Chiseliþã, Mihalcea
(A auzit-o în România, de la niºte covali.)
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Urechea în foc. Somnul pe un an

A fost odatã un om º-avea 3 fete, dar ele se þineau tot pe sus. Vine
odatã un boieri în peþit ; cea mare îndatã s-a dus. Acela era dracul.

Cum ajunge acasã, o trimete sã aducã apã ºi-i spune cã nu cumva
sã dea apã la hulubii ce se aflã la fîntînã. Ea l-a ascultat. Apoi el º-a
tãiat urechea ºi i-a dat-o ei s-o mãnînce ; ºi s-a dus de-acasã. Vine
sara înapoi º-o întreabã : „Ai mîncat urechea?” Ea îi spune cã da.
„Ureche, ureche, unde eºti?”, întreabã diavolul. „În ciubãr”, rãspunde
urechea. „Vezi cã n-ai mîncat-o?” Ia sabia ºi-i taie capul ºi-l azvîrle
în ceaun. A doua zi, merge la tatãl fetei ºi-i spune cã femeia lui e
singurã ºi-l roagã s-o dea pe cea mijlocie sã stea cu ea. A dus-o ºi pe
aceea ºi tot aºa a fãcut. Aduce ºi pe a treia.

Aceasta merge la fîntînã ºi dã apã la hulubi. Hulubii au învaþat-o
cã, de-i va da urechea, s-o azvîrle în foc, cã el îndatã va adormi ; apoi
sã meargã în pivniþã, sã ia apã vie ºi moartã ºi sã învie pe surorele
ei. Ea a fãcut aºa ; ºi el, întrebînd pe ureche unde e, urechea n-a
putut rãspunde. Atunci pe dînsul l-a cuprins somnul º-a adormit pe
un an. Ea a mers ºi a înviat pe surorele ei ºi s-au dus.

Auzitã de la d-na Tasiluþa Nastasi, Siret
În alte variante, se spune cã a dat urechea la mîþã, iar pe mîþã a

legat-o la pîntece ºi urechea a rãspuns cã e lîngã inimã. El s-a bucurat
ºi n-a mai tãiat-o.

§ 6. Credinþi despre trai, sfadã etc.
Dulcele ºi amarul

Cînd e traiul cuiva bun, se zice cã trãieºte „ca în sînul lui
Dumnezeu”. „Ca la pieptul mamei.” „Ca în pîntecele mamei.” Trãieºte
„ca banul cel bun”.

Cînd îi e traiul rãu, sã zice cã trãieºte „ca în iad”. „Nici diavolii în
iad nu pot aºa sã te chinuiascã.” Îi e „ca dracului în spini”. „Ca
cînelui în car.” „Ca viermelui în hrean.”

Povestea viermelui în hrean e urmãtoarea :
Viermelui, în hrean fiindu-i rãu, fiind hreanul iute, s-a dus în

morcov, cãci e dulce, dar a pierit, nefiind deprins cu dulcele. Aºa ºi
omul, dacã s-a deprins cu rãul, merge cu el înainte, ce are sã facã :
„Rãu cu rãu, dar mai rãu fãrã rãu !”

„Sînt sãtulã ca de hrean!” sã zice despre ceva neplãcut.

„Îmi ºtie el moarea mea !”, adecã rãutatea ; zice cineva despre un
om ce a mîncat de la el „paparã”.

Cînd cineva nu-þi place, zici cã þi-i drag „ca sarea în ochi ºi ca
chiperiul în nas”.

„Îl chipãreazã el bine”, „îl frige bine”, se zice cînd îl ia pe cineva
„în rãspãr” sau îl apucã la „trei parale”, la rãfuialã.
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„Cînd e omul suparat,
Nu-i mai da borº chiparat.”

Adecã nu-l mai supara cu vorbe aspre, amare.
„Oi, saracul mãritat,
Tare-i acru ºi sarat,
ªi amar, ºi chiparat...”.

Sã zice : „Dã-i chiperi !...” Adecã : ocãreºte-l !

„Las’ sã sufere, cã bine a ºtiut sã dea la alþii hrean, ºi chiperi, ºi
foc !...” A le face durere, a-i nenoroci.

De la d-na Ecat. ªcraba, Mihalcea

„Dã Doamne sã-þi fie þie traiul aºa de dulce, cum mi-l faci mie...”
blastãmã femeiele.

Soacrã, soacrã,
Poamã acrã,
De te-ai coace
Cît te-ai coace,
Tot dulce nu te-ai mai face.
De te-ai coace
Un an º-o varã,
Tot vei fi acrã º-amarã.

Cînd se naºte un copil, i se pune zahar în scãldãtoare, or miere
sau lapte, ca sã-i fie traiul dulce ; iar tot timpul oamenii cautã sã fie
veseli, pentru ca sã fie traiul copilului vesel.

La nuntã, iarãºi, se porneºte totul cu veselie. Cum va fi ziua
nunþei, posomorîtã sau frumoasã, aºa va fi viaþa tinerilor. Botoºani

În Roºa, se spune cã dacã a doua zi, la „legãtoare”, va fi veselie,
va fi traiul mirilor vesel, iar dacã se vor bate nuntaºii, se vor sfãdi,
aºa le va fi ºi traiul. Atunci nãnaºa îi „îndulceºte” pe toþi cu zahar,
sã le fie viaþa tinerilor dulce.

„Îndulceºte cu vorba” se spune cînd, la o petrecere, gazda ºtie a
îndulci prin cuvinte.

Omul niciodatã sã nu mineascã nimicã a rãu, totdeauna sã mi-
neascã a bine, cãci aºa se întîmplã ; iar mai ales visurele, niciodatã
sã nu le spui la un duºman; care-þi va fi prietin va zice cã „sã fie de
bine”, macar fie visul cît de rãu; pe cînd duºmanul va meni a rãu,
macar sã fie visul bun.

*

În ziua de Ajunul Crãciunului ºi toate cele douã sãptãmîni cît þin
sãrbãtorile, sã te pãzeºti sã nu te sfãdeºti, sã nu fii ocãrît, cã vei fi
tot anul. Mihalcea

În ziua de Anul Nou, sã nu huieºti, sã nu te sfãdeºti cu nime, cã
te sfãdeºti tot anul. De eºti vesel în acea zi, eºti vesel tot anul.

Botoºani
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În duminici ºi sãrbãtori, sã pãzeºte orcine sã nu ocãrascã, sã nu
facã huit, cã e pacat ; preoþii slujesc în bisericã ºi omul de acestea sã
se apuce? !

De Probajine, cînd sã „probozeºte codrul”, sã te fereºti sã nu te
probozascã nime, cãci eºti „probozit”, „mustrat” tot anul.

Probajinele sã þin pentru guri.

În ziua de Ziua Crucei, sã iai din pom o perjã cu gura ºi s-o þii în
casã ºi cînd auzi cã te vorbesc oamenii, sã te speli cu ea, cu apã.

D-na Elena Braha, Mihalcea

Vezi „mîncarea de Ajun” ºi perjele, vol. I, p. 56.

Cînd mãnînci ceva acru tare, sã zice „cã-þi aduci aminte de toate
neamurile”. (Se va vedea partea IV, borºul.)

Cînd sare un cãrbune, ai un duºman. Cînd huieºte focul, te vor-
besc duºmanii de rãu sau are sã fie huit în casã.

Cînd îþi muºti limba în gurã, te vorbesc de rãu. Cînd se clatinã
urechea stîngã, asemenea.

Ca sã nu fie huit în casã, sã nu laºi sã se facã pînzã de paingãn în
casã.

Sã nu laºi pirosteiele sã stea cu picioarele în sus în cuptor.

Sã nu mãturi pe pat cu mãtura, cã e huit.

Sã nu te legeni cu scaunul, cînd ºezi.

Sã nu dai soponul din mînã altuia, cînd te speli, ci sã-l pui pe ceva.

(Chiperiul... s-a vãzut.)

Untdelemnul cînd sã varsã, are sã fie mare suparare.

O lingurã mai mult cînd e la masã, are sã fie huit (vezi lingurile,
vol. I, p. 184).

Douã furculiþe sau douã cuþite cînd sînt la cineva la un loc la
masã, e huit.

(S-a vãzut la foarfeci, cuþit, topor.)

(S-a vãzut la mîncare, vol. I, p. 207.)

(S-a vãzut la blide, vol. I, p. 135-136.)

(Sã va vedea la pînzã, partea III ; la apã, partea IV; la foc, partea V.)

Despre guri, vorbe, napaste, sã va mai vedea vol. II*.

*

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Foc de visezi, ai duºmani. Jaratec de visezi, e inimã rea, îþi e
cineva rãu, are inimã rea pe d-ta.

Cîne de visezi, ai un duºman ºi cum e pãrul de pe el, de acea
coloare va fi : negricios sau balan etc.

ªerpe de visezi, e duºman. Uli, asemenea.

Vacã de visezi sau broascã, e femeie duºmancã.

Pui, gãini, ouã (s-a vãzut...).

Femei multe de visezi sau oameni mulþi, e sfadã, larmã.

Popã, mitropolit de visezi, e sfadã. În bisericã de te visezi ºi cã
sînt preoþii mulþi, e judecatã, huit mare.

Scripcari, e huit. Þigani, asemenea.

Crîºmã de visezi, au sã te batã careva.

Bînd rachiu, vorbe rele ; vin sau bere – bune.

Bani de aramã sînt vorbe rele.

Bani de argint – huit, boalã, alþii spun cã vorbe bune.

Hîrburi stricate de visezi, e huit ; oale, sînt guri, zavistie.

Gropi în pãmînt de visezi, sînt vorbe, te vorbesc oamenii.

Linguri de visezi, sînt limbi, guri.

Ungînd de te visezi, vãruind – astupi gurele.

Mîncînd de te visezi – vezi vol. I, p. 193-194.

Mere de visezi, e bataie, pumni. Mere crude, vorbe rele. Nuci,
pere, sînt sfadã.

Mazere, fasole, grãunþe, bob, sînt vorbe rele, lacrimi.

Moarã, rîºniþã, e sfadã, huit. În cãruþã de te visezi, asemenea.

Cal înhamat, boi înjugaþi, e gîlceavã.

Cînd visezi cã joci ori e nuntã, e huit.

§ 7. Marþi

Marþa ºi sîmbãta sînt zile pocite, rele. Marþi sã nu începi nimicã,
cã nu sfîrºeºti cu bine. Marþa nu-i de spori, nici de ajutor, dar de
napaste ºi urã.

Marþi e barbat, sã nu te piepteni marþi, cã-i a napaste ; cãmeºã
sã nu îmbraci marþi, nici unghiele sã nu-þi tai, cã îndatã te ocãreºte
cineva, plîngi, ai o suparare numaidecît.
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Marþa sã nu porneºti la drum, nici sã nu începi nimicã, sã nu
croieºti, cã straiul ce-l începi marþa nu-l poartã omul sãnãtos, se
îmbolnãveºte, moare.

Sã nu te lai marþa, sã nu te scalzi, cãci toatã ura oamenilor cade
asuprã-þi.

Marþa, dacã începe a ploua, plouã toatã sãptãmîna.

Marþi s-a urzit lumea. Marþi nu-i bine de urzit.

Marþi s-a nãscut Domnul Hristos.

Ziua de marþi e în cinstea lui Sf. Ilie (s-a vãzut vol. I, p. 217.)

Marþa cine se naºte e lucru rãu.

Marþa, joia ºi sîmbãta, se face de dragoste, cãci sînt zile de frupt.
În descîntece, sã zice :

Sfîntã Marþi,
Scoate-mã între ceilalþi ! (Adecã între oameni.)

S-a vãzut postul marþi, asupra duºmanilor, vol. I, p. 233.

Marþi sara e foarte rea. (Vezi vol. I, p. 230.)

(Credinþele acestea sînt numai unde se aflã români sau urme de
români ; în Bucovina, celelalte naþionalitãþi tocmai marþi încep totul,
zic cã gãtesc mai degrabã ºi sîmbãta.)

§ 8. Corbul

S-a vãzut de cînd mãnîncã corbul hoit, vol. I, p. 35.

Corbul dintãi a fost alb, dar l-a blastamat Noia, atunci cînd l-a
trimes din corabie sã vadã de este pãmînt ºi nu venea : „Ai, fi-u-ar
pana pe tine cum e inima în mine !” ºi fiindcã inima lui Noe era
amãrîtã, neagrã, corbul îndatã s-a fãcut negru.

D. Grigoraºciuc, Mahala

În glumã, se spune despre un lucru ce n-a mai fost sau a fost tare
de demult cã a fost „pe cînd corbii albi”.

De-aice ºi proverbul : „De pe cînd turcii albi.”

*

În luna lui februar, crapã ouãle corbului, cînd e ger mare, ºi
atunci le iese puii.

Corbul trebuie sã se sileascã cu ouatul ºi cu clocitul, sã-i crãpe
din bunã vreme ouãle, cã sã-i iasã degrabã puii, cã de-a da în mart ºi
i-or gãsi furnicile în cuib, îi mãnîncã. De aceea, în unii ani, sînt corbi
mai mulþi, iar în alþii mai puþini.

În luna lui mart, furnica s-a pus ramaºag cu corbul, cã de-a putea
sui el în vîrful copacului atîtea ocã de fier cît va sui ea, furnica nu i-a
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mînca puii ; cã furnicele în mart încep a ieºi. El a dus sarcina cît a
dus, dar n-a putut-o sui pãnã în vîrf. Furnica a luat de la dînsul
fierul ºi l-a rãdicat ea, dar nu l-a dus ca dînsul, drept, ci cotit, ºi aºa
l-a suit pãn’ în vîrf ; ºi de aceea îi mãnîncã corbului puii.

Ioan Pisarciuc, Roºa

Corbul n-are voie sã bea apã ; el e blastamat, cãci n-a vrut sã
ajute lui Dumnezeu ca sã cureþe pãrãiele, a zis cã : ce, s-a tãvãli de
glod! ª-acuma vara, cînd sînt secete mari, corbii aºa þipã ! Sã suie
sus ºi strigã la ceri sã le dea apã ; cã el atîta apã bea, cît îi curge din
ploaie în gurã.

Corbi sînt tare puþini, cãci lor musai sã le mãnînce viermii puii.
Ei scot numai doi pui ºi chiar ºi de-i scot devreme, din doi, unul tot
piere. Sã pune viermele sub aripã ºi-l mãnîncã pãnã moare.

ªtefan Pita, Mihalcea

(Se va vedea vol. II* povestea cu judecata corbilor.)

Corbul ºi gangurul aºa croncãneºte, cînd îi moare pãrechea! Dar
hulubul nu, el îndatã merge ºi-ºi cautã alta. Maria Struþ, Mihalcea

„Corb la corb nu-ºi scoate ochii” ; proverb ce se zice mai ales cînd
barbaþii infideli þin unul cu altul ºi se acopãr.

În poveºti, corbul, ca ºi cioarele, zboarã pãnã unde se bat munþii
în capete ºi aduc apã vie ºi apã moartã.

(S-a vãzut corboaica mamã, vol. I, p. 478-479.)

Corbul e nazdravan, pe dînsul cu greu sã-l poþi împuºca ; doar cu
mare înºãluialã. Inima de corb e bunã de înãduºalã. Corceºti

Corbul nu e aºa de greu de împuºcat, dar nime nu vrea sã-l
împuºte, cãci apoi nu mai nimereºte nimic ce ar împuºca. Roºa

Dacã se mãnîncã doi corbi pe o casã, are sã moarã acolo cineva.
De merg croncãnind corbii pe sus, are sã moarã cineva în sat.

Mihalcea

De croncãneºte „croncãul” pe deasupra satului, are sã fie boalã
între vite. Broscãuþi

(În Mihalcea, se spune cã ºi cioarele de croncãnesc, la casã pier
vite. Asemenea ºi cînd visezi cioare, vor peri din vite.)

Corbi pe aice, prin Bucovina, puþini sînt, ei se þin mai mult prin
Basarabia, pe lîngã cirezile boiereºti. Roºa

Despre duºmani sã spune : „Stau duºmanii ca corbii” ; aºteaptã
cu toþii sã-l mãnînce.

„Mînca-te-ar corbii” se zice ca blãstãm. În cîntece, blãstãmul
acesta e adesea pomenit.

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Corbul

Þipã puiul corbului
În poiana codrului.
Nime-n lume nu-l aude,
Numai cucoana din curte
L-a auzit ºi l-a-ntrebat :
De ce þipi tu, puiule?
Or þi-i foame, or þi-i sete,
Or þi-i dor de codru verde ?
Nu mi-i foame, nu mi-i sete,
Nu mi-i dor de codru verde,
Da mi-i dor sã zbor la þarã,
Sã beu sînge de catanã,
Sã mãnînc carne de haiduc,
Sã beu sîngele din turc. Ropcea

Corbul ºi sãbiele

A fost un bãiet buiac ; într-o zi, i-a venit gust sã porneascã în
lume. Merge el, merge, ajunge noaptea într-o pãdure. Merge mai
departe, gãseºte în mijlocul pãdurei o clopotniþã. Sã suie sus ºi începe
a trage clopotul. Numai a mîntuit el de tras, iatã cã vine un om
bãtrîn. „Vinã încoace”, îi zice omul. El sã duce ; n-avea ce sã facã. Îl
duce pãnã la niºte palate, cu ziduri înalte, îl vîrã înlãuntru ºi-l
închide cu cheia acolo. Stã pãn’ a doua zi. A doua zi, vede cã tot ce era
în palatul acela era împietrit : ºi paseri, ºi animale, ºi oameni. Îmblã
prin odãi ºi vede 3 fete de împarat stînd împietrite cu cartea
dinainte. A stãtut el acolo 2 sãptãmîni, iatã cã într-o zi vine un corb.
„Bãiete, bãiete, zice corbul, tu de aice, de nu-i face ceea ce-þi voi
spune eu, sã ºtii cã n-ai sã mai scapi. Sã te duci în odãi ºi sã pãzeºti
trei nopþi, sã nu joace dracii ce vor veni, º-atunci vei scapa, dar
altfel, eºti prãpãdit. În noaptea aceasta, au sã vie mulþi draci, tu
sã-i alungi cît îi putea. Mîne au sã vie ºi mai mulþi ; mîne am sã vin
ºi eu ºi-þi voi ajuta sã-i alungi, dar poimîne n-am sã pot veni, deºi au
sã vie de te va lua groaza ; îþi voi da însã o panã a mea ºi cu aceea îi
vei alunga.” Bãietul a catat sã facã întocmai aºa cum i-a spus. A
avut mare luptã cu dînºii, dar, cu ajutorul corbului ºi penei lui, i-a
alungat. A treia zi dimineaþã, s-a trezit în zgomot de glasuri ;
deschide el ochii ºi vede toatã casa în picioare, oameni îmblînd,
împaratul acelui palat, fetele, în fine, totul, totul înviase. De bucurie
mare, împaratul nu ºtia ce sã-i facã ; a hotãrît sã dea un bal ºi sã
pofteascã toatã lumea, iar pe fata cea mare s-o mãrite cu dînsul.
Vine corbul la bãiet ºi-i spune : „Împaratul are sã vrea sã-þi dea fata,
dar tu sã nu te hotãreºti la nimic pãn’ dupã 9 zile, cînd voi veni eu ;
atunci îþi voi spune ce sã faci.” Îl cheamã împaratul la balul acela
sã-i dea înaintea lumei fata ; el spune cã sã-l mai aºtepte cîteva zile
ºi apoi le va spune de sã poate însura sau nu.
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La 9 zile, vine corbul ºi-i spune : „Þ-am ajutat eu þie sã alungi
dracii, ajutã-mi acuma ºi tu mie la ceea ce te voi ruga sã-mi faci ºi
atunci te vei însura ; cãci eu nu sînt pasere, cum mã vezi, zise corbul,
dar sînt bãiet ca ºi tine ; sora-mea însã m-a blastamat ºi m-am
prefãcut în corb ; ajutã-mi ºi tu acuma mie, sã mã fac înapoi om.
Sora-mea e mãritatã ºi stã pe muntele de steclã. Tu du-te acolo, jos,
la poalele muntelui ºi cînd îl vei vedea pe cumnatul meu cu o panã de
aur la pãlãrie, sã începi a-l hui, sã rîzi, sã stupeºti, spuind cã cine a
mai vãzut om cu mintea întreagã sã poarte panã la pãlãrie. El va
arunca pana, da tu s-o iai ºi sã fugi degrabã ºi sã mi-o dai mie.”
Bãietul a mers la împaratul ºi i-a spus cã el va lua fata, dar îl roagã
sã-l aºtepte din ziua ceea 3 ani, 3 luni, 3 sãptãmîni ºi 3 zile ºi de nu
va veni pãn’ atunci, sã poate mãrita, dar apoi sã-l aºtepte cea mijlocie.

Au mers ei, au mers, pãn’ ce au ajuns la dealul de steclã. Acesta
era aproape de mare. Iatã cã vede bãietul pe cumnatul corbului
mergînd la primblare ºi începe a-l tiohãi, cum l-a învaþat. „Ptiu, da
cine s-a vãzut sã poarte etc.”, pãnã ce a aruncat pana. Bãietul a
luat-o ºi a dat-o corbului, care aºtepta acuma într-un copac, ºi la
fugã amîndoi spre mare. S-au suit în luntre ºi au pornit. Cumnatul
corbului, cum a vãzut cã i-a luat pana, dupã dînºii... ºi ajungînd la
mare, nu a luat sama, a gîndit cã aleargã pe uscat ºi, pãºind în mare,
s-a înecat. Corbul s-a întors înapoi la mal, a fãcut ce-a ºtiut cu pana
ºi s-a fãcut om înapoi. A luat pe tovarãºul sãu ºi s-a suit sus pe
munte la sora-sa. Ea, cînd l-a vãzut, a încremenit. „Sorã, sorioarã, a
zis el, acuma ce sã fac eu cu tine? Pe pãrinþii noºtri i-ai taiat bucaþele
ºi i-ai aruncat preste lumea toatã, iar pe mine m-ai prefãcut în
pasere... numai Dumnezeu mã ºtie cîte le-am tras ºi de cîte ori eram
sã fiu împuºcat de vînãtori ºi cum am scapat !...

Ce þi sã cuvine þie acuma pentru acestea toate? Ce canon sã-þi
dau? Ca sã te omor, nu vrau, prea mari pacate ai fãcut, mai întãi
trebuie sã te pocãieºti !... Iatã, înfig sãbiele acestea douã în pãmînt ºi
tu sã le uzi atîta, pãn’ ce vor prinde rãdãcinã ºi vor face mere, ºi
atunci va fi semn cã te-a iertat Dumnezeu ; ºi dacã Dumnezeu te va
ierta, sã ºtii cã te iert ºi eu.” S-a luat cu tovarãºul sãu ºi s-a dus.
„De-acuma, hai la mireasa ta ºi te vei însura.” S-au înturnat înapoi
la împaratul ; încã nu erau împlinite cele 3 zile ; dar mireasa lui ºi
surorele ei de mult s-au fost mãritat ; ba cea mare era acuma ºi
moartã! Ea, cînd a murit, a lasat o scrisoare în saltariul mesei, pe care
nime n-o putea lua, cãci îi prindea saltariul mîna. Cînd a auzit el,
s-a suparat foarte tare cã nu º-a þinut împaratul cuvîntul. L-au dus
la saltari ; el a deschis º-a cetit scrisoarea. În ea, îi spunea cã de vrea
s-o aibã de soþie, sã meargã în cutare ostrov de mare, unde e îngro-
patã ea, într-o casã cu 12 odãi ; ºi în a 12-a va gãsi mormîntul ei, cu
o piatrã de 40 centinare de grea. La fiecare uºã însã, se aflã lei ºi
paralei de pazã ºi pe aceºtia numai cu inelul ei îi poate omorî ºi tot
cu inelul ei ºi pe dînsa o poate învia, altfel nu. „Unde-i inelul?”, a
întrebat el. „La dînsa pe mînã !”, i s-a rãspuns. El a ramas ca mort.
„Dacã leii pãzesc la uºã, nu mai este chip de scos”, a zis el întristat.
„Haide macar º-om cerca, a zis tovarãºul sãu, ºi vom vedea de sã
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poate sau nu.” S-au dus ei amîndoi pãn’ la malul ostrovului ºi stãteau
suparaþi acolo. Iatã cã iese un drac ºchiop din mare. „Eu ºtiu la ce-aþi
venit voi, fãceþi-vã fraþi cu mine ºi eu vã voi aduce inelul de acolo !”
S-au fãcut. Dupã 9 zile, diavolul a adus inelul de pe degetul ei ºi i l-a
dat. „De-acuma, cu inelul acesta, ce vei gîndi, aceea vei izbîndi. Du-te
la casa ceea ºi la fiecare uºã sã-l întorci pe deget, cãci uºa se va
deschide ºi fiarele vor muri. Iar cînd se va rãdica piatra, ea te va
întreba: «Ce vrai de la mine?», tu sã zici : «Nu eu, inelul nu ºtiu ce
vra!» Ea sã va scula ºi va veni dupã tine, unde-i vra.” El a fãcut aºa
ºi ea, vãzîndu-se înviatã, nu sã poate spune cum s-a bucurat.

Pe dînsa, anume au fost închis-o dracii acolo. El a luat-o ºi s-a
dus la curþile lui, ce ºi le-a capatat învîrtind inelul, s-au cununat ºi
trãiau tare fericiþi. Iatã cã odatã face el bal ºi învitã pe împaratul cu
toþi miniºtrii ºi tocmai se întîmplase cã barbatul ei dintãi era mi-
nistru. El, cum a vãzut-o, ce au vorbit împreunã nu sã ºtie, destul cã,
îmbãtîndu-l pe barbatul al doilea, i-a luat inelul din deget ºi, du-
cîndu-l într-o pivniþã adîncã, l-a închis ; iar pe dînsa a luat-o ºi a
dus-o la casa lui.

Corbul nu ºtia despre aceasta nimicã, singur dracul cel ºchiop
ºtia, dar el avea bãtãlie cu dracii pentru inelul ce l-a fost furat din
deget ; el însã i-a biruit º-a alergat dupã inel ; cãci prin inelul acela
capatai avere, putere, ce vrai.

S-a fãcut diavolul un cavaleri frumos ºi, scãldîndu-se în mare,
dinaintea fereºtelor ministrului, atîta i-a zîmbit fetei împaratului
º-a chemat-o, pãn’ a venit ea la dînsul.

El i-a spus cã va mai veni ºi altã datã, dacã-i va aduce inelul ce-l
are barbatul ei. Ea l-a adus ºi diavolul s-a fãcut nevãzut. A mers
de-a învîrtit inelul ºi l-a scos pe prietenul sãu din închisoare ; a mai
învîrtit o datã ºi l-a bagat pe ministru de l-a închis acolo. „Iatã,
te-am scos, i-a zis diavolul, dar inelul nu þi-l mai dau, cãci nu ºtii sã-l
porþi, rãmîne al meu.” A venit ºi corbul acolo. „De-acuma hai, frate,
la sora ta, pe muntele de steclã, sã o duc ºi pe duºmana aceasta de
femeia mea, s-o pun la pedeapsã, lîngã sora ta.” Cînd au ajuns, ea
atîta a fost udat, cã o sabie fãcuse acuma mere, dar una, nu. Fratele
ei a zis : „Vezi, pacatele pentru mine þi le-a iertat Dumnezeu ºi þi le
iert ºi eu, dar pentru pãrinþi, nu; udã mai departe !” ºi, aducînd-o
barbatul ºi pe ceealaltã, a pus-o ºi pe dînsa sã ude ºi vor uda întruna
amîndouã, pãn’ la sfãrºitul lumei. Diavolul cel ºchiop a iscãlit cã nu
are nimic cu dînºii ºi s-a dus, rãmãind prietenii amîndoi.

De la d-l Vasile Chiseliþã, din Mihalcea
Povestea a auzit-o în Vicov, de la niºte covali nemþi.

Fata Vidmei

A fost odatã un împarat º-a þinut bãtãlie cu alþi împaraþi 7 ani. În
timpul acesta, el nu ºtia nimica ce-i acasã. Sã întoarnã numai cu o
mînã de oaste. Iatã cã pe drum, înaintea lui, i sã face o apã. Vine el
pãn’ la apa ceea, n-are cum sã treacã. Îi iese înainte necuratul ºi-i
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zice : „Dacã mi-i da tu ce ai acasã, despre care nu ºtii tu, te voi trece.”
„Îþi dau”, zice împaratul. Pe loc s-a fãcut uscat ; iar necuratul a ramas
sã vie la 7 ani sã-ºi iaie fãgãduita.

Cînd ajunge împaratul acasã, gãseºte un bãieþel frumos de 7 ani.
Bãietul îl videa pe împaratul tot suparat ºi, într-o zi, îl întreabã ce
are. Tatu-sãu îi spune... „Lasã, tatã, zice bãietul, cã eu, cînd va fi sã
sã apropie vremea, voi fugi ºi nu mã va putea lua.”

S-apropia acuma vremea; bãietul îºi ia un cal bun ºi ce i-a mai
trebuit de drum º-apucã printr-o pãdure. Merge el zi ºi noapte prin
pãdurea ceea vreme de 3 sãptãmîni. Iatã cã vede o cetate mare º-un
moºneag spãlînd la poartã grîu. „Buna ziua, moºule !” „Mulþumesc !”
„Da de unde eºti ºi ce cauþi ?” Bãietul îi spune toate. „Tu eºti, dragul
moºului? Bine cã ai venit singur la mine ºi n-a mai trebuit sã mã duc
eu sã te iau! Hai înãuntru sã te pun la pedeapsã pentru ceea ce ai
fãcut !” Bãietul a înlemnit.

Moºneagul era necuratul. L-a luat ºi l-a dus de l-a închis într-o
chilie ºi l-a lasat acolo. În pãrete era o ferestuicã micã ºi alãturea era
o fatã – ºi ea închisã, ca ºi dînsul, de moºneag. El, cum a întrat, a
început a plînge. Fata de dincolo l-a auzit ºi i-a zis ca sã nu plîngã, cã
ºi ea e acolo ºi nu le va fi urît ; ºi s-au împrietenit amîndoi.

Vine moºneagul la bãiet ºi-i zice : „Amu, pentru cã ai fãcut tu
aºa, iatã ce pedeapsã am sã-þi dau : Ai vãzut, cînd ai venit, cã spalam
grîu?” „Am vãzut !” „Dac-ai vãzut, apoi pãnã mîne dimineaþã, toate
pãdurele astea tu sã mi le tai ºi sã-mi faci ºes ; sã mi le ari, sã
sameni grîu de acela ºi mîne dimineaþã sã-mi fie grîul gata sã-l
spãl ; cã de nu mi-i face aºa, sã ºtii cã te omor.” Începe bãietul iar a
plînge : în ce belea a încãput ! ªi plînge de se prãpãdeºte. Vine fata
iar la fereastã ºi-i zice : „Taci, nu plînge, cã eu te-oi învaþa cum sã
faci. Na-þi basmaua asta ºi fã cruce înspre pãdure de trei ori ºi te
culcã.” El a luat basmaua º-a fãcut aºa. A doua zi cînd s-a sculat,
moºneagul a gãsit grîul copt.

Vine moºneagul la dînsul : „Tu ºtii cum sã faci, talhariule !” „Nu
ºtiu nimic”, zice bãietul. „Spune, þi-i dragã fata asta?” „Mi-i dragã !”
„Apoi sã ºtii cã am sã te însor cu dînsa, dar sã gîceºti din trei, ce þ-oi
arata, care-i ea ; cã de nu, te omor.” Fata i-a spus lui cã au sã sã facã
trei gîºte º-or ieºi înaintea lui, sã ºtie cã cea din mijloc va fi ea. Fata
ceea era fatã de vidmã (strigoaicã). Moºneagul l-a slobozit de acolo.
Îi ies înainte gîºtele. Bãietul întinde mîna spre cea din mijloc : „Par-
cã-i asta.” „ªtii, talhariule”, zice moºneagul. „Nu ºtiu nimic.” „Am
sã te închid ºi mi-i spune !” Ia iar ºi-l închide. „De-amu, zice fata, hai
sã fugim, cã-i rãu de noi.” Fata, pentru cã era vidmã, ºtia ce sã facã.
A venit pe fereastã la dînsul, l-a dezbracat de straie ºi le-a lasat
acolo, iar ei au fugit.

Vine necuratul la uºã : „Mãi, vinã încoace !” „Stãi sã mã îmbrac”,
zic straiele – cã în straie rãmãsese umbra lui. Vine moºneagul iar.
„Da haide mai degrabã.” „Stãi sã mã spãl.” Iar sã duce. Cînd întrã
moºneagul cu biciul, nu-i nicãieri.

Sã face el un vultur ºi merge dupã dînºii. Vede o mãnãstire ºi un
cãlugãr citind. Erau ei. „N-ai vãzut, mã rog, doi copii trecînd pe
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aici ?” „Ba au trecut, da-i mult de atuncea, tocmai cînd eram eu de 15
ani.” „Dar nu-i mai ajung”, zice moºneagul ; ºi s-a întors înapoi.

Au mers ei pãn’ într-un oraº ; amu nu mai aveau nici o fricã. „Mã
duc, zice el, oleacã la pãrinþi, sã-i vãd ºi sã mã vadã, º-apoi iar m-oi
întoarce, tu stãi aice ºi mã aºteaptã.” „Bine, zise fata, du-te, dar la
tatul tãu acasã este un copil mic, sã nu-l iai în braþe, cã ai sã mã uiþi
pe mine.” ª-a luat ramas-bun de la dînsa ºi s-a dus.

Cînd a ajuns acasã, de bucurie mare, a sãrutat pe tatãl sãu, pe
mã-sa, pe fraþi, pe surori, vede ºi copilaºul cela, îl apucã în braþe ºi-l
sãrutã. Îndatã a uitat-o.

Fata a ramas la un otel ºi-l aºtepta. Pe dînsa, în otelul cela, au
vãzut-o trei generali tineri : un baron, un graf º-un prinþ ; º-au mers
s-o întrebe de nu pot veni la dînsa. Ea a zis : „Cum nu, puteþi veni,
dar numai cîte unul.” Vine într-o sarã generalul ; ea îi zice sã se
dezbrace ; pe urmã îl roagã sã deschidã uºa. Întrã un porc ºi-l apucã
în bot ºi-l duce tot tîrgul prin gloduri. La trei ceasuri, l-a adus
înapoi. „Da unde-ai fost, domnule, îl întreabã ea ; de cînd te aºtept !
Vinã încoace !” „Du-te la dracul !” – zice generalul. ª-a luat straiele ºi
la fugã. Sã întãlneºte cu ceialalþi, dar nu le spune nimicã ; le zice :
„Duceþi-vã, cã aferim aveþi sã petreceþi.” Merge al doilea. Îl apucã un
cîne ºi-l duce ; s-au mai strîns ºi alþi cîni º-au rupt tot de pe dînsul ºi
l-au mozolit prin glod. Cînd l-a adus înapoi, º-a luat straiele ºi la
fugã. Îl întreabã al treilea cum a petrecut. „Du-te, frate, zice el, cã
face sã mergi.” Pe aista, a venit un hornari ºi toate hornurele a
mãturat pãn’ la ziuã cu dînsul ; nu sã putea spala cu toate apele – ºi
s-a dus ºi el frumos.

În timpul acesta, moºneagul a aflat cã bãietul e la tatãl sãu ºi
bãietul încã a simþit cã ºtie moºneagul. Îºi aduce aminte de fatã ;
încalecã calul ºi sã duce printr-o pãdure ºtraºnicã, pãn’ ajunge la
porþele unui palat, unde sã bãteau douã sãbii în poartã.

Cum a venit el, sãbiele au stat de bãtut ºi i-au fãcut loc. A întrat
º-a dus calul în grajd. Calul a capatat mîncare. A întrat în casã º-a
gãsit cã se pregãtea pentru dînsul masã, dar pe nime nu vedea. Iatã
cã întrã o femeie ºi-l întreabã ce cautã. El îi spune cã fuge de un
duºman. Acea sã duce ºi dupã cîteva minute întrã iar ; atunci a
cunoscut-o cã era chiar ea, mireasa lui, numai cît s-a fost schimbat,
de n-a cunoscut-o dintãi. „Amu, zice ea, pentru cã nu m-ai ascultat,
trebui sã mergi prin lume sã nãcãjeºti, ºi la un an sã fii aice. Dar
cautã sã nu te muºte ºerpele de inimã, sã te însori !” El sã roagã cã
sã-l primeascã, sã rãmîie acolo cu dînsa, ea-i spune cã nu se poate ;
trebui sã meargã ºi-i dã o basma, un inel ºi un paloº. Cînd îi va fi
foame, va întinde basmaua ºi va avea de mîncat, cînd va învîrti
inelul pe deget, îi va veni oaste cît îi va trebui ºi, cu paloºul cînd va
face cruce, va tãia ºi-n pietre ºi oriºice. A pornit el...

Pe drum s-a întãlnit cu craiul corbilor, care fãcea rãzboi cu alt
împarat, ce-i cerea fata, ºi nu-l putea birui. Bãietul s-a pus de ajutor
craiului corbilor ºi l-a biruit pe celalalt. Împaratul corbilor, vãzînd
cã el are armatã aºa puternicã : lei, urºi, ºerpi ºi fel de fel de dihãnii,
l-a îndemnat sã-i ia fata.
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El a luat-o, dar ei îi era drag celalalt, cu care sã bãtuse tatãl ei.
Ea s-a pus pe lîngã barbatul sãu sã-i spuie de unde are atîta putere.
El i-a spus. „Ce prost eºti, zice ea, cã porþi aºa lucruri cu tine pe unde
mergi, la vînat ! Dar dacã le-ai prãpãdi? Dã-mi-le mie, sã le strîng
eu.” El s-a potrivit de i le-a dat ºi s-a dus la vînat.

Cînd s-a întors, ibovnicul ei era la dînsul, cu oastea lui, leii ºi
urºii, la poartã ; iar femeia lui, nicãieri. N-a avut ce sã facã, a trebuit
sã se ducã la luptã cu corbii ; dar leii ºi oastea lui i-a fãcut bucãþi pe
corbi ; iar pe dînsul, duºmanul sãu l-a tãiat bucãþi, l-a pus pe cal ºi
i-a dat drumul.

Calul l-a dus la porþele vidmei. Ea îndatã a chemat niºte corbi ºi
i-a trimes sã-i aducã apã vie ºi apã moartã ; corbii au zis cã i-or
aduce, dar sã-i hrãneascã un an. Cu apa ceea, ea l-a înviat º-a fost iar
teafãr, la loc. – „De-amu, zice ea, du-te ºi-mi adã lucrurele celea
înapoi. Na trei vergi ºi te bate îndãrãpt ºi ce-i vra, acea te-i face.
Fã-te întãi cal. El te-a împuºca º-or sãri trei pete pe o surcicã. Zi-i
bucãtãriþei sã ia surcica ºi s-o arunce în foc. Din foc va sãri o scînteie
pe sare, o mioarã va linge ºi va face un miel de aur. Pe miel l-or tãia
ºi-l vor mînca ºi slugele vor arunca maþele în iaz. Dintr-acelea tu te-i
face o raþã de diamant. Împaratul te va vedea ºi te va împuºca ; tu te
fã mort ºi înoatã pe deasupra iazului ; atunci el se va dezbraca de
toate celea ºi va pune lucrurele pe mal, tu sã sari iute sã te faci om
ºi sã le iai.”

Ia el vergele cele trei ºi sã duce aproape de curtea împaratului,
care a fost luat pe femeia lui ºi sã face un cal. Împaratul l-a vãzut º-a
cunoscut cã nu poate sã fie curat ºi l-a împuºcat. S-a apropiat de
dînsul bucãtãriþa sã-l vadã ºi el i-a spus cã sã ia surcica cu petele ºi
s-o arunce în foc. Ea a fãcut aºa. A sãrit scînteia pe sare ºi o mioarã
a fãcut un mieluþ de aur. Împaratul iar a pus de l-a tãiat ºi l-au
mîncat ºi din maþe s-a fãcut un rãþoieº, tot de diamant, cã strãlucea
ca soarele, de departe. Împaratul îl împuºcã ºi sã duce sîngur sã-l
prindã, ca sã nu-i mai scape din mîni. S-a dezbracat de toate, dar
inelul nu l-a scos din deget. El întrã ºi numai cã nu se îneacã. Scoate
ºi inelul, poate cã-i pãcãtos. Atunci bãietul iute s-a dat de trei ori
peste cap, a luat inelul ºi l-a învîrtit în deget º-au venit dihãniele lui.
„Fiecare din voi, zice el, sã mãnînce dintr-înºii amîndoi cãte o
bucãþicã.” ªi pe loc i-a sfîrticat.

El a mers la împaratul cel bãtrîn, cã era legat de fatã ºi de
ginere-sãu în pivniþã ºi-l mîncau lanþurele, ºi l-a dezlegat ; da pe
bucãtãriþã a pus-o împãrãteasã, alãturea cu moºneagul, împarat ;
apoi s-a dus la vidmã. „De-amu, zice ea, na-þi puºca asta, mergi în
pãdure ºi are sã-þi iasã înainte un urs, împuºcã-l cu dînsa. Din urs
s-or face trei petiþe ; împuºcã cu una spre rãsãrit, cu una spre apus ºi
cu una spre miazãzi.”

El a împuºcat ºi pe loc din pãdurea ceea s-a fãcut tîrg cu case ºi
cu oameni, împãrãþie mare, cum fusese înainte de a fi blastamatã,
ºi ei au fãcut nuntã º-au ramas împaraþi. Ion Pisarciuc, Roºa
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Ciudilã

Un bãiet a fost rãtãcit odatã prin pãdure º-a mers pãnã la un foc.
Acolo a gãsit pe Mama-Pãdurei, mare straºnic ºi urîtã, dormind
împrejurul focului. El, de fricã sã nu-l mãnînce, s-a vîrît în bernevecii
ei. Cînd s-a trezit ea, simte cã se miºcã ceva pe lîngã trup ºi-l scoate.
„Cine eºti tu ºi cum de te afli în bernevici la mine?” „Sînt al d-tale,
m-ai nãscut dintr-un vînt...” „Ciudat lucru, zice Mama-Pãdurei,
Ciudilã sã-þi fie numele”... A crezut cã în adevãr e al ei ; l-a luat ºi l-a
dus la curþele sale, i-a dat o puºcuþã ºi-l trimetea la vînat ; numai cît
i-a zis cã pe la iazul de lapte dulce sã nu se ducã. Astfel a crescut el
mare. Într-o zi, vine acasã fãrã vînat ºi suparat. Mama-Pãdurei
îndatã s-a priceput ce-i pricina. „Ai fost pe la iazul de lapte dulce”,
zice ea. „Ba n-am fost, dar am trecut printr-un loc º-am vãzut cîteva
pene de corb ºi cîteva picãturi de sînge, pe o pãturã de omãt, ºi mi-a
venit dorul de însurat ; aº vra sã am o nevastã, cu pãrul ca corbul,
albã ca omãtul ºi rumãnã ca sîngele.” Mama-Pãdurei l-a învaþat cum
sã facã ca sã capete pe una din zînele ce se scaldau acolo etc. (Mai
multe variaþii de ale povestei aceºtia sã vor gãsi la Poveºti*, sub
titlul Fãt-Frumos ºi zînele.) Ana Zvorîºteanu, Botoºani

Un pãr „negru ca corbul” sau ca „pana corbului” e foarte preþuit la
români.

§ 9. Nagîþul. Tatarii. Capcînii

De demult, îmblau straºnic dupã oamenii noºtri tatarii ceia cu
capul de cîne. Oamenii sã ascundeau prin bãlþi – ºi este o buruianã
cu frunza latã, sub care stãteau afarã din iaz cu capul ºi nu se
vedeau ; d-apoi ce folos, cã nagîþul îi spunea pe oameni ! Unde era un
om, el atîta se învîrtea deasupra ºi þipa, cã tatarul trebuia sã ºtie.
Întra numai cu calul în apã la om ºi-l scotea. De atuncea sînt nagîþii
în þarã, veniþi cu tatarii.

Nagîþul e duºman omului ; el ºi amu, unde vei vedea cã sã învîr-
teºte pe cîmp, sã ºtii cã degeaba nu stã, acolo trebuie sã fie un om.

Dumitru Grigoraºciuc, Mahala

Tatarul scoate omul mort ºi-l mãnîncã cu cal cu tot.

Tatarii ºedeau în Bugeag. Bugeagul tãtãresc nu era a muscalului
ºi ei au dat ajutor turcilor, cînd se bãteau cu muscalul. Muscalii i-au
prins cu cãruþe de harbuji pline de galbeni. Atunci i-au tãiet pe
tatari, iar pe care au ramas i-au botezat ; ºi aceia se cheamã bulgari.
Bulgarii sînt din turci pãgîni. Pintea Maieran, ªcheia

Tatarii erau oameni mititei ºi aveau ochi mici în cap ; cînd cineva
are ochi mici, sã zice cã „are ochi ca la tatar”.

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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De demult, erau fel de fel de lifte rele ºi oamenii se temeau de
dînºii, cã erau puþini, dar pe urmã, dacã s-au mai înmulþit oamenii ºi
dacã au avut împaraþi, cum a fost împaratul Constantin – acela a
fost cel dintãi împarat al nostru –, au început a tãia din litfa cea rea
ºi i-a curãþit de pe locurile iestea º-amu, mergi unde vrai, nu mai ai
de nime fricã... – Ce-i amu, numai sã-þi plãteºti dajdia, ºi n-ai nici o
grijã, tot sã trãieºti ; dar de demult era boierescul... etc. Roºa

Demult, erau tatari, lege rea, cã veneau ºi prindeau pe oameni
ºi-i mînca. Ai noºtri, pesemne, n-aveau împarat, cã le plãtea lor
dajdie, ºi care n-avea bani sã-i deie, îi da un om; luau fete, le hrãneau
bine cu miez de nucã, cu turte dulci ºi, cînd erau grase bine, aveau
un cãrucior de fier cu roate ºi cuptor de aramã ºi, întregi cum erau,
de vii, le împingeau cu cãruþa în cuptor ºi le frigeau. Odatã zice c-au
luat o fatã de pe aice. Fata a luat niºte tãrîþe ºi pe unde mergea tot
presura, ca sã ºtie pe unde s-a întoarce ; dacã ce folos, c-a mers
vulpea º-a lins tãrîþele ºi n-a avut cum veni. Da acolo, la casa
tatarilor celora, era o babã, o þiitoare a lor ; a hrãnit fata bine º-a
scos-o s-o prãjascã. A dus-o acolo la cuptor ºi-i zice : „Sui, fatã, pe
lopatã !” „Sui, mãtuºã, de-mi aratã !”, rãspunde fata. Sau:

– Ciuci, fatã,
Pe lopatã,
– Ciuci, mãtuºã,
De-mi aratã.

Baba îi tot arata cum sã se puie : cu faþa-n sus, cu mînele pe piept
ºi sã închidã ochii – da fata tot sã fãcea cã nu ºtie, ba se punea
zgîrcitã, ba pe-o coastã. Baba se pune sã-i arete ºi fata iute închide
capacul deasupra º-o dã pe babã în cuptor. Cînd vin tatarii ceia ºi
mãnîncã fripturã, carnea nu-i bunã, e slabã ºi-i tare. Sã uitã ei, da
aceea era baba lor ! Fata a fost fugit... Gh. Botezat, Siret

Într-o poveste din Botoºani, sã spune cã fata a întrebat-o pe
babã:

– Mãtuºã, ce ai aºa gurã mare ?
– Mare, mare fãtul meu,
Cã mulþi oameni am mîncat eu!

Capcînii cei care au fost de demult aveau trei ochi : unul în frunte,
unul în vîrful capului ºi altul în ceafã ; ºi oamenii nu puteau fugi de
dînºii, cã cu ochiul cel din ceafã îi vedeau. – Odatã a scapat din
cuºcã un om îngraºat gata ºi s-a ascuns într-o baltã º-au început
ºerpii a-l suge, de gras ce era ; nu-l muºcau, numai îl sugeau. Pe
urmã, i-a fost mai uºor la fugit. Ecaterina Pantea, Mihalcea

Cînd a fost în timpul din urmã bãtãlia cu chinejii, sã spunea în
popor cã „acei cari erau cu un ochi în ceafã ºi cu unul în spate (afarã
de ochii din faþã) þin iar bataie cu ai noºtri”. De demult, venise pãnã
aice ºi oamenii noºtri, cu barbaþi, cu femei, i-au mînat pãn’ la o apã
ºi i-au înecat ; º-acuma iar s-au ivit !... Stãneºti

*
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Sînt oameni cã au un ochi în frunte ºi unul în ceafã, aceia prind pe
oameni de-ai noºtri, îi hrãnesc bine ºi-i mãnîncã. Aºa odatã au mers
trei de-ai noºtri pe lîngã þara lor ºi, ajungînd acolo, i-au primit cu
bucurie, i-au îmbrãþoºat, le-au dat de mîncare, cînd colo : încep a-i
tãia ! Au fost tãiet doi dintr-înºii ºi cel al treilea, vãzînd cã nu-i
scapare, pe cînd dormea capcînul, a înfierbîntat un par în foc ºi i l-a
bagat în ochi ºi l-a chiorît. Acela se scoalã sã-l prindã, dar nu poate.
Ia ºi-l închide în ocolul oilor ºi sã pune la poartã, sã-l poatã prinde
cînd va ieºi, dar el º-a luat o piele de berbec, º-a pus-o în spate, s-a
pus în brînci º-a trecut printre oi. Capcînul tot a prins de veste º-a
apucat pielea în mîni, dar omul l-a lasat cu pielea º-a fugit pãn’ la
mare ; acolo a gãsit o luntre º-a fugit, iar acela, tot alergînd, n-a
vãzut º-a dat cu capul în mare ºi s-a înecat. Copiii lui aºa plîngeau!

Ionicã Pisarciuc, Roºa

Calea robilor ce se aflã pe ceri, de atunci se numeºte astfel, de
cînd luau tatarii oamenii robi ºi cei ce scapau numai pe stelele
acestea sã uitau ºi puteau nimeri înapoi în þara lor. General

(Despre aceºti tatari, spune Grigoraºciuc, din Mahala, povestea
fetei cu talharii, vol. II, pag. 85.)

§ 10. Împaraþii. Bãtãliile. Împaratul Constantin

Împaratul Constantin a fost împarat pe locurile acestea înainte
de ªtefan-Împarat. El, ori de cîte ori þinea bataie, biruia pe duºman–
º-a mers cu bãtãlia pãn’ la furnici. Împaratul furnicilor i-a spus :
„Tu cu mine degeaba te pui, cã eu te-oi birui. Dacã vrai, sã cercãm
aºa: Fã tu un soldat de plumb ºi sã-l suie un soldat al tãu în copacul
ista, da eu sã fac o furnicã de plumb, s-o suie o furnicã de-a mele în
copac.” Au fãcut aºa, dar ostaºul n-a putut sui în copac soldatul cel
de plumb, numai furnica a suit... Dac-a vãzut aºa, împaratul
Constantin s-a lasat. Ionicã Pisarciuc, Roºa

Sabia lui Constantin-Împarat

Odatã era mare secetã ºi n-aveau soldaþii ce bea ; atunci el a
început a împuºca la Dumnezeu de ciudã, sã-i deie ploaie, º-au în-
ceput a curge rar cîteva picãturi. Soldaþii au strîns într-un chipiu
oleacã de apã, sã aibã macar împaratul ce bea, ºi i-au dat ; el a
întrebat : „Da voi aþi bãut?” „Nu, n-am bãut !” „Dacã n-aþi bãut voi,
nu beu nici eu !”, º-a varsat apa la pãmînt º-a zis într-o ciudã : „Mai
bine s-ar deschide pãmîntul º-aº întra cu oastea mea cu totul, decît
sã nãcãjesc atîta !” Pãmîntul s-a deschis ºi el a întrat. Dar cînd va fi
sfãrºitul lumei, va ieºi sã poarte rãzboi.

El stã cu oastea în pãmînt, doarme ºi numai o datã pe an sã
deschide pãmîntul ºi sã trezeºte cu soldaþii. Atunci, soldaþii îl în-
treabã : „Îi vremea sã ne sculãm?” „Ba încã nu”, zice el. ª-apoi iar sã
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culcã ºi dorm un an. O fatã a cãzut acolo noaptea, cum mergea sã
caute niºte cai, º-a stat închisã un an, pãn’ iar a aruncat-o pãmîntul.
El stã c-un picior în scarã ºi sabia o þine sus. Amu, sabia lui se vede,
iesã afarã, e ca de-o palmã ºi tot creºte ; asta e la Plevna; dar împa-
ratul rusesc face zid deasupra sã nu strãbatã ; pãn’ amu fãcea cel
turcesc. Calul lui are corn în frunte. Ion Pisarciuc, Roºa

Cînd a împuºcat împaratul Constantin asupra lui Dumnezeu,
Dumnezeu a trãsnit pãmîntul ºi s-a deschis sub picioarele lui, de l-a
înghiþit cu toatã oastea. (Vezi povestea vol. II, p. 52-53.)

Ghiorghi Torschi, Mihalcea

Calul împaratului Constantin

Cînd va fi sfãrºitul lumei, are sã iasã împaratul Constantin cu
oastea lui de unde sã aflã el º-atunci va fi o turmã º-un pãstori. Calul
lui, zice cã iese în tot anul – este o zi cînd iese – ºi atunci dimineaþa
e mînz, iar pãn’ în sarã sã face bãtrîn.

Gh. Bãrbãcariu, Bagiurea, Moldova

Comoara împaratului Constantin

În Þeþin1 a fost împaratul Constantin. El º-a pecetluit toatã ave-
rea în pivniþã ºi a pus o piatrã cu numele lui deasupra, care n-o poate
lua nime, pãn’ nu va veni el singur. Roºa

Þeþin-Împarat. Iuliaº-Împarat

De demult, au fost urieºi pe pãmînt ; ei au fãcut cetatea Þeþinului,
cã oameni de-ai noºtri, unde sînt harnici sã rãdice aºa bolovani pãnã
sus?! În Þeþin, a fost un împarat Þeþin sau Þîþînã-Împarat urieº – ºi
de la dînsul sã cheamã astfel muntele. El nu credea în Dumnezeu
º-avea niºte ochi, cã dacã rãdica genele ºi sã uita la oastea duºma-
nului, pe loc toþi mureau.

(Fata împaratului Þîþînã e Sf. Varvara – despre care se va vedea
vol. II*.) Ion Pisarciuc, Roºa

Þeþin-Împarat era bãtrîn tare, cã-ºi rãdica sprincenele cu cîrjele,
ºi tot trãia întruna ; era lege rea, nu credea în Dumnezeu, de aceea
Dumnezeu s-a mîniat º-a dat potopul, de-a omorît pe uriaºi.

Stefan Pita, Mihalcea

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

1. Þeþinul e un munte lîngã Cernãuþi despre care, de la cineva, am auzit
spuind, ca ºi despre dealul Horodiºtea din Siret cã l-au fãcut soldaþii,
cãrînd þernã cu cuºmele. Roºiºenii însã cred cã e de cînd lumea, cã pe
vîrful lui s-a oprit corabia lui Noe. În vîrful muntelui, se aflã ruinele
unei cetãþi.
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Sã mai vorbeºte de un Iuliaº-Împarat. Acesta era mic de stat, dar
tare cuminte, toate el le-a iscodit.

(Vezi colinda vol. I, p. 72.) Andrei Motoc, Mihalcea

În Ropcea, cînd un lucru e tare vechi, sã spune cã e „de pe vremea
lui Trincã-Vodã.”

Cetatea Þeþinului a stricat-o Maria Terezia într-o bãtãlie cu turcii.

*

ªtefan-Vodã ºi turcii

„Bucovina înainte era a turcului ºi Maria Terezia a scos-o de la el.
Turcii erau înainte cei mai puternici pe locurile acestea, de dînºii
toþi sã temeau, iar Maria Terezia i-a alungat.” Astfel spune poporul
în general, cînd îl întrebi. Dãnilã Oloinic, din Mihalcea, spune altfel :
el zice cã nu Maria Terezia i-a alungat, cãci ea întruna îi bãtea pe
mare ºi pe uscat ºi nu-i putea birui ; dar era la Suceava un cãlugãr,
un crai tînãr ; el a mers la barbatul Mariei Terezia, care era bãtrîn,
ºi i-a spus : „Ce fel de barbat eºti tu, cã femeia sã bate pentru tine !
Ce-mi dai mie, sã scot eu Bucovina de la turci ºi de la muscali ?”
Apoi s-a luat cu oastea lui º-a bãtut pe turci ºi pe muscali ; dar
muscalul i-a zis : „Eu îþi dau Bucovina de bunãvoie, numai dã-mi pe
Sf. Ioan.” Sf. Ioan a fost ºi la Cernãuþi, dacã n-a vrut sã ºadã; i-a zis
cãlugãrului : „Eu de la tine nu mã duc !” Atunci el i-a fãcut mãnãstire
în Suceava ºi ºede acolo pãnã azi ; ºi acela a alungat de pe locurile
acestea pe turci !

(Cãlugãrul, în închipuirea lui, e un sfînt.)
Dãnilã Oloinic, Mihalcea

*

ªtefan-Vodã ºi bãtãlia de la Ciortãrei

ªtefan-Vodã avea numai 40 de ostaºi cînd au venit pãgînii asupra
lui. El º-a fost pus gînd la Dumnezeu sã facã o mãnãstire ºi
Dumnezeu a dat aºa o pîclã, cã turcii nu sã vedeau unul cu altul º-au
început a se tãia între dînºii ; da un turc de-a lor zice : „Staþi voi,
fraþilor, sã nu ne bãtem, cã noi nu ne bãtem cu duºmanii, dar ne
bate Dumnezeu.” Atunci s-a înseninat ºi ei au vãzut cã ªtefan sta
deoparte cu oastea lui ºi ei au fugit... ªtefan-Vodã s-a luat dupã
dînºii ºi pe cîþi au ramas i-a înecat în Dunãre ºi n-au mai venit mai
mult. Da zice cã au vãzut atunci oamenii cum a trecut un sfînt peste
negura ceea, pe deasupra. Bãtãlia asta a fost la Ciortãrei, este un
loc lîngã Bãdeuþ, cã ºi amu pãmîntu-i cruºit de sîngele cela ce s-a
varsat atuncea.

Zice cã lui ªtefan-Vodã, Sf. Onofrei mult i-a ajutat în rãzboaie, de
aceea a ºi fãcut mãnãstirea Sfîntului Onofrei în Mãnãstioara, lîngã
Siret. Mihai Juravlea, din Burla
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Paltenul ºi ªtefan

Împaratul ªtefan era totdeauna bãtut ºi fugea. Odatã a ajuns
într-o pãdure ºi, vãzînd o luminã la un schivnic – schivnicul acela
avea casã în piatrã ºi pat –, a trimes pe-un soldat sã-l cheme sã vie
la el. Schivnicul a spus soldatului cã cît e de la el pãn’ la împaratul,
atîta ºi de la împaratul pãn’ la dînsul ; sã vie împaratul, dacã vrea. –
A venit. „Ce faci, ªtefane?”, a zis schivnicul (cã era nazdravan). „Ia,
rãu fac, fug de duºman.” „ªi-i fugi”, i-a zis schivnicul. „Da ia dã
sãgeata ceea cu arcul tãu încoace.” ª-a luat schivnicul º-a tras. „Vezi
lumina ceea?”, a zis el. „Acolo unde am nimerit eu sã mergi mîne ºi
sã vezi, c-ãi gãsi sãgeata într-un paltin ºi în locul acela sã faci
mãnãstire, iar unde va fi paltinul, sã faci pristolul.” Cînd a mers a
doua zi, de-abia a gãsit locul, dar, tãind copacii, n-a cunoscut care-i
paltinul º-a fãcut pristolul pe altul. ªtefan s-a tãiet la un deget º-a
mers la schivnic de i-a aratat : „Uite cum m-am tãiet, pãrinte !”
„Pentru cã n-ai fãcut pristolul cum þ-am zis eu.” „Ba acolo.” „Nu, cã
nu-i acela paltin, hai ºi-i vedea – e aista.” ª-a pus cãlugãrul urechea
la copac ºi din el cîntau îngerii. „Pune urechea pe piciorul meu,
lîngã paltin !” Atunci a auzit ºi ªtefan. „Vezi, i-a zis schivnicul, cã nu
eºti bun la Dumnezeu? Ia ºi fã altã mãnãstire !” ªtefan a stricat-o pe
aceea º-a fãcut unde era paltinul. ª-a mai fãcut 7 mãnãstiri prin
pãduri ; apoi a venit la schivnic. „Ei, ce-ai mai fãcut?” „Am fãcut 7
mãnãstiri.” „Ia-þi 7 catane ºi porneºte dupã duºman, dar sã nu dai
tu întãi.” A luat 7 catane º-a pornit. Iatã cã dã lifta cea rea de el :
„Aici mi te ascunzi, Doamne?” „Nu mã ascund, hai sã ne luptãm.”
„Cu cine sã încep, cu voi 7?” „N-aveþi grijã, daþi !” ª-au dat pãgînii un
foc ºi s-a fãcut pîclã, º-au început a se tãia între ei, cã n-au ramas
nici jumatate. „Stãi, ªtefane, hai sã fãcem pace.” Cînd sã uitã, da
ªtefan sta deoparte, pe un deal, ºi ei între dînºii s-au fost cãsãpit.

Bãtãlia asta a fost la Zarija, în Broscãuþi, ºi de atunci a cîºtigat
ªtefan pãmînturile iestea de la pãgîn.

Un cãlugãr din Putna istoriseºte cã Dumnezeu a dat o furtunã
mare, cu tunete ºi piatrã, ºi turcii, nevãzîndu-se, s-au omorît înde ei.

Ion Pisarciuc, Roºa

*

(Despre unele bãtãlii a lui ªtefan, precum e cea din Cosmin, la
care s-au tãiat copacii de pe la rãdãcinã ºi despre care a ramas
amintire în popor, precum ºi despre descãlecarea lui Dragoº în pãr-
þile acestea, am dat relaþii în numerele 24, 25, 26 ºi 27 ale jurnalului
„Patria”, din Cernãuþi, anul 1897.1)

1. Cetind cu ocazia aceasta numerele numitului ziar, gãsesc în cronica lui
Neculcea – pe care am luat-o din Letopiseþele lui M. Kogãlniceanu –
aceleaºi cuvinte pe care le induc aice ca plîngere a leºilor, vol. I p. 461,
povestite de cãtrã d-na Maria Neagu ºi o alta, Maria Reus. E curios cum
s-a pastrat de bine în satele acestea rãzãºeºti tradiþia. O cercetare
amãnunþitã prin satele istorice, cît sã mai aflã bãtrîni în viaþã, ar fi
nepreþuitã. Autoarea
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În Broscãuþi, districtul Strojineþ, se aflã mai multe locuri ce
amintesc o bãtãlie a lui ªtefan – cu turcii, se spune. Astfel, se aflã o
parte de sat, ca o vãgãunã, numitã Tãbãrîºtea, unde a stat tabãra
moldoveneascã, iar altã parte sã numeºte Zarija, unde s-au tãiat.

Neculai Maftei, din Bobeºti, spune cã Broscãuþul cu Bobeºtii ºi
Costeºtii (toate trei sînt alãturate) sã fi fost de demult proprietatea
unei boieriþe foarte frumoase, pe care un boieri, vrînd s-o ia ºi ea
neavînd plãcere sã meargã dupã dînsul, ea º-a adunat oaste ºi s-a
bãtut cu el ; iar fata ei a fugit ºi nu s-a mai gãsit.

Acelaºi spune cã, pe graniþa Ardealului, sã aflã un stejar rãsãdit
de ªtefan-Vodã, dupã ce a sfarmat o cetate.

Despre familia veche Totoiescul, ce se aflã în Bucovina, povestesc
descendenþii cum cã, într-o bataie a lui ªtefan, Totoiescul sã afla
pretutindene la îndãmîna lui Vodã ºi, într-o primejdie mare, ªtefan
a esclamat : „Tot tu eºti !” ªi de atunci le-a ramas numele Totoiescul.

Despre tîrguºorul Suliþa, lîngã Botoºani, aflu urmãtoarea le-
gendã: Într-o bãtãlie ce a avut aice loc, nu se ºtie sub ce domn ºi cu
cine, venind oastea moldoveneascã pãnã la iazul Dracºani, au aflat
acolo un cioban bãtrîn, ce-ºi adapa oile. Oastea fiind strîmtoritã de
ale mîncãrei, ciobanul s-a îndatorit s-o þie timp de un an de zile cu
carne ºi cu frupt de la oile lui ; ceea ce a ºi împlinit ºi pentru care,
drept mulþãmitã, Vodã i-a dat ca dar moºia Suliþa ºi Dracºanii.

De la d-na Varvara Sãbiuþã, Botoºani

*

Cu privire la arma suliþa, despre care vorbesc vol. I, p. 477, aflu
de la d-na Sofia ªtefanovici din Cernãuþi, nãscutã Herescu, din
Moldova, cum cã la moºia pãrinþilor d-sale, Bãbicenii, sta totdeauna
în tindã dupã uºã „lanþa”, aºa numeau suliþa ; uºa fiind bine întãritã
cu un druc, în curmeziº, în contra talharilor.

*

O poveste spune cã a fost odatã ºi „Badea Ion, Domn.” Aceasta
zice cã era aºa : Pe cînd îmblau grecii sã omoare pe turci, în þarã, ºi
au fost cãsãpit o mulþime, un turc mai mare, „o beºleagã”, s-a rugat
la un þaran, anume Badea Irimia, sã-l ascundã de furia grecilor, cãci
ºi el îi va face un bine. Badea Irimia l-a þinut într-o pivniþã pãnã a
trecut furtuna, apoi l-a ras, l-a îmbracat þãrãneºte ºi l-a trecut
Dunãrea.

La cîtva timp dupã aceasta, numai ce sã trezeºte Badea Irimia cu
decret de la Sultanul cã e numit domn în Moldova ; ºi acela sã fi fost
„Irimia Movilã, de neam de þaran”. De la mama autoarei, Botoºani

Pe cînd plãtea þara harag la turci, turcii, în tot anul, veneau de-ºi
alegeau: atîtea fete, atîtea neveste, atîþa bãieþi, atîtea oi, cai, atîþa
miei, atîþa stupi etc.
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Fetele ºi femeile tinere, cînd veneau turcii, sã ascundeau prin
pãduri, prin gropi – mergeau numai pãrinþii ºi le duceau din cînd în
cînd mîncare, apã ºi le lasau acolo.

Turcii, cu cine erau buni, erau buni, dar ºi cui erau rãi ! Pe timpul
revoluþiei cu Ipsilante, venise turcii sã alunge pe greci. Românii
care aveau fete, femei frumoase, le ascundeau, dar jidanii mergeau
ºi îi pîrau la turci cã sînt greci ºi cã cutare au fete ascunse ; turcii îi
chinuiau pe barbaþi ºi pe pãrinþi, sã le spuie unde sînt, ºi ei sã lasau
chinuiþi, îi tãiau, dar nu spuneau ; iar de le gãseau, fãceau bajocurã
ºi le omorau.

Din vremea turcilor

Pe cînd veneau turcii, oamenii aveau casa cu douã uºi ºi carul cu
douã proþape, sã poatã în orce parte sã fugã. Odatã, în Dracineþ, un
bãieþel ºedea pe coºer ºi pãzea ; turcii au fost fãcut fum cu gunoie
împrejur, cã el a trebuit sã iasã din ogradã. Turcii l-au luat ºi l-au
dus cu dînºii ºi cu alþi oameni în robie. Turcul tare îl iubea ºi l-a pus
peste cei din temniþã sã-i pãzeascã, cînd vor merge la lucru, la cîmp,
ºi el a jurat cã n-a fugi. În toatã ziua mergea cu oamenii, dar într-o
noapte a visat cã a fugit ºi a doua zi, cum a dus pe oameni la cîmp,
a zis cã merge dupã apã ºi la fugã ! Ziua se ascundea prin pãduri,
prin iazuri, da noaptea fugea, pãn’ a ajuns la o apã. Stãpînul sãu tot
una trimitea la apã, sã întrebe de n-a trecut. Cînd a ajuns la trecã-
toare, era mort de foame. Podariul i-a dat de mîncare ºi i-a spus cum
îl cãutau; ºi fiindu-i milã, l-a trecut. El a mers, a mers, pãn’ ce-a
ajuns la un tîrg, acolo s-a întãlnit cu tatãl sãu ºi cu fraþii lui, dar nu
i-a cunoscut º-a început a-i întreba : Nu ºtiu unde-i satul lui, spuin-
du-le cine e el. Atunci s-au cunoscut ºi l-au luat acasã, dar de atîta
drum i s-au fost umflat picioarele ºi numai un an a trãit. Mihalcea

*

În Broscãuþi, o femeie, anume Iliºoaia, avea copil mic ºi nu s-a
putut duce cu ceialalþi, sã se ascundã în pãdure, cînd au venit turcii ;
a ramas acasã. Ce sã facã ea? S-a apucat º-a tãiet gãini º-a fãcut
fripturi. Vine un turc calare cu desagii de galbeni ; lasã calul în
ogradã ºi întrã în casã. Femeia era cu copilul în braþe, el sã rãpede
la copil sã-l ia în cuþit, sã-l taie. Da femeia fuga îi scoate gãinele cele
fripte ; el, flãmînd cum era, sã pune ºi mãnîncã la masã. Dupã
mîncare, cere sã-i deie ºi de bãut ; femeia i-a aratat un poloboc cu
moare de curechi, ce-l avea în tindã. Polobocul era mare, turcul s-a
suit pe scaun ºi s-a plecat în poloboc ; da femeia l-a apucat de picioare
ºi huºtiuliuc cu capul în poloboc ! El n-a avut cum sã sã prindã, ca sã
poatã ieºi, ea tot una îl împingea în moare, pãn’ ce s-a înecat. Banii
i-a luat ºi i-a ascuns ºi de atuncea ºi astãzi neamul acela sã trage cã
e bogat. Broscãuþi

(Aceleaºi sã spun pretutindene.)
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La unul Dima, în Roºa, venind un turc ºi vãzînd un poloboc de
curechi, i-a zis : „Bre olah, dã-mi sã beu ce ai acolo !” „Da cum sã-þi
dau eu d-tale, þ-a fi greaþã, mai bine pleacã-te singur ºi ia” ; ºi l-a dat
huºtiuliuc, în poloboc ! I-a luat calul cu desagii de galbeni, cãci turcii
purtau toþi banii cu ei, º-a fugit în pãdure ; apoi, venind, º-a fãcut
casã ºi era bogat straºnic.

În Tãbãriºtea, se aflã un iaz foarte adînc, sub un deal, unde se
povesteºte cã au prãvãlit de pe deal pe un turc cu cãruþã cu tot ºi cu
averele ce le luase de pe la oameni ; ºi nu s-a mai ºtiut ce s-au fãcut
nici caii, nici cãruþa, cãci iazul acela era fãrã fund.

*

Pe cînd veneau turcii, oamenii stãteau de strajã în copaci mari ºi
fãceau semn cu steagul încotro sã se ascundã ceialalþi ºi toþi fugeau
prin pãduri, cu vite cu tot, cãci în pãduri duºmanii sã temeau a
întra. Acolo aveau în pãmînt cuptoare, în care fãceau pînea, mîn-
carea ºi stau pãnã duºmanul trecea. În cotuna Mihãlcei, Spasca,
într-o bortã, sub un mal, sã zice cã au copt odatã pascã ºi de atunci
i-a ramas numele Spasca ; alþii spun cã numele i-a ramas de la locul
bun pentru pãscãtoare ce era. Prin pãduri ºedeau mai cu samã
femeile ºi bãtrînii cu copiii ; cãci îndatã ce trecea pohoiul, fraþii,
barbaþii veneau ºi-i strigau: Saftã, Marandã, Mihalache, Sandã,
ieºiþi, veniþi, cã s-a dus litfa cea rea ; dar turcii le ºtiau obiceiul ºi tot
astfel strigau ºi ei ; ºi zice cã odatã a ieºit unul Lomuº ºi turcii l-au
prins ºi l-au dus în robie. Roºa

*

Pe o femeie o apucase vremea zolind cãmeºi ºi, cum fierbea uncro-
pul, turcul, tatarul, ce va fi fost, i-a pus copilul în covatã dinaintea
ei ºi i-a poroncit sã-l opãreascã. Ea a luat oala cu uncrop ºi, cum sta
tatarul în uºã, l-a opãrit turnîndu-i peste faþã. El, de durere, n-a
mai ºtiut nimicã, iar ea a luat toporul ºi i-a despicat capul ; apoi a
mers pe afarã º-a sfarmat tot de pe lîngã casã : oale, cãruþi, tot – ca
sã se cheme c-amu au fost turcii pe acolo, alþii sã nu mai aibã ce cata.

*

De demult, sã fãceau mari rãutãþi, nu ca amu. Bunica povesti-
toarei spune cã avea lîngã casã un stejar tufos ; acolo sus îºi fãcuse
ea pat ºi, cînd veneau turcii în pripã, se ascundea acolo ; dar odatã,
fiind pripitã, s-a suit fãr’ sã-ºi ia copilul. Copilul sta pe cuptor ºi
turcii, viind, au vrut sã-ºi facã obiceiul : sã-l ia ºi sã-l puie în gard, în
pari, unde ºedeau pãnã mureau; aºa fãceau cu toþi copiii ; copilaºul
acesta însã era mãruþ, a început a bate din palme º-a rîde la turci,
ei, vãzîndu-l, au zis cã sã-l lese, sã nu-l strice, cãci trebuie sã fie în
apropiere mama lui ºi-l va lua. A doua zi, au trecut pe acolo ºi au
întrat sã se încredinþeze, dar copilul nu mai era. Maria Ursu, Roºa

*
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Cîntece

La fereasta mîndrei mele,
Scriu-aº un ravaº cu jele,
Sã iasã mîndra sã sã spele,
Dar cu lacrimele mele.
Cînd eram odatã fatã,
ªtiam floarea cum se poartã,
Floarea se poartã sus de

 frunte,
Voivaº voinicel de munte.
Peste o apã revarsatã,
Stau duºmanii ºi m-aºteaptã,
Sã mã deie la robire,
Sã mã las de-a mea iubire.
Eu atuncea m-oi lasa,
Cînd oi lasa lingura,
Pãlimarul clopotul
ªi preotul prohodul.
Noi atuncea ne-om lasa,
Cînd om prinde-a numara
Frunzuþa de pe stejar
ªi iarba de pe hotar.

Broscãuþi

*

Mãrioara Banului
ªede-n uºa raiului,
Pãrul galbãn despletea
ªi cu tatul sãu grãia.
– Valeu, nene, ce sã fie,
Cã-mi vin turcii-n starostie !
– Draga nenei, te-a-nvaþa :
Despleteºte-þi cosiþa
ªi te du în grãdiniþã
ªi te-ascunde-n romaniþã.
ª-incã turcii mi-au venit :
– Buna ziua, Banule !
– Mulþãmesc, cuconule.
Da poftim la noi în casã.
– Noi în casã n-om întra,
Curþele-om încunjura
ªi peste Mãrioara-om da,
Ochiºorii i-om lega
ªi-n radvan o vom arunca.
Mãrioara cã plîngea.
– Mãrioarã, draga mea,
Mãrioarã, nu fi proastã,
Cã tu-i fi cucoana noastrã.

– Decît cucoanã la turci,
Mai bine ospãþ la ºtiuci !

Mahala

*

Latã-i frunza bobului
Pe la moara vîntului,
La curþele Sandului.
Are Sandu-o fatã mare,
De frumoasã ce era,
I-a pus numele Ilinca.
Dimineaþa s-a sculat,
Pe ochi negri s-a spalat,
La icoane s-a-nchinat,
Pe vaci în prour a mînat,
Cofele-n mîni a luat,
Cofele garofele,
Faþa ei ca soarele.
Înapoi cînd s-a uitat,
Tare s-a înspãimîntat
ªi acas’ a alergat.
– Ilincuþã, draga mamei,
Ce aºa te-ai spãimîntat?
– In te uitã înapoi,
Cã vin turci ca fluturii
ªi negri ca cãrbunii.
Sandu porþele-a deschis
ªi mesele a întins,
Fãcliele a aprins.
– Noi n-am venit sã mîncãm,
Da pe Ilinca s-o vedem.
– ªepte ani ºi ºepte zile
De cînd Ilinca nu-i pe lume.
– Da unde aþi îngropat-o?
– În mijlocul cîmpului,
Sub frunza macriºului.
Turcii atîta au catat
Pãnã ce de dînsa-au dat
ªi cozile i-au tãiat,
ªi mînele i-au legat,
ªi cu dînºii o au luat.
Ea-n apã s-a aruncat :
Decît roabã-oi fi la turci,
Mai bine ospãþ la ºtiuci.

Roºa

*
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Sus în vîrful Nistrului,
Nu ºtiu, îi pana corbului
Or îi fata Sandului.
De frumoasã ce era,
Dupã ea pãgîni umbla.
Ea dimineaþã se scula,
Cofele-n mîni apuca,
Turcii-n faþã mi-o-ntãlnea,
Zamfir’ acasã fugea.
Bine vorba n-au sfîrºit,
Turcii-n poart-au poposit.
– Buna ziuã, Sãnduleasã,
Un’ þi-i fiica cea frumoasã,
Cu ochii de-mpãrãteasã?
Or pe fiica ta mi-i da,
Or pe tine te-oi mînca !
– Îi îngropatã la fereastã,
Ca o garofã frumoasã,
Sã-mi vie miroznã-n casã.
Turcii dar s-au apucat,
Cu cazmale au sapat,
De Zamfira n-au mai dat.
– Jupineasã Sãnduleasã etc.
– Duceþi-vã în grãdinã,
Sub o tufã de sulcinã.
Bine vorba n-au sfîrºit,
Pe Zamfira au gãsit,
Cot la cot ei au legat-o
ªi-n cãruþ-au aruncat-o.
Cînd la jumatate de cale,
Unde era apa mare :
– Turcilor, pãgînilor,
Daþi-mi drumul mînelor,
Sã-mi despletesc periºorul,
Sã-mi acopãr sîniºorul.
Decît sluga turcilor,
Mai bine ospãþ ºtiucelor
ªi mîncare racilor !

Botoºani

*

M-am uitat pe luncã-n jos
ª-am vãzut un noruþ gros.
– Draga mamei Ilenuþã,
Acela nu-i noruþ gros,
Dar sînt turcii, vin din jos.
Maicã-sa o împletea,
O-mpletea º-o despletea,
Cu vîrste mîndre o-nvîrteazã,

Cu lacrimi o picureazã.
Turcii la poart-au sosit,
Prînzul gata au gãsit.
– Banule, bun vi-i prînzu.
– Poftã bunã la dînsu.
N-am venit ca sã prînzim,
Am venit ca sã-mpeþim,
La Ileana dumnevoastrã,
De frumoasã, vestea-i

mearsã
Tocma-n þara cea turceascã.
Pe Ileana s-o ducem
În crucele drumului,
Cheieriþã lãzilor,
Crîºmãriþã buþilor,
Drãguþã voinicilor.
– Tîrziu ni v-aþi nãdãiat,
Cã pe Ileana am dat :
Dupã spicul grîului,
Dupã marea Domnului,
Îi îngropatã în grãdinã,
Dup-o creangã de sulcinã,
Dacã nu-mi credeþi cuvîntul,
Haideþi sã v-arãt mormîntul.
Turcii la drum au pornit,
Da un cîne de turc bãtrîn :
– In hai în casã º-om întra,
Pe Ileana om cãuta !
... In ieºi, Banule, afarã,
ªi-i da mîna cu Ileana.
– Eu afarã n-oi ieºi,
Mã tem cã m-ãþi omorî.
– Nu te teme, vin’ la prag,
Ca sã vezi ce þ-a fost drag.
Ei afarã c-au ieºit,
Pe amîndoi i-au omorît.
... În mijlocul codrului,
Unde-i greu voinicului,
Ileana cã se ruga :
– Dezlegaþi-mi mînile,
Sã-mi despletesc cozile,
Sã-mi dezleg eu zgãrdiþa,
Sã-mi jelesc pe mãmuþa,
C-atîta poamã de vie
ªi toat-a ramas pustie...

Berchiºeºti

*



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA116

Bãtãlia. Catanele

Are sã vie vremea cã, din pricina bãtãlielor, numai atîþia oameni
vor rãmînea, cît va cuprinde umbra unui stejar, ºi acolo au sã fie de
toate liftele cîte unul, cã nu se vor înþelege în vorbã, apoi între ei se
vor lua ºi iar se va prinde lume. Ion Pisarciuc, Roºa

Cînd are sã fie bãtãlie, pe ceri se aratã semne, sã aratã stele cu
coadã.

Cînd e soarele roº la rãsãrit sau la asfinþit, are sã fie bataie.

Visînd cã baþi pe cineva, au sã vie musafiri, sã abatã cineva.

Împuºcînd de vei visa, auzi veste.

Catanã, oaste sau bãtãlie de visezi, auzi o veste.

*

Sf. Neculai e mare beþiv, dar are mare putere ; la Sf. Neculai sã
roagã oastea cînd merge la bãtãlie, cã Sf. Neculai ºede calare pe
tun– aºa sã vede scris.

Pe Sf. Neculai ºi turcii îl þin ºi s-a luat obiceiul în armatã ca sã
se roage la sfîntul ce-l þin turcii. Ion David, Botoºani

Bãtãlia e claca lui Dumnezeu.

Dumnezeu, cînd are sã fie bãtãlie, sloboade scrisoare din ceri pe
mormîntul Domnului Hristos ºi de acolo ia împaratul scrisoarea ºi
ceteºte ºi face apoi bataie. Andrei Motoc, Mihalcea

(Vezi : ca sã împuºte cineva bine, vol. I, p. 287.)

(Vezi : de cînd se ia de bunãvoie la catane, vol. I, p. 277.)

Femeia de aceea trebuie sã meargã în urma barbatului ºi
barbatul înainte, cã pe barbat îl iau la oaste, da pe femeie nu.

De demult, ca sã vie catanele de bunãvoie la oaste, unul care era
anume pus lua o gãinã friptã º-o juca înaintea ficiorilor cîntînd din
gurã un cîntec vesel, în care le spunea sã vie, cãci la oaste gãini
fripte vor mînca ºi vin bun vor bea ºi bine vor petrece ; ºi care rîdea
de cîntecul ºi jocul acesta trebuia sã se ducã. Petrea Beicu, Mihalcea

Cine mãnîncã gãinã luatã din gura uliului, pe acela nu-l iau la
catane. Camena

Cine are la sine basma de la mort, cu care e legat mortul pe sub
fãlci, iar nu-l iau. Broscãuþi

În Bucovina, de la anexarea ei cãtrã Austria, nu s-a luat la catane
pãnã la 24 februar 1830 ºi cînd au început a se lua, îi prindea cu
arcanul, prin pãduri, pe cîmpuri, pe unde erau ascunºi. Alþii fugeau
peste graniþã, iar unii se sluþeau, îºi tãiau degetele de la mîni, ca sã
nu poatã trage cucoºul la puºcã. Mai demult, pe cei înrolaþi îi trans-
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portau în alte þãri, acuma sînt lasaþi în loc. Înainte, se luau la catane
pe 12 ani, acuma, numai pe trei.

În România, s-a pus în aplicaþie recrutarea la 1864, în modul
urmãtor: calaraºii fãceau 4 ani, infanteria – 5 ºi trupa de schimb –
7 ani. Azi, legea recrutãrei e schimbatã de la 1882, trupele per-
manente fac 3 ani, iar cele cu schimbul – 5 ani.

De la d-l Dimitrie Ivaºcu, Botoºani

*

Cîntece

Codrule frunzã rotundã,
Fã-mi ºi mie o þîr’ de umbrã,
Pe toatã lumea ai umbrit,
Da pe mine m-ai scîrbit.
Codrule, ce þ-am stricat,
Mare creangã þ-am ciuntat?
Scãunel mi-ai aºazat,
Chicuþa mi-ai rãtezat,
ªi pin strãini m-ai mînat,
ªi m-ai bagat la cazarne,
ª-acolo mi-ai dat mîncare,
Numai pitã ºi cu carne.

Ropcea

*

Codri, codri ºi mãi frate,
De sileºte ºi-nfrunzeºte
ªi-ndeseºte-þi crengele,
Sã ne uscãm hainele,
Sã sãrim cu berzele,
Sã rãrim poienele.
De-ar fi puºca de soc verde
ªi compania de fete
ª-a mea mîndrã cãpitan,
Aº mai cãtãni vrun an.

Mahala

*

Furnzã verde º-o maslinã,
Treceam Prutul, apã linã,
Treceam Prutu-n jumatate,
Puica mã plîngea de moarte,
Turcii mã-ntreabã de carte.
Eu cartea de und’ s-o scot,
Dac-am trecut Prutu-not !
Decît cu chivãra-n cap,
Mai bine cu biru-n sat,

Decît cu puºca-n urdie,
Mai bine cu sapa-n vie.

Mahala

Cîntec de pe cînd se
prindea cu arcanul la oaste

(Din manuscrisul vechi al
d-nei Rariþa Cantemir, Roºa)

Ah, ce vreme a sosit.
Ah, aman, aman!
Cã pe noi ni-a rînduit
Ah, aman, aman! etc.
La oaste ca sã mergem,
Þara noastrã sã lãsãm,
Pin þãri streine s-alergãm.
Lasã munca, deal ºi vale,
Lasã mila maicei sale,
Sã lãsãm tot binele,
Sã alergãm þerile,
În lume împrãºtieþi,
Ca niºte sarmani bãieþi.
Ah, ce mare suparare
Bucovina acum are.
Cei mai buni voinici sã duc,
Fãrã voia lor i-apuc,
De pãrinþi se despãrþesc
ªi-n lume se nãcãjesc.
O, tu lume, lume mare,
Tuturora de mirare,
Dar acuma ce-am ajuns,
Zile rele ni-au cuprins !
Plîngeþi toate neamurile,
Fraþii ºi surorile,
Cã cu greu ne-om întãlni,
Doar la noi de veþi veni.

Roºa
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Cãtãnia

Mã duc, maicã, la catane,
Tu rãmãi ºi spalã haine,
Cã ne mînã neamþu-n jos,
Sã aibã din noi folos.
De ne-a þine neamþul bine,
Va avea folos din mine,
De m-a þine neamþul rãu,
Frunzã ºi codru-i al meu,
Lacrimile-mi curg pãrãu.
Eu de lacrimi nu bag samã,
Cã le-oi ºterge c-o naframã,
Da mi-i jele de obraz,
Cã rãmîne fript ºi ars.
Arde focu-n paie ude,
Strig pe puica, nu m-aude.
Strig o datã, de douã ori,
Mã-ntind la pãmînt sã mori.
– Eu aud, bãdiþa, bine,
Da-i duºmanul lîngã mine,
Cu ºepte pistoale pline,
Patru-n tine, trei în mine,
Pentru-atît, cã trãim bine.
Ia sã mergi tu peste sat,
Sã zicã cã ne-am lasat.

Mihalcea

*

Frunzã verde de malai,
Dragul mamei Neculai,
El e dus pe 9 ai,
S-a dus despre rãsãrit
ª-a venit despre-asfinþit,
Faþa i s-a vestejit.
– Bine, maicã, þ-a pãrut
Cînd pe mine m-ai fãcut,
Darã cînd m-ai leganat,
Tare rãu m-ai blastamat.
M-ai bãtut cu bici de foc,
Sã n-am pe lume noroc,
M-ai bãtut cu bici de parã,
Ca sã mã ieie catanã.

Roºa

*

Nu mã blastama brazdat,
La catane m-au luat.
La catane tare-i bine,
Cine merge nu mai vine.
Ni-or duce-n þara strãinã,
Ca sã mor moarte hainã,
Fãr’ un capãt de luminã.
Mori o moarte fãr’ de ceas,
Fãr’ de pînzã pe obraz,
Plînge-mã, maicã, cu jele,
Mã strînge neamþu-n curele,
Puºca ºi oþelele
Îmi mãnîncã ºelele.
Puºca ºi tarnistra-n spate
Mã scoate din sanatate.

Mihalcea

*

In ieºi, maicã, la carare1,
Vine-al nostru cel mai mare,
Cu cinci sute de catane,
Nu-s cãtãni, da-s moldoveni,
Ficioraºi de mari boieri,
S-au lasat de boierie
ªi s-au scris la cãtãnie.

Voloca

*

Ghiorghieº de viþã mare,
Te dau duºmani-n catane.
Eu cu tine m-aº porni,
Sã ºtiu unde tu-i muri.
Unde-a fi steagul plecat,
Acolo tu-i fi-ngropat
ªi cu faþa spre pãrete,
ªi-ncã arsã ºi de sete,
Patrontaºu þ-a fi nãnaºu,
Puºculiþa, maiculiþa.

Roºa
De la deal de Straja Mare,
Merge-un general calare
Pe cinci sute de catane.
Catanele merg jucînd
ªi maicuþele plîngînd.
Plînge-mã, maicã, cu dor,
Þ-am fost fatã ºi ficior,

1. Cîntec vechi, ce se cîntã în Voloca ºi la nuntã. În oraþiunele de la nunþi,
sã vorbeºte de oaste etc. – Acesta îl cîntã flecãii pentru a se încuraja.
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Am scos boii din ocol.
De arat, þ-am arat,
De grapat, n-am apucat,
La catane m-au luat.
În straie verzi m-au îmbracat
ªi la drum m-au îndreptat.

Broscãuþi

*

Frunzã verde stejãrel, bis,
Cînd eramu mititel, bis,
Unde mã culcam, dormem etc.
Da de cînd am crescut mare,
Trupul meu hodinã n-are,
Nici pe-un drum, nici pe-o

 carare,
Primãvara-n postul mare
Prind voinicii la catane.
Sai, mãicuþã-n paº mai tare,
ªi mã scoate din catane,
Cã þ-am fost mare odor :
Þ-am fost fatã ºi ficior.
Pãn’ mãicuþa a sãrit,
Scãunel mi-au aºazat,
Chicuþa mi-au rãtezat,
La gunoi o-au mãturat.
Oi, saraca chica mea,
Cum o strînge-o pãsãrea,
Sã-ºi facã cuibºor cu ea.
Sui, mãicuþã-n deal la cruce,
ªi îi vedea cum ne duce.
Cã ne duce ca pe boi
ªi ne mînã ca pe oi
ªi ne-a legat cot la cot,
Sã ne poarte pin norod,
ªi ne-a legat cu tulpane,
Sã nu ne roadã la ciolane.

Roºa

*

De la deal de Straja Mare,
Merg cinci sute de catane,
Cãtãnele ne-nvaþate,
Nu ºtiu cu foc a se bate,
Cãtãnele mãnînþele,
Nu ºtiu rîndul la oþele.
Plînge-mã, maicã, cu jele,
Cã m-a strîns între curele.
Plînge-mã, maicã, cu dor,

Cã þ-am fost ºi eu ficior,
De scos boii din ocol,
De dus plugul la ogor,
Ogor mare l-am arat
ªi sacar-am samanat
ª-a strînge n-am apucat,
La catane m-au luat.
ªi-napoi cînd voi veni,
Mîndra-n sat mi-a-mbãtrîni,
Coasa-n cui mi-a rugini.
Mã doare, maicã, în piept,
De puºcã ºi de bagnet.
Mã doare, maicã, în spate,
De puºtele încarcate,
ªi mã doare sub picioare,
De papuci cu þintiºoare.

Mahala

*

Doamne-ajutã cucului
Sã zboare la cuibul lui.
Ajutã-mi, Doamne, ºi mie,
Ca sã scãp din cãtãnie.
Cãtãnia-i jug de fer,
Trag voinicii pãnã pier,
Cãtãnia-i jug de piatrã,
Trag voinicii toþi deodatã.

Iliºeºti

*

Of, puºcuþã, armã grea,
Prãpãditã-i viaþa mea.
Of, puºcuþã strãlucitã,
Viaþa mea cea prãpãditã !

Broscãuþi

Primãvara-n postul mare

sau:

Marþi, în sãptãmîna mare,
Merg voinicii la catane,
Ca sã treacã Dunãrea,
Cîte patru alãturea.
Cat în apã, apa-i linã,
Cat înapoi ºi suspinã,
Cã merg în þarã strãinã,
Unde mor fãrã luminã,
Fãr’ de luminã de cearã,
Fãr’ de om dintr-a lui þarã,
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ªi nici pînzã pe obraz,
Nici scîndurã de salaº.
Cã pînza-i de buruiene
ªi salaºul de nuiele,
Acolo voinicul piere.
Cine vede ºi nu crede
Sã nu calce iarbã verde.

Strojineþ

*

Cum s-a desprimãvãrat,
S-a dat cucul la cîntat,
Cîþi bãieþi de sama mea,
Pe toþi i-a cîntat cucu,
Da pe mine ganguru,
Mã duc, mamã, las satu.
– Unde mergi tu, bãieþele?
– Peste Prut, neamþul mã cere.
Da tu, mamã, nu mã da,
Cã þ-oi arde inima.

Ropcea

*

Mã suii în deal la vie,
Mã uitai în Molodie
Cum ºed casele pustie,
Numa-n una-i veselie,
Acolo este-un domn ºi scrie,
Ni ia faþa pe hãrtie
ªi ne scrie doi ºi doi,
ªi ne tunde ca pe oi.
Pãrul meu cel gãlbior,
La maiorul sub picior.
Ia-mi-l, mãicuþã, acasã
ªi mi-l pune-n buzunari
ªi-l scoate la zile mari,
Mi-l scoate la sãrbãtori,
Sã-l plîng-a mele surori.

Molodia

*

Pãdure în doi ciungani,
La pãdure doi ciobani,
Rag oiþele pe coastã,
Cã n-au ciobani sã le pascã.
Rag oiþele pe munþi,
Ciobanii-s la Cernãuþi,
ªi oile umblã turbate,
Zbiarã cã nu-s învaþate

Cu ciobani din alte sate.
Mi-a trimes chica napoi,
Sã-mi nãimesc ciobani la oi :
Pãn’ ce eu voi cãtãni,
Oiele s-or prãpãdi,
Boii-n grajd or flãmînzi,
Pãrinþii-or îmbãtrîni.

Broscãuþi

*

Cãtãnele tinerele
Fac poronce tare grele,
Pentru straie ºi mîncare,
Catana hodinã n-are.
Pentru bani ce cheltuieºte,
Ce mãnîncã nu-i ticneºte
ªi ce be nu-i foloseºte,
Se usucã ca un peºte.

Broscãuþi

*

Frunzã verde trei castale,
De la Odobeºti la vale,
Merg recrutele catane.
În urma cãruþilor,
Mamele recruþilor.
Sui, mãicuþã-n deal la cruce
ªi vezi Cuza cum ne duce,
Ne duce de dinapoi,
Ca pe-un tamazlîc de boi,
ªi ne tunde ca pe oi
ªi ne dã pãru-n gunoi.
Pãrul meu cel creþiºor,
La maiorul sub picior.
Ia-l, mãicuþã, ºi mi-l strînge,
ªi-l strînge în buzunare
ªi-l scoate la zile mari,
Sã-l dezmierde fete mari,
Fete mari l-or dezmierda,
Mata nu te-i supara.

De pe lîngã Botoºani

*

Cine-a stîrnit drumu-n jos
Putrezi-i-ar trupu-n gros
ªi ciolanele pe jos.
Cine-a stîrnit cãpitani
Putrezi-i-ar trupu-n pari
ªi pielea la dubalari.
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– Dragã, nu te supara,
Cã dacã m-oi libera,
Tot pe tine te-oi lua.

Botoºani

*

S-au strîns fetele buluc
ªi mã-ntreabã unde mã duc?
– Lasã furca ºi fuiorul,
Haide-n casã la maiorul
ª-om da jalbã la-mparatul,
Cã ni-a pustiit tot satul.
Noi, fete, am îmbãtrînit,
Mergem la cãlugãrie,
Lasã, Dumnezeu sã ºtie !...

De pe lîngã Botoºani

*

Ardã-l focu Cernãuþi,
Mi-a luat º-al meu drãguþ.
S-ardã cãsãrmele,
Unde stau catanele,
Sã ardã ºi cea din fund,
Unde stau domnii ºi tund!

Brãeºti

*

De cînd te-ai dus, bade, dus,
Negurã pe deal s-a pus,
ªi pe deal, ºi pe nuiele,
ªi pe sprincenele mele.
ªi pe deal, ºi pe nuia,
ªi pe inimioara mea.
De cînd s-a dus bãdiþa,
Mi-i pustie uliþa.
Mi-i pustie numai mie,
Cã s-a dus în cãtãnie
ªi s-a dus sã nu mai vie.

Dorna

*

De unde catana pleacã,
Rãmîne casa saracã.

Brãeºti

*

Mãi bãdiþã, cînd te-a tuns,
Inimioara-n mine-a plîns,
La catane cînd te-i duce,

Eu din ochiºor voi plînge,
C-am fost dragi de mici copii,
Dar de cînd am crescut mare,
M-ai lasat streinã floare
ªi te-ai dus în oaste mare
ªi te-ai dus pin neºtiinþi
Sã te plîng-ai tãi pãrinþi.
Ei sã plîngã cît de tare,
Nu-s c-a mele lãcrãmioare,
C-al meu glas cine-l aude,
Inima-ntr-însul rãspunde,
Cã-i un glas de fatã mare
ªi cîntã cu jele tare,
Cã i-i drãguþu-n catane.

Mahala

*

Eu pe deal, mîndra pe vale,
Busuioc mîndru rãsare,
Busuioc moldovenesc,
C-am pus gînd sã te iubesc,
Dar mi-a spus o ardeleanã
Cã te-ai scris, badeo, catanã.
Nu mi-i jele cã te-ai scris,
Mi-i jele cã nu mi-ai spus,
Sã-þi pun mîncare de-ajuns.
Sã-þi pun mîncare de-un ban,
Sã-þi fie, badeo, pe-un an.
Cernutã pin sprincenele,
Frãmîntatã pin inele,
Sã ºtii cã-i în dor ºi-n jele,
ªi coaptã la inimuþã,
Sã ºtii cã-i de la drãguþã.
M-ai iubit ca pe-o cucoanã,
M-ai lasat ca pe-o vadanã,
M-ai iubit ca pe-o copilã,
M-ai lasat ca pe-o streinã,
M-ai iubit ca pe-o armancã,
M-ai lasat ca pe-o þigancã.

Mahala

Pe pãdurea rarã-n jos,
Trece puiul cel frumos,
C-un cãruþ de odolean,
Încarcat de magheran,
Magheran de cel albuþ,
Îl pun panã la drãguþ.
Cã drãguþu mi-i catanã,
Nu prea vrea sã-mi poarte

 panã,
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Îi catanã la Braºeu,
Nu mãnîncã ce-i dau eu.
Numai gãinuþã friptã,
Pe dinuntru otrãvitã,
Din afarã zugrãvitã.

Iliºeºti

*

Pe pãdurea rarã-n jos,
Trece-un voinicel frumos.
Cînd pãºe, pana-i clãtere,
Ochii ºi gura-i rîdere.
Batã-te-ar pustia, panã,
Bãdiþa-i jurat catanã
Pe trei ani ºi jumatate,
Ca sã n-am dintr-însul parte.
Nu socoatã cineva
Cã cu dînsul s-or mustra.
Cã el anii i-a-mplini
ªi-napoi tot a veni.

Ropcea

*

Frunzã verde alãmîie,
Plîng ficiori în cãtãnie.
Cãpitanu-aºa le zice :
C-aþi ºtiut ficiori prea bine
C-a sã daþi mîna cu mine.
În loc de curea cu bumbi,
Îþi purta puºte cu plumbi,
În loc de curele late,
Îþi purta puºti încarcate.
Fetele-or purta zgãrdiþi
ªi voi puºte ºi cipiþi,
Fetele-or purta mãrgele,
Flecãii, puºti ºi oþele.
Nu-þi cosi prin grãdinuþi,
Nici nu-þi merge la drãguþi,
Nu-þi cosi la iarbã verde,
Nici nu-þi merge-n sat la fete.

Brãeºti

*

Frunzã verde de dudãu,
Plînge maica, plîng ºi eu,
Plîng pietrele pe pãrãu.
Frunzã verde trei masline,
Plînge inimioara-n mine,
Ca copilul de trei zile,

Copilul plînge ºi-nceatã,
Inima mea niciodatã,
Copilul plînge ºi tace,
Inima mea sã desface.
Frunzã verde de-alior,
Plînge-mã, mamã, cu dor,
Þ-am fost fatã ºi ficior,
Þ-am scos boii din ocol,
Pe Galba ºi pe Bujor.

Strojineþ

*

Frunzã verde º-un bãnuþ,
Pe drumuþ la Rãdãuþ,
Stau catanele rînduþ.
Unul papuci vãcsuia,
Altul calul pregãtea.
Mã uitam din deal în vale,
Vedeam maica cu mîncare.
Maicã, maiculiþa mea,
Decît mã fãceai ficior,
Mai bine mã fãceai fatã
ªi torceam ºezînd pe vatrã.

Pãrhãuþ
Tãmãiþã-ncrenguratã,
Fi-u-ai, maicã, suparatã,
De ce nu m-ai fãcut fatã,
M-ai fãcut, mamã, ficior,
Sã fiu tatei de-ajutor,
Cînd eram de-ajutorie,
M-au luat la cãtãnie.
Am lasat boii-njugaþi
ªi pãrinþii suparaþi,
Am lasat boii-n tînjale
ªi pãrinþii plini de jale.

ªcheia

La Cernãuþul rotund,
Unde voinicii se tund,
Batã-te-ar pustia, neamþ,
De tînãr m-ai pus în lanþ.
M-ai pus în lanþ ºi curele,
Sã cat la maica cu jele.
Ieºi, mãicuþã, pãn’ la cruce
ªi vezi neamþul cum mã duce,
Ieºi, mãicuþã, pãn’ la poartã,
ªi vezi neamþul cum mã

 poartã,
Cum mã mustrã ºi mã-nvaþã
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ªi de nu m-oi învaþa,
Pumni ºi palme-oi capata,
Pumni ºi pãlmi ca pitele,
Ca la cai copitele.
Legea ta de odolean,
Toatã lumea dintr-un neam,
Numai eu, copil sarman.
Legea ta de stejerel,
Numai eu, un strãinel.
N-am nici mamã, n-am nici

 nene,
Numai trupul meu cu jele.
Saracul cucul bãtrîn,
ª-a lasat puii de chin.
S-a întors cucu-ntr-o vreme,
Saracii de puii nenii,
Cum aþi trãit voi cu jele,
Fãr’ de mamã, fãr’ de nene.
Dar miluþa saraca
Tot zbura din deal în vale
ªi cara la pui mîncare.
Tot la deal, bade, la deal,
Pãn’ a creºte grîul rar
ªi iarba toatã ºuvar.

Strojineþ, Nicoreac

*

Busuioc de pe cetate,
Nu mã-nstrãina-mparate,
Cã n-are cine sã mã cate,
Surorele-s mãritate
ªi fraþii nu-s cu dreptate.

*

La catane tare-i bine
ªi m-or lua ºi pe mine,
ª-oi muri-n þarã strãinã,
Unde mor fãrã luminã,
ªi n-am tatã sã mã cate,
Da mãmuca mea nu poate,
De la frate n-am dreptate,
Surorele-s mititele,
Nu mã pot cata cu ele.

Zureni

Frunziºoarã de dudãu,
Frate, frãþiorul meu,
Nu mai pot de dorul tãu,
Aº veni cã sor-acasã,

Cãpitanul nu mã lasã.
Pune-þi, sorã, mîna-n ºele
ªi-mi trage una de jele,
ªi-mi trage una ºi mie,
Sã te-aud din cãtãnie.

Ropcea

*

Frunziºoara de nagarã,
Ce þ-am spus, maicã, de-asarã?
Sã-mi scoþi ºaua din camarã
ªi s-o pui pe prisp-afarã,
Cã pe joi eu plec la þarã,
Plec la þara letineascã,
Sã cumpãr panã domneascã,
Sã mi-o pun în pãlãrie,
Sã mã-nvãþ ºi eu a scrie.
ªi mi-oi scri o hîrtiuþã,
S-o trimet l-a mea mãicuþã,
De-a mai face vrun ficior,
Sã-i puie capul sub picior,
Trupul sã-l zvîrlã-n pãrãu,
Sã nu tragã ce trag eu!

Ropcea

*

Legea ta de drum bãtut,
Mulþi voinici ai petrecut,
Am venit ºi eu pe tine,
Petrece-mã ºi pe mine.
Legea ta de drum de piatrã,
Cum mi-ai gãsit tu altu tatã.
Legea ta de drum de-aramã,
Cum mi-ai gãsit altã mamã.
Batã-l Dumnezeu sã-l batã
Pe maiorul de la Piatrã,
Cã el, cît a maiorit,
Mulþi voinici a cãtãnit
ªi neveste a vãduvit,
Fete mari a-mbãtrînit.

*

Cîntã cucu sus pe paie,
Merg voinicii la bataie,
La bataie-mpãrãteascã...
Colo jos spre rãsãrit
Este-un mãr mîndru-nflorit,
Cu crengele de argint.
Cobori, Doamne, pe pãmînt
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ªi vezi neamþul ce-a fãcut,
Mulþi voinici a cãtãnit,
Cãtãnit-au ºi pe mine.
Cine m-a fãcut catanã
Nu-º mai deie de pomanã,
Aibã casa racului
ªi hrana gîndacului
ªi zbuciumul vîntului
Pe faþa pãmîntului.

Horecea

*

Eu mã duc, puicã-n catane,
Tu rãmãi ºi spalã haine
Fãrã apã ºi sopon,
Numai cu lacrimi de om.
ªi le freacã-n lãcrãmele,
Le usucã-n sîn la piele
ªi le trimete-n calea mea,
Pe-un puiuþ de rîndunea.
De-i vedea steagul plecat,
Eu-s în puºcã razamat
ªi pin picior împuºcat,
Da de-i vedea steagu-n sus,
Sã ºtii, puicã, cã m-am dus
ª-am trecut þara turceascã,
Pãrinþii sã mã jãleascã.

Orãºeni, Moldova

*

Colo-n jos la rãsãrit,
S-aud dobele bãtînd
ªi cãpitanii mustrînd:
Hai, saracii voi flecãi,
Cum v-or tunde ca pe oi
ªi v-or pune doi ºi doi
ªi v-or mîna ca pe boi.
Eu mã duc, maicã-n catane,
Tu rãmãi ºi spalã haine,
ªi le spalã iut’ ºi bine
ªi le trimete la mine,
ªi le spalã-n soponele
ªi le usucã la piele,
ªi le spalã-n lãcrãmioare
ªi le usucã la soare,
ªi le leagã-n basma neagrã
ªi le dã pe Prut sã meargã.
De-i vedea cã sã cufundã,
Fã colac ºi mã comîndã,

Da de-i vedea cã plutesc,
Sã ºtii, maicã, cã trãiesc.

Voloca

*

De la deal de Straja Mare,
Mor, drãguþã, mor.
Merg catanele calare,
Mor, drãguþã, mor.
Ele merg cîntînd, jucînd,
Mãicuþele merg plîngînd,
Plîng maicele ºi jelesc,
Dupã fiii lor bocesc.
Taci, mãicuþã, nu mai plînge,
Cã din mine curã sînge,
Curã sînge ºi venin,
Cã la maica n-am sã vin,
Cã-n ce þarã mã duc eu,
Unde nu-i nici spic de grîu,
Numai sînge pãn’ în brîu,
Sînge de-a muscalului,
Pãn’ în pulpa calului,
Iar sînge de-a turcului
Pãn’ la scara murgului.
– Cãpitane Pavele,
Unde duci catanele?
– Ia, le duc pãnã la foc,
Cã-s catane cu noroc,
Cu norocul chiar în sîn,
Cã-s catane de român!

Roºa

*

A bãtut doba de marº,
Sã meargã voinicii-n paº,
ªi-i bãtut drumul de marº,
Nu-i bãtut de car cu boi,
Da-i bãtut, recruþi, de noi.
Împarate, împarate,
In fã pace, nu te bate,
Cã te-or ajunge lacrimile,
Lãcrimele mîndrelor
Dupã ibovnicii lor.
Lacrimele maicelor
Dupã ficioraºii lor.
Împarate, împarate,
In fã pace, nu te bate,
C-au fost ºi alþi împaraþi
ªi n-au tuns cîte doi fraþi.
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Împarate Pavele,
Unde duci catanele,
La focºor, sarmanele?
Cãtãnuþe tinerele,
Nu pot purta arme grele,
Cãtãnuþe ne-nvaþate,
Nu ºtiu cu foc a se bate.
Sã ploaie ploaie cu sînge,
Catana merge ºi plînge,
Batîr ploaie ºi cu foc,
Catana nu mai stã-n loc.
Rãu mã doare-n piept ºi-n

 spate
De puºcuþele-ncarcate,
Rãu mã doare subsuoarã
De-o haitã de sãbioarã.
Rãu mã dor picioarele,
M-au ucis pistoalele.

Mahala

*

Cãpitane, cãpitane,
Ia dã-mi drumul din catane.
Peste noapte ce-am visat :
Puicuþa mi s-a-necat.
Of, saracã catana,
Cînd îi vine poronca,
Cum azvîrle ciubota
ªi apucã papucu
ªi ia þara de-a lungu,
Tot de-a lungu ºi de-a latul,
Pãn’ ce-ajunge la-mparatul.
Tot merge ºi tot merge,
La-mparatul popose.
Pe deluþul cel de soare,
Merge-mparatul calare,
Pe deluþul cel de munte,
Merg catanele recrute,
Tot merge ºi tot merge,
Curele negre grije.
Ieºi, mãicuþã, în deal la cruce
ªi vezi neamþul cum ne duce,
ªi ne mînã ca pe boi,
ªi ne tunde ca pe oi.
Pe viþa bostanului,
În þara muscalului,
Pe viþa harbuzului,
În þara franþuzului.

Ropcea

Auzi, maicã, toacã, toacã,
Ieºi afarã ºi te roagã,
ªi te roagã cu matane,
Sã mã scoþi de la catane.
De-i vedea cã m-or lua,
Sã te scoli duminica
ªi sã-mi speli cãmeºuica,
În lãcrãmioare mi-i spala-o,
ªi în suspin mi-i usca-o,
ªi la mine s-o slobozi :
Pe ºuierul vîntului,
Pãn’ în þara frîncului.
......................................
Stãi, puºcuþã, nu-mpuºca,
Sãgeatã, nu sãgeta.
ªi tu, plumb, nu plumbura,
Vine veste de la maica,
Vine veste de la taica,
Cã mã duc într-o dugheanã
Sã-mi iau o þîrã de cernealã
ª-o bucãþicã de hãrtie,
Ca sã scriu o cãrþulie.
În truspatru cornurele,
Lãcrimele maicei mele.
Maica pîne albã nu frãmînte
ªi pe mine nu mã cînte,
Taica cai negri nu potcovascã,
Dupã mine nu porneascã.
Frunzã verde-o zurzulie,
Am pornit la bãtãlie,
Ne-am dus pin grîie,
Pãn’ în frîie,
ªi pin sînge,
Pãn’ în pîntece.
Rog, tatã, pe Dumnezeu
Sã mã vãd în satul meu
ªi mã rog lui Dumnezeu :
Sã mãnînc pîne cît de proastã,
Numai sã fiu în þara noastrã.
De cînd pluguºorul am lasat,
Pîne dulce n-am mîncat,
Numai prifonturi nesarate,
Cu picioarele calcate.
Aº mînca pîne cu neghinã,
Sã nu trãiesc în þarã streinã.
Te rog, mamã, sã-mi faci joi
Turte moi,
Cã m-oi întoarce-napoi.

Broscãuþi
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Foaie verde de mãr dulce,
Cînd eram mamei mai dulce,
Neamþul mã jura pe cruce,
Pe verde ºi pe uscat,
Vai, Alin, al meu bogat
La catane l-au luat,
Ziua bunã º-a luat :
De la firul de pãiuþ,
De l-a lui dulce tãtuþ,
De la lunã, de la stea,
De la dulce maica mea,
De la firul de ierbuþã,
De l-a mea dulce drãguþã,
De la grãdina cu flori,
De la fraþi, de la surori,
De la strat cu busuioc,
De la fete, de la joc.
El din sat cînd a ieºit,
Cu-a lui puicã s-a-ntãlnit,
Rãmãi, puicã, sãnãtoasã,
Pe trei ani mã duc de-acasã,
Eu acolo cã mã duc,
Unde-i numai fir de iarbã,
Care-i peste lumea toatã,
M-oi duce-n þarã strãinã,
Unde mor fãr’ de luminã,
Fãrã luminã de sãu,
Fãr’ de om din satul meu,
Fãrã luminã de cearã,
Fãr’ de om din a mea þarã.
Unde ardea focul mai tare,
Vine-mparatul calare :
Daþi, ficiori, ºi nu mai staþi,
Cã de-aicea nu scapaþi !
Nu-þi calca iarbã-n fînaþ,
Nu-þi þinea fete pe braþ.
Nici nu-þi zice : „Draga mea,
Vinã pe genunchi colea.”
Catanele tinerele
ªi tunur’le tare-s grele,
Catanele durãiesc
ªi tunurele huiesc.

Pãrhãuþ

*

Frunzã verde trei castale,
De la Cracova la vale,
Este-un lagãr de catane,
Stau în glid ca niºte brazi,

Tot în curele-mbracaþi,
Cu ceacã cu cãrpeneagã,
Cum era neamþului dragã.
La bataie sã porne,
’Nainte cu tunur’le.
– Daþi, flecãi, cu voie bunã,
Cã ne scãpãm de curunã!
Da flecãii aºa striga :
– Împarate luminate,
Împacã þara, nu te bate,
Cã rãmîn maice suparate
ªi fete nemãritate,
Cã te-or bate ºi pe tine
Lacrimile maicelor
Pentru dorul pruncilor.
Da-mparatu-aºa zicea :
– Voi ºtiut-aþi, ficiori, bine
Cînd aþi dat mîna cu mine :
Nu-þi mai cosi pin grãdinã,
Nu-þi mai mulge oi la stînã,
Nu-þi mai cosi pintre flori,
Nu-þi merge în ºezãtori.

ªcheia

*

De la Bosnia la vale
Merge-mparatul calare,
Cu trei steaguri de catane,
Cu cureli negre-nchingate,
ªi cu puºtele pe spate.
Daþi, voinici, cu puºtele,
Merg plumbii ca muºtele,
Mai de-apoi cu tunur’le,
Sã sfãrmãm festungur’le.
– Împarate luminate,
Împacã þara, nu te bate,
C-au picat nenumarate,
N-au ramas voinici prin sate,
Au ramas maice suparate,
Fete mari nemãritate
ªi neveste cu copii,
Pline tot de datorii.
Cîte doi copii pe vatrã,
Ei nu ºtiu care li-i tatã.
– Mãi Petruþã din cotruþã,
Un’ s-a dus al tãu tãtuþã?
– ’A bataie a dus, mãmuþã !

De la o femeie din Strojineþ, cãria
îi murise barbatul în Bosnia.
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Cîntece vechi

Cãpitanul ce merge la
bãtãlie ºi moare

Frunzã verde º-un dudãu,
Puicuþo, nu-þi parã rãu,
Cã rãmãi în satul tãu,
Dar de mine-i foarte greu,
Cã mã duc în þãri strãine,
Unde nu cunosc pe nime,
Numai murgul de sub mine.
– Murgule, murgule hãi,
Nu þi-i sete, or þi-i foame,
Or þi-i greu de-a mele haine ?
– Nu mi-i sete, nu mi-i foame,
Nu mi-i greu de-a tale haine,
Dar mi-i greu de ce-aud eu:
Aud Prutul borborosind
ªi apele greu huind,
Viaþa noastrã-o vãd sfîrºind!

Botoºani

*

Prutule, apã fecioarã,
Apa ta-i neagrã cernealã,
Sã-mi caþi un condei de panã,
Ca sã scriu o hãrtioarã
ªi s-o trimet peste þarã,
Pe-un cal vînt de cãlãrie,
C-acolo la bãtãlie,
La bataie, la jalãu,
La claca lui Dumnezeu,
Acolo unde merg eu,
Nu-i sacarã, nu-i nici grîu,
Numai sînge pãnã-n brîu,
Sîngele muscalului
Pãn’ în pieptul calului,
ªi sînge de-a turcului,
Pãnã-n pieptul murgului.

Iordãneºti

*

Prutule, apã vioaie,
Face-te-ai neagrã cernealã,

Stuhul tãu, o peniºoarã,
Ca sã-mi scriu o hãrtioarã,
S-o trimet la mîndra-n þarã,
Sã-mi dea bani de cheltuialã
ªi straie de priminealã,
ª-un cal bun de cãlãrie,
Ca sã plec la bãtãlie,
Unde nu cunosc pe nime,
Numai puºca lîngã mine.
Frunzã verde de sacarã,
Eu voiesc sã trec în þarã,
Unde-i sînge pãn’ în scarã.
Sîngele muscalului,
Pãn’ în glezna calului,
Da sîngele turcului,
Pãn’ în coama murgului.

Mahala

*

Viule1, pustiiule,
Ce-mi faci malul tulburat
ªi cu sînge-amestecat?
Viule, pustiiule,
Ce-aduci ploiuri ºi butuci
ªi cãpestre de cai murgi,
ªi trupºoare de voinici ?
Viule, pustiiule,
Saca-þ-ar izvoarele
De sub toate malurile,
Sã-mi calc cu picioarele,
Sã-mi vãd surioarele.
Sorioara lîngã mine,
Vãd singur cã nu i-i bine,
Sorioara de la picioare,
Vãd cum inimioara-o doare.

Mahala

*

Oltule, cîne turbat,
Ce vii aºa tulburat
ª-aduci ploaie ºi butuci,
ªi cãpestre de cai murgi,
Cãpeþele de voinici,
Care n-au mai fost pe-aici.
Oltule, te-ai tulburat,
Inimioara mi-ai sacat.

1. Povestitoarea esplicã cã „viule” e vîntul. În limba ruteanã, cînd bate
vîntul, se zice: „vie viter”. Unui vînt mare i se zice „vehori”.
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– Mãi Nicuþã, mãi podar,
Trage podul mai la mal,
Mãi Nicuþã, mãi copile,
Trage podul mai la mine,
Sã nu dau cu flinta-n tine,
Cã mi-i flinta ruginoasã
ªi te-oi ajunge la oase.

Orãºeni, Botoºani

*

Cîntece nouã

Foaie verde meriºor,
Hai la deal, la deliºor,
Vine-o fatã º-un ficior,
Ficiorul fluierã-a jale :
– Ce faci ? fata întrebarã.
Ce fluieri, bãiete-a jale,
Or þi-i grea arma-n spinare?
– Nu mi-i grea arma-n

 spinare,
Ci mi-i greu de ce-aud eu.
Frunzã verde º-o alunã,
Decît un tatã º-o mumã,
Mai bine-o amantã bunã.
Frunzã verde trei castale,
De la Bucureºti la vale,
Vine-un tren cu cinci vagoane,
Încarcate cu mantale
Pentru trei batalioane,
Acolo-i mantaua mea,
Cu galoanele pe ea,
Care am sã mã-mbrac cu ea,
Pãn’ la liberarea mea.
ªi din urmã mai vin cinci,
Încarcate-s cu tunici
Pentru regimentul cinci.
Acolo-i tunica mea,
Cu galoanele pe ea,
Ce-am sã mã îmbrac cu ea,
Pãn’ la liberarea mea.
ªi-n urma vagoanelor,
Vine mama militarilor.
Ni-a-mbraca-n mãrgãritari,
Ea ne-a dat la militari,
Pe trei ani ºi jumatate,
Cu puºculiþa în spate.
Cînd eram la recrutare,
Eram mîndru ca º-o floare,

Dar acum, la liberare,
Sîntu negru ºi uscat,
Parcã-n puºcãrie-am stat,
Nebãut ºi nemîncat.

D. Acsenti, Orãºeni

*

Frunzã verde doi bujori,
Are mama doi ficiori
ªi mi-i are ºi mi-i creºte,
Pentru oaste-i pregãteºte.
Unde, maicã, sã mã caþi ?
La Tecuci ºi la Galaþi.
Dar dacã nu m-ãi gãsi,
Vinã-ntins la Bucureºti,
Între curþele domneºti,
Culegînd la floricele,
Fãcînd doamnei mãnunchele.

Din Rus

*

Colo-n vale la fîntînã,
Scrie-un voinic la luminã.
ªi el scrie suparat,
C-a avut o puicã-n sat :
– Eu m-am dus la îmbracat,
Puica mi s-a mãritat.
Atîta-s de suparat,
Cît ceriul de-nourat,
Cã pe mine m-ai lasat,
ª-atîta-s de plin de jele,
Cum îi ceriul plin de stele.
– Taci, nu plînge suparat,
Cã mai sînt puicuþe-n sat.
Ceriu-i mare, stele-s multe,
Alege-þi, cã ai de unde.
Îi pacat la Dumnezeu,
Eu vadanã, tu flecãu.
Ce te legi de capul meu
Ca fasola de harag,
Ca boala de om sarac.

Voloca

*

Înapoi din bãtãlie. Legende

Cãpitane de judeþ,
Nu-þi mai face pãrul creþ
Destul l-ai fãcut o datã,
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Mi-ai oftat o varã toatã,
Cã duºmanul s-a purtat,
Þie puica þ-a luat.
Eu am pus picioru-n scarã
ª-am sãrit în ceea þarã,
Ca sã-mi vãd puicuþa iarã
ªi puicuþa mi-am vãzut.
– Na, puicã, bãsmaua mea,
Bãsmãluþã de matasã,
Pe mãrgini cu aur trasã.
Cît auru-a strãluci,
Sã ºtii, puicã, c-oi trãi,
Da dupã ce-a rugeni,
Sã ºtii, puicã, c-oi muri.
Frunzã verde mãr rotund,
Maica vineri m-a nãscut,
Sîmbãtã m-a botezat,
Duminicã m-am cununat,
Luni la oaste m-au chemat,
Marþi cu oastea am plecat,
Miercuri carte mi-a picat
Cã mi-i puica bolnãvioarã.
Eu murgul mi-am închingat
ª-acasã mi-am alergat.
Cînd la poartã mi-am ajuns,
Poarta-n ºepte mi s-a dus,
Cînd în ograd-am întrat,
Murgu-n douã mi-a crapat,
Da maic-a ieºit afarã :
– Poftim, ginere, devale,
Rãu îþi zace puicuþa-re.
Eu devale m-am pornit,
De lacrimi abia-am zãrit.
Cînd în casã mi-am întrat,
Aº la pat mi-am alergat
ªi puica mi-am întrebat :
– Tu ce-i bea, tu ce-i mînca,
Doar de aice te-i scula?
– Murã neagrã-n postul mare,
Gheaþã rece-n zi de varã,
De oare cã te-ai tîmplat
Ochii þ-ar fi murele,
Faþa þ-ar fi gheþurele.

Voloca

*

Frunzuleanã de mohor,
Plînge-mã, maicã, cu dor.
Þ-am fost fatã ºi ficior,
Þ-am scos boii din ocol,
Pe Boghean ºi pe Bujor.
La ogor cã m-am pornit :
Nici o brazdã n-am brazdat,
Cãrticicã mi-a picat.
Cãrticicã-n cornurele,
Acolo-s rãnele mele.
Cînd eu aii am împlinit,
Drept acasã m-am pornit,
Cînd ajungeam în drumul meu,
Întãlneam pe tatãl meu.
– Buna calea, moº bãtrîn !
– Mulþãmim, soldat strein !
– Moºule, ce-aº întreba?
Este crîºmã-n sat or ba?
Ba zice :
– Este chiar la casa mea,
Sã mãritã nora mea.
– Moºule, da cine-o ia?
Un ficioraº de viziteu1

Ca sã n-aibã-n lume rãu.
............................................

Staþi, meseni, nu vã stîrniþi,
Numai murgu-mi priponiþi,
Cu pripon de ibreºin,
De la nevastã din sîn.

Strojineþ

*

Voinicel de vineri sara,
Vineri sara l-a fãcut,
Sîmbãtã l-a botezat,
Duminicã s-a cununat,
Luni la oaste l-a luat
Pe nouã ani ºi nouã luni,
ªi pe-atîtea sãptãmîni.
„Joi, în sãptãmîna mare,
Eu mã duc, maicã-n catane,
Sã-mi þii nevãstuica bine,
Sã mi-o þii cu miez de nucã,
De la noi sã nu sã ducã,
Sã mi-o þii cu lapte dulce,

1. Variaþie:  Moºule, da cine-o ia,
Ficiorul lui Bezedea.
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De la noi nu s-ar mai duce.”
Nouã ani s-au împlinit,
Voinicul acas-a sosit.
– Buna ziua, moº bãtrîn !
– Mulþãmesc, voinic strein !
– Departe-i de-aici crîºma?
– De la noi a treia casã,
Se mãritã nora-mea.
El la poart-a poposit,
Înainte i-au ieºit
ªi cu oca l-au cinstit.
„Cinstiþi-mã cu vadra,
Cã asta mi-i nevasta,
De nu credeþi dumnevoastre :
Ia, inele schimbãþele,
De la noi din degeþele !

Iliºeºti

*

S-a aflat ºi s-a aflat,
De la noi a treia sat :
Vineri mã-sa l-a fãcut,
Sîmbãtã l-a botezat,
Duminicã l-a cununat,
Luni la oaste l-a luat.
El a prins a se ruga,
La fraitari ºi la caprari,
Ca sã-i deie drumu-acasã,
C-a uitat cartea pe masã,
Cãrticica necetitã,
Nevasta nespoveditã.
Drumu-acasã cã i-au dat,
Pe cal a încãlecat
ªi la puicã a plecat.
Dar s-a gãsit un dus din lume:
– Hai, tu puicã, dupã mine,
C-al tãu voinic nu mai vine,
C-a întrat în bãtãlie.
.......................................
Socrul s-a dus în deal la vie,
C-aude cã-i bãtãlie,
Sã nu sã stîrneascã vrun foc,
Sã fie printre norod.
Se-ntãlneºte c-un voinic :
– Buna calea, moº cu barbã!
– Mulþãmesc, voinic de treabã.
– Haide, moºule-napoi,
ª-aratã-mi crîºma-n sat la voi.
– Crîºma e în casa mea,

Sã mãritã nora mea!
El tare s-a suparat,
Cu picioru-n cal a dat
ªi-ntr-o fugã-a alergat.
ªi-n casã cînd a întrat,
El din gurã a strigat :
– In, voi beþi ºi voi mîncaþi,
Altã puicã vã cãtaþi,
Cã asta-i puica mea º-a mea
ªi a mea c-a rãmînea!

Iordãneºti

*

Vineri mã-sa l-a nãscut etc.
Rãmãi, puicã, sãnãtoasã,
Cã de azi mã duc de-acasã,
În nouã ani de n-oi veni,
Îþi dau voie, mãritã-te.
El anii º-a împlinit,
Ea de nuntã s-a gãtit.
El pe drum cã a plecat,
S-a-ntãlnit c-un moº din sat :
– Ce te-aº ruga, moº bãtrîn,
Nu ºtii o crîºmã cu vin?
– Ba ºtiu, cã-i la casa mea,
Cã mãrit pe nora mea.
El pe cal s-a-ncãlecat
ªi-ntr-o fug-a alergat,
În casã cînd a întrat,
Toþi mesenii s-au sculat
ªi pahar i-au închinat,
A mulþãmi, a mulþãmit,
A cinsti, nu a cinstit.
Dar mireasa s-a sculat
ªi pahar i-a închinat.
– Aista pãhãruþ l-oi bea,
Cã-i de la soþia mea!

Botoºani

*

Frunzã verde bob nãut,
Vineri mama m-a nãscut,
Sîmbãtã m-a botezat,
Duminicã-n sat am scapat,
O puicã mi-am cãutat.
Luni la oaste m-a chemat :
– Sã-mi þii, mamã, puica bine,
Ca sã nu uite de mine,
Cu colac în lapte dulce,
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De mine sã nu mai uite.
... Eu din oaste am oblicit
Cã puica s-a logodit,
Pe murg am încãlecat,
Tot din sat, în sat, în sat...
De-un moºneag am-ntrebat
Unde este nuntã-n sat?
– Este chiar la curtea mea,
Sã mãritã nora mea.
El tare s-a spãimîntat,
Cu picioru-n murg a dat,
Apele s-au tulburat,
În ogradã cînd a-ntrat,
Cãmãrele au zurãit,
Maicã-sa afar-a ieºit
ªi de mînã l-a luat,
În cornul mesei l-a bagat,
Vin cu oca i-a-nchinat.
– Mulþãmesc de vinul tãu,
Dãruieºte-mi puiul meu.
– Puiul nu-i de dãruit.
– Doamne, mult am cheltuit
Pãnã puiul mi-am gãsit.
Maicã-sa l-a blastamat :
– Sã-þi pice ciolanele
Pe toate hotarele
ªi ochii
Sã-þi scoatã corbii.

ªcheia

*

Cîntecul soacrelor

Frunzã verde mãr domnesc,
Of, împarate ceresc,
Mai dã-mi zile sã trãiesc,
Cu mîndra sã mã-ntãlnesc,
Sã dau mîna cu mînuþa
ªi guriþa cu drãguþa.
– Cu mîna stîngã þinea,
Cu dreapta cruce-mi fãceam.
Trec cu oastea peste Prut,
La curþele Sãndulesei.
Apa-i mare, vadu-adînc.
– Jupîneasã Sãnduleasã,
Dã-mi cheile de la camarã
ªi-mi descuie cãmãruþa,
Ca sã-mi gãsescu mîndruþa !

Tinerel m-am însurat,
La oaste mare m-au dat,
Pe nouã ani ºi nouã zile,
La-mparatul m-au închinat
ªi puicuþa mi-am lasat.
Cînd m-am dus, eu te-am

 rugat :
Mãculiþã, mãiculiþã,
Sã iai sama de puicuþã.
M-aº închina, m-aº ruga
Sã mã petreci dumneta
ªi sã iei ºi puicuþa !
– Cã ea, cînd acasã a venit,
În papuci verzi s-a-mbracat
ªi nu ºtiu unde s-a-necat !
– Mãiculiþã, mãiculiþã,
Dã-mi cheile de la pivniþã.
– Cã fratele tãu le-a luat
ªi în foc le-a aruncat.
El toporu-a apucat,
Uºa-n patru-a despicat
ªi pe puica a aflat.
Ea de-abia a cuvîntat :
– Nu pune mîna pe mini,
Cã-ndatã m-oi rãsipi !
– Puicã, puiculeana mea,
De ºtiam c-a fi aºa,
Eu cu mine te luam
Or pe mama omoram.

Þureni

*

ªezi, puicuþã, lîngã mine,
– Valeu, bade, vin pãgînii,
Valeu, bade, ei-s în tindã!
– Stãi, puicã, ºi þine uºa,
Sã mã-mbrac în straie verzi,
De-amu, puicã, nu mã vezi !

Þureni

*

La poartã la Þarigrad,
ªede-un voinic suparat,
Cã tînãr s-a însurat
ªi mai tînãr’ a luat,
Luni cu nevasta era,
Marþi, la catane-l lua.
El maicã-sa-i cuvînta :
„Maicã, mãiculiþa mea,
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Sã-mi þii nevastuica bine,
Doar ar sta pe lîngã tine,
Cu malai, cu lapte dulce,
Doar de la noi nu s-a duce,
Cu pîne de grîu curat,
Cu vin roºu strecurat.”
„Dragul mamei pui de domn!
Par’ tu-napoi mi-i veni,
Dumnezeu ºtie ce-a fi !”
Numai el s-a departat,
Da soacrã-sa o a-ntrebat :
„Batã-te-ar pustia, fatã,
Cã tu de cînd mi-ai venit,
Apã-n litrã n-ai luat,
Nici curtea n-ai mãturat.”
Da ea a plîns º-a suspinat
ªi apã-n litrã a luat
ªi-n curte mi-a mãturat,
Da ea în curte-o a-ncuiat !
Cînd anul s-a împlinit,
ªi ficiorul a venit :
„Maicã, mãiculiþa mea,
Unde mi-i nevastuica?”
„Dragul mamei pui de domn,
Este-un an, cum ai pornit,
ªi nevasta þ-a murit.”
„Mãiculiþã, mãiculiþã,
Du-mã la a ei cruciþã.”
„Dragul mamei pui de domn.
Este-un an de cînd te-ai dus,
Multe vînturi au bãtut
ªi cruciþa ei s-a rupt.”
„Maicã, mãiculiþa mea,
Du-mã la mormîntul ei.”
„Dragul mamei pui de domn,
Este-un an de cînd te-ai dus,
Multe ploiuri au plouat
ªi mormîntul i-au spalat.”
„Maicã, mãiculiþa mea,
Dar în fundul curþei mele
Cine cînt-aºa cu jele?”
„Ia, o roabã de þigan,
ªede-nchis-amu de-un an.”
„Maicã, mãiculiþa mea,
Dã-mi cheia de la curea,
Sã vãd roaba de þigan
Ce ºede-nchisã de-un an,
Cã de cînd tu m-ai fãcut,
De þigan roabã n-am vãzut,

ª-amu, dupã cãtãnie,
Ce are roaba sã-mi vie?”
El cheile a luat
ªi în curte-a alergat,
Pe nevastã º-a aflat.
„Draga mea, nevasta mea,
Ce sã facem cu mama?”
„S-o legãm de-o coadã de cal,
S-o poarte vale ºi deal,
Sã-ncunjure satele,
Sã se-nveþe soacrele
A cinsti nurorile.”
(Sã cîntã la nunþi.)

Mahala

*

Cucule cu panã neagrã,
Cîntã la voinici sã meargã.
L-al meu ºtiu cã nu-i cînta,
Cum a merge, l-or lua.
Chica lui cea pieptanatã
Pe sub scaun e calcatã.
El a prins a lacrama,
La maicã-sa a se ruga :
„Sã-mi þii bine puicuþa.
Sã mi-o þii cu lapte dulce,
Ca doarã nu s-ar mai duce.
Sã mi-o iei de mînuþã,
Sã mi-o primbli prin

 grãdinuþã.”
A luat-o de mînuþã
ª-a bagat-o-n cea cãsuþã.
ª-a luat cheia într-o mînã
ª-a azvîrlit-o-n cea fîntînã.
El pen somn noapte-a visat
Cã puica i s-a-necat.
La cãpitan s-a rugat :
„Cãpitane Solomoane,
In dã-mi drumul din catane,
Mi-am uitat cartea pe masã
La puicuþa cea frumoasã.”
El acasã c-a sosit,
Puicuþa nu º-a gãsit.
El a prins a suspina,
Pe maicã-sa a întreba :
– Ce mi-a fãcut puicuþa?
– Puiule, draguþul mamei,
Tu dacã mi-i asculta,
Eu puica þ-oi arata.
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– Lasã, nu mi-o arata,
C-oi gãsi-o eu cîndva.
El o dat-a ºuierat,
Cheia i s-a aratat.
A descuiat cãsuþa
ªi º-a gãsit puicuþa.
– Cum þi-i þie, puicã hãi?
Or þi-i bine, or þi-i rãu?
– Lasã-mã, nu mã-ntreba.
Nici mi-i bine, nici mi-i rãu,
Of, aman sufletul meu!
A luat-o a sãruta
ªi iarã a o-ntreba :
– Puicã, puiculiþa mea,
Ce sã fac cu mama mea?
Or s-o-mpuºc, or s-o înec?
– Las-o, n-o mai împuºca,
Da nici apa n-o spurca,
Las-o-n lume sã se þie,
Mie soacrã sã nu-mi fie,
Las-o-n lume sã trãiascã,
Pe mine sã nu mã

 stãpîneascã.
Ropcea

*

Dragostea

Pe cea coastã arsã,
Plouã de varsã,
ª-aceea nu-i ploaie curatã,
Dar i-amestecatã
Cu lacrimi de fatã,
De fatã saracã,
La un ficior de domn dragã.
Domnu-a oblicit
ªi cu doamna s-a grãit :
Pe dînsul sã-l trimeatã
La oaste domneascã,
În þara ungureascã,
Ca sã-l prãpãdeascã,
Iar pe dînsa s-o arunce
În mãri adînce,
Tina s-o mãnînce.
Ei la fîntînã s-au întãlnit
ªi s-au vorbit :
Tu, fatã saracã,
Puicuþa mea dragã,
Na-þi inelul meu,

Pe degetul tãu,
Cînd l-îi vedea negru ºi smolit,
Sã ºtii cã-s prãpãdit.
ªi ea i-a dat naframa ei,
Albã ºi spalatã :
– Cînd îi vedea-o neagrã,

 destramatã,
Sã ºtii cã-s înecatã !
ªi au suspinat ºi s-au

sãrutat.
El a mers calea-n jumatate :
Scoate basmaua s-o cate,
Naframa era neagrã,

 destramatã :
– Ibovnica mea e-necatã !
– Staþi, oºteni ºi moldoveni,
C-am uitat sabia acasã,
În cui, dupã masã.
Oastea cã l-a ascultat
ªi-mprejur roatã a stat,
A venit pãn’ la jumatate de

 cale.
Întãlneºte un bãtrîn :
– Buna ziua, moºule !
– Mulþãmesc, voinicule !
– Ce s-aude pe-acole?
– S-a înecat fata saracã,
Ibovnica ta cea dragã.
S-a înecat într-acel loc,
Unde-i verde berbenoc.
El în mare s-a aruncat,
Murgu-n poart-a nechezat.
Doamna iute-a alergat :
– Ce nechezi tu, murgule?
Unde-i stãpînelul tãu
ªi cu ficioraºul meu?
– Stãpînul s-a aruncat
Unde puica-i s-a-necat !
Doamna o datã a strigat...
Oamenii au alergat.
ª-au strîns voade ºi noroade,
Hai pe dînºii ca sã-i cate.
I-au catat ce i-au catat
ªi strînºi cuprinºi i-au aflat.
Pe dînsul l-au-ngropat
În bisericã la rãsãrit,
Iar pe dînsa din afarã.
La capul lui a crescut nuc,
Da la a ei, o lozioarã.
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Nucul pe fereastã s-a-ntins,
Lozioara a cuprins.
Mama lui, cînd a aflat,
A plîns ºi s-a blastamat :
– Sã mã batã Dumnezeu,
Ce-am fãcut singurã eu !
Am stricat dragoste curate,
Fãrã de-un fir de pacate.
Cine stricã dragostea
Aibã paºul racului,
ªi hrana gîndacului,
ªi zbuciumul vîntului,
Pe faþa pãmîntului !

Mahala

*

(Un alt început spune cã :)
Ea pãºtea o vacã º-o mînzatã,
ªi el, o herghelie de cai,
ªi din pãscînd ºi din

 întorcînd,
S-au fãcut ibovnicei.

Horecea

(Variantã :)

Frunzã verde de-alior,
Fost-am eu un crãiºor,
Ca bradul pãdurilor,
Sus, la vîrful munþilor,
Din vîrvuþul muntelui,
Vãd marginea tîrgului :
– Rãmãi, puicã, sãnãtoasã,
Ca o garofã frumoasã,
C-acolo unde merg eu,
Nu sã aflã spic de grîu,
Numai sînge pãnã-n brîu.
..........................................
Dintr-însul a crescut brad,
Cît mãnãstirea de nant,
Da dintr-însa, o garofea
Pe pãmînt sã întindea,
Cu bradul se cuprindea
ªi pãrinþii mi-i jãlea.

Strojineþ

§ 11. Dochia. Mart

Baba Dochia zice cã avea o norã º-a trimes-o în mart dupã fragi.
„Sã te duci sã-mi aduci fragi, cã de nu, vai de pielea ta !” A trebuit
nora sã se ducã, plîngînd. De unde, mã rog, sã iaie iarna fragi? !
Merge ea, merge prin pãdure, vede un foc ºi lîngã foc, doi moºnegi –
erau Dumnezeu ºi cu Sf. Petrea. Au întrebat-o de ce plînge. Ea le-a
spus... Dumnezeu i-a zis sã þie poala ºi i-a aruncat o lopatã de jaratec,
dar i-a zis cã pãn’ acasã sã nu se uite. Cînd a ajuns acasã, erau fragi !
„N-am zis eu c-au sã fie !”, zice baba. „De-amu mã duc ºi eu cu caprele
mele la pãscut !” A mîncat fragi, s-a îmbracat cu 12 cojoace, º-a luat
furca-n brîu º-a pornit. Dar Dumnezeu da cîte o furtunã º-apoi soare.
Ea atunci se dezbraca de cîte un cojoc ºi-l întindea ºi tot aºa, pãn’
s-a dezbracat de toate ; ºi cînd n-a mai avut ce mai îmbraca, a
îngheþat.

Zice cã sînt ºi cojoacele ei undeva în munte ºi este ºi ea împietritã
ºi curã apã din trupul ei.

(Astfel sã povesteºte atît în Bucovina, cît ºi în Moldova. Dochia se
aflã pe muntele Ceahlãu.)

În Broscãuþi, se spune cã baba ar fi zis nurorei cînd a trimes-o :
„Toate nurorile aduc fragi soacrelor, numai tu nu-mi aduci.”
Iar nora-sa, dupã ce i-a adus, i-a rãspuns :
„Toate soacrele merg cu caprele, numai d-ta nu te duci.”
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ªi cum s-a dus, dus’ a fost, n-a mai venit. Gh. Bejan, Broscãuþi

În Burla, se adaug urmãtoarele :
Sã ia baba, slabã, bolnavã cum era, ºi porneºte cu caprele în

munte. Dupã ce a dezbracat toate cojoacele º-amu era mai ca înghe-
þatã, vede ºi ea focul acela ºi, mergînd, gãseºte pe aceiaºi oameni pe
care i-a gãsit ºi nora-sa. Oamenii i-au dat de mîncare, au încãlzit-o la
foc, da ea, în loc sã fie mulþãmitã cu atîta, i-au venit alte nebunii în
cap... a vrut ºi barbat ! Atunci Dumnezeu a împietrit-o. Ea sã nu fi
zis vorba cea slabã, Dumnezeu n-o împietrea.

Zice cã de demult, se cunoºteau ºi furca ºi caprele, dar acuma
s-au sfarmat. Apa ce curge dintr-însa e Suceava.

Mihai Juravla, Burla

Dochia era tare frumoasã, dar ºi mare lucru rãu; dupã ce a stat
de fãcut rele, a ramas sfîntã. Din trupul ei curge apã. Catanele rîd,
zic : „Iatã ce apã bem noi !” O femeie din Siret

Dochia, de demult, cînd s-a fãcut lumea – zice cã în ziua ei a fost
cald – ºi s-a pus de potrivã cu Dumnezeu, a zis cã nu se teme de mart,
cã merge sã îmbrînzascã caprele, sã le dea la pãscut. Dar mart tot a
dat ploaie cu omãt, 12 zile cît a mers ea, pãnã ce-a dezbracat toate
cojoacele – tot le întindea pe ciritei – ºi cînd a ajuns sus, a dat mart
un frig noaptea º-a degerat.

De la un þigan din Mihalcea
Baba Dochia s-a pus împotriva lui Mart cu sfadã, cã ea-l va birui.

A luat caprele º-a mers la pãscut, cu furca-n brîu, ºi tot culegea la
brînduºi ºi pãºtea caprele, nu-i pasa de vicol ºi de furtunã. Dar Mart,
dupã vicol, da îndatã soare, atunci ea se dezbraca de cojoc ºi-l punea
sã se usuce ºi lua altul etc.

De la un þigan din Broscãuþi
Dochia s-a pus ramaºag cu Mart cã nu are fricã de el, º-a luat 12

cojoace, dar Mart pe toate le-a rupt º-a rupt-o ºi pe dînsa, de curge
amu apã din ea.

Mihalcea
Dochia a cerut la Dumnezeu sã-i dea ºi ei cîteva oi sã le pascã, sã

se facã ºi ea cioban. Dumnezeu i-a dat – ºi cînd a venit iarna, ea le-a
dat cu a mocanilor la un loc. În primãvarã, cum a vãzut olecuþã de
vreme, ea nu, cã se duce cu oile... Ciobanii i-au zis : „D-ta, dacã vrai
sã mergi, du-te, dar noi nu mergem.” Ea º-a despãrþit oiele ei ºi s-a
pus ramaºag cã ºi fragi va gãsi, dar a degerat. – Ciobanul tot mai
bine ºtie treaba oilor.

Ion David, Botoºani
De la dl. profesor Ioan Sbiera, din Cernãuþi, aflu cã în Horodnic,

locul natal al D-sale, existã credinþa cã baba Dochia trãieºte în munþi
ºi cã vara se coboarã la ºes sã pascã oile.

*

Dochia are 12 zile, numite „zilele babei”, în care e timpul foarte
schimbãcios ; cînd e soare, cînd plouã, cînd e iar frumos, cînd ninge,
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cînd furtunã; aceste zile, dacã nu le face de ziua ei, le face pe urmã.
Unii zic cã „zilele babei” sînt 24 : 12 înainte ºi 12 pe urmã. În totul
însã, sînt 40 de zile uricioase care se þin de Dochia, între care sînt :
„ale sturzului”, „a mierlei”, „a cucostîrcilor” (cînd vin), „a mieilor”
(cînd se nasc, cã nu e vreme bunã) etc.

Dochia, de demult, avea numai 6 zile, dar pe urmã i s-au mai
adaos 6, oile ei, dupã ce a împietrit-o.

În Botoºani, mai ales femeile îºi aleg mai înainte una din cele 12
zile – ºi cum va fi în ziua ceea : ploaie mai multã sau frumos, ori
furtunã, aºa îi va fi traiul peste an.

În Roºa, cînd o femeie e încotoºmatã tare sau mînioasã, i sã zice
în rîs cã-i Odochia...

(Cînd cineva din bun s-a fãcut rãu, sã zice cã „º-a întors cojocul pe
dos”, „a întors pe altã foaie”. „Ce te zborºeºti ?” sã zice cînd cineva
face o faþã posomorîtã, acrã, mînioasã.)

Sfînta Varvara ºi Odochia se þin de furtuni, cã dacã vei lucra în
acele zile, tare se stîrnesc furtunele peste an. Mahala

În Stãneºti, pe Molniþã, dacã ninge tare în ziua de Dochia, iau o
bucatã de pînzã º-o scutur afarã ºi zic : „Eu nu scutur pînza, dar
scutur rãul de la casa mea, sã se ducã cu iarna ºi cu vremea asta rea,
iar în casa mea, sã rãmîie liniºte ºi bine.” Maria Gabora

În Mihalcea, spre Dochia, fetele fac unele vrãji pentru mãritare,
cum e aceea de-a asculta la uºi.

În Stãneºti, pe Molniþã, spre Dochia, fetele pun caiere în furcã ºi
care fatã va mîntui mai degrabã, aceea se va mãrita. Maria Gabora

*

Mãrþiºorul

Dochia e cea întãia zi de primãvarã.

În ziua de Dochia, se face mãrþiºor : un fir de matasã sau lînã
roºã, împletucit cu alt fir alb, care apoi se pune la gît, pentru ca
purtãtoarea sã fie rumenã ºi albã peste an. Se poartã pãn’ în ziua de
Sf. Gheorghe ºi atunci îl pune pe un trandafir sau pe o creangã de
cireº înflorit.

În Mihalcea, de demult, era acelaºi obicei ºi aþa o pastrau, ziceau
cã dacã e de la Dochia, e bunã de diochi, ºi se spãlau cu ea.

Ziua I-a a lui mart, 11 ºi 21 sînt zile rele ºi fãrã de noroc, în zilele
acestea sã se fereascã omul sã nu înceapã nimicã.

De la mama autoarei, Botoºani

*
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A. Toaia

În ziua de 1 mart se sfinþeºte toaia (aconitum napellus), se aduce
preotul în grãdinã º-o sfinþeºte, ºi e bunã or ºi de ce, dacã te speli cu
ea : de urã, de fapt, de boale. D-na Xenia Sevastos, Botoºani

Toaia e buruianã tare curatã ºi bunã, ea în orce loc nici nu creºte.
Unde este toaie, de aceea casã necuratul nu se apropie.

Toaia sã o sfinþeºti de Paºti ºi cînd e pentru un fapt, ceva, s-o iai
de la icoane ºi sã te speli, cã totul fuge.

Sau cum e înainte de Sf. Gheorghe, cã umblã strigoaicele : sã te
speli cu toaie, cã nu se pot apropia.

Demult erau strigoi de cei morþi, cã veneau din mormînt la fete, ºi
numai cu toaie se aparau de ei. (Se va vedea povestea.)

Toaia ºi de Iele e bunã, sã o porþi în cap or în brîu.
Ursana Filip, Mihalcea

Toaia e buruianã foarte gingaºã, din ea de-þi va fura cineva o
bucãþicã, piere, cã nu se ºtie ce s-a fãcut. E bunã de fapt, sã te speli
de urã, de orce. Botoºani

Toaia e buruianã tare mare. Toaia, dacã vei pune un gînd ºi pe
gîndul acela s-o rãsãdeºti, numaidecît se împlineºte. Aceasta se
face sîmbãtã dimineaþã. Mergi – cu curãþenie, în schimburi albe, ºi
pãzitã de unele lucruri, cu pîne, sare, zahar sau miere, baþi trei
mãtãni º-o sapi sorocind-o ; puind acestea în loc. Baþi iar trei mãtãni,
zicînd aceleaºi vorbe : „Eu te sorocesc cu pîne ºi cu sare, cinsteºte-mã
ºi tu pe mine cu noroc etc.” – pui ºi în groapa cea nouã pîne etc., o
rãsãdeºti ºi baþi iar trei mãtãni ºi numaidecît þi sã izbîndeºte ce ai
gîndit. Dar a o rãsãdi se poate numai toamna ºi primãvara.

D-na Elisaveta Jemna, Cernãuþi

Afarã de toaia aceasta de grãdinã, se mai aflã ºi o toaie de cîmp
sau de pãdure ; o plantã înaltã, cu frunza îngustã ºi lungãreaþã, ca la
rãchitã, din familia cruciferelor, cu floricica rozã, în vîrful unei teci,
care teacã, dupã ce se coace, desfãcîndu-se, interiorul e plin de puf.
Aceastã plantã, ce în Botoºani se numeºte toaie, în Costîna, lîngã
Suceava, se numeºte „zburãtoare”, desigur din cauza pufului ce
zboarã din ea.

„Toiþã” se cheamã o altã cruciferã de grãdinã, cu floarea micuþã,
albã, în vîrful tecei.

Toaia, spun în Botoºani, e „toiagul lui Domnul Hristos”. E bunã
de bãut ºi de scaldat, în contra boalei „ceas rãu” etc.

(Se va vedea la boale, vol. II*.)

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Despre zburãtoare :

Pentru suparare, e bine sã beai ºi sã te speli cu zburãtoare ; cã þi
sã schimbã gîndurile.

Zburãtoarea e tare bunã, pentru urã, pentru dragoste, pentru
suparare, pentru oriºice. Maica Domnului, dupã ce l-a nãscut pe
Domnul Hristos, umbla pe cîmpi de ruºine, sã se prãpãdeascã ; º-a
întãlnit pe împaratul Gavriil ºi împaratul i-a dat o buruianã sã se
spele cu dînsa ºi sã beie. Ea, cum s-a lãut ºi s-a spalat º-a bãut,
îndatã alte gînduri mai vesele i-au venit, toatã supararea i s-a trecut.
A mers iar pe cîmp º-a întãlnit pe împaratul Gavriil ºi l-a rugat ca sã
scrie el buruiana aceasta, sã fie pentru femei. Aniþa Haidãu, Costîna

*

Despre urzicã ºi hrean, ce se mãnîncã în mart, s-a vãzut vol. I,
p. 240. Oamenii în sãptãmîna mare mãnîncã hrean, cãci Dumnezeu
le iartã trei pacate, din cele mai mari.

B. Brînduºele. Maºteha-Pãmîntului

Maºteha-Pãmîntului scoate brînduºele în luna lui mart, cînd e
frig afarã, zice : „Du-te, du-te afarã, ce ºezi, c-amu-i cald, e soare !”
De unde, în mart e cald!?... Se zice la maºtihele cele rele : „Nu fii aºa
rea ca Maºteha-Pãmîntului, care a dat brînduºa afarã în mart” ;
cînd maºteha pedepseºte copiii barbatului.Catinca Olãniþã, Broscãuþi

Cînd vezi o copiliþã gingaºã, blîndã, frumuºicã, se zice : „Parcã-i
o brînduºã.” General

Toamna, cînd rãsar brînduºele, acelea-s „bucuria morþilor, florile
morþilor”. Întocmai cum ne bucurãm noi de brînduºi, primãvara,
cînd le vedem întãi, tot astfel se bucurã ºi morþii de ele toamna.
Brînduºa de toamnã e pacat s-o rupi. Broscãuþi

C. Maica Domnului

A fost o copilã saracã ºi n-avea nici pãrinþi, nici nimicã, n-avea
unde sã sã pretuleascã1 (pituleascã). Merge ea pe drum, merge, ia ºi
sã pune sã ºadã lîngã o casã. Trece un boier pe acolo ; o întreabã ce
vrea, ea spune cã ar merge undeva sã slujeascã. Boierul cela avea ºi
el fete, gîndeºte : „Voi lua copil strein sã-l chinuiesc? Poate cã copiii
mei vor bate-o”... ia ºi-i dã trei creiþari sã-ºi cumpere ceva de mîncare.
Fata vra sã se ducã, trece o doamnã. „Fatã, zice doamna, nu-i veni tu
la mine la slujbã?” – „Cum n-aº merge, zice fata, voi merge !” „Bine,
zice doamna, la mine de mîncat vei avea de ajuns, de îmbracat tot

1. (Cuvînt slav: „pretulete” a se tupila.)
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aºa, þ-oi plãti bine, numai cît sã-þi faci lucrul tãu ºi sã fii cu priinþã.”
Da fata, numai tremura inima într-însa de bucurie cînd auzea ; ºi i-a
dat Dumnezeu putere c-a putut zice : „Cum sã nu fiu eu cu priinþã
d-nei, dacã-mi dã de toate cele ºi eu îs aºa de saracã ; pe cine altul
sã-l ascult ? !” A luat-o doamna (aceea era Maica Domnului) º-a dus-o
acasã la dînsa în ceri, pe un deal, într-un palat aºa, ca o mãnãstire.
A dus-o înuntru. Fata întãi, cînd a ajuns, a început a plînge, nu ºtia
la ce merge, gîndea cã cine ºtie ce vor face cu dînsa acolo ; Maica
Domnului i-a dat o odaie ºi i-a zis : „Iatã, aice ai sã ºezi ; mîncare ai,
toate ai” – ºi i-a aratat o mîþã, un mieluþ º-un cãþel : „Iacã, pe aiºtia
ai sã-mi grijeºti, sã-i scalzi ºi sã-i piepteni, sã le faci mîncare ºi unde
vor vrea ei sã meargã sã se joace, sã te duci cu dînºii ; numai cît sã
ºtii : aici sînt douã drumuri, pe drumul acela n-ai sã te duci.” – În
curte erau 12 odãi. „ªi în aceste 6 odãi, poþi sã mergi, dar în celelalte
6, nu.” Fata a zis cã va asculta, doamna s-a luat ºi s-a dus la Viana,
cine ºtie unde. Fata grijea cãþelul, mîþa ºi mieluþul ºi mergea la
primblare cu dînºii, pe urmã venea iar acasã ºi-i era tare bine. Da
într-o zi, gîndeºte ea : „Oare de ce a zis doamna cã în odãile celelalte
sã nu mã duc, ce sã fie acolo? Am sã mã duc sã vãd, doar n-am sã-i
fur nimic ; dacã-mi fac treaba mea, ce-mi poate zice?” A mers ea
într-o odaie, în alta, vede o ferestuicã, merge ºi sã uitã pe ferestuica
ceea ºi vede înuntru soldaþi morþi ; vede pe împaratul acela care a
fost întãi pe lume. Cum i-a vãzut, s-a fãcut o patã pe-un deget, de la
mîna dreaptã. Mai vede pe altul, i se face ºi altã patã. Vede pe
împãrãteasa, iar i se face. Vede pe copiii împaratului ºi vede bãtãlia
lor. A fost vãzut bãtãlia ce a fost întãi pe lume. – Cînd sã uitã la mîna
ei, vede cã avea pe toate degetele pete. A fugit degrabã de acolo ; nu
zabavã vreme, vine ºi doamna acasã. – Ea þinea mîna ascunsã sub
strai. – „Ei, fatã, ai pãzit mieluþul ºi mîþa ºi cãþelul, le-ai dat de
mîncare, i-ai grijit ?”- „Le-am dat, i-am grijit, aºa cum a spus
doamna.” Cheamã ºi pe cãþel : „V-a grijit, v-a hrãnit, v-a þinut bine,
nu v-a bãtut?” – „Nu.” – „In ia ºi rãdicã tablaua asta de aice º-o pune
colo”, îi zice Maica Domnului. Ea scoate mîna s-o rãdice. „Da la mînã
ce ai?”, o-ntreabã. – „Ia, nu m-am spalat vro douã zile ºi m-am
tãvãlit.” – „Nu-i drept, tu n-ai ascultat ce þi-am spus eu ; amu trebui
sã te duci, dacã nu mi-ai fost cu priinþã !” Fata cade în genunchi ºi
începe a plînge s-o ierte... „Nu se poate, zice Maica Domnului, trebui
sã te duci...”-. ª-a dat-o în altã casã, deoparte. I-a plãtit ce a fost al
ei ºi s-a dus. Amu ea avea bani, avea straie, avea de toate, darã nime
nu sã uita la dînsa ºi casa ei care încotro o încunjura. De aceea
sîntem noi pãcãtoºi : cã omul are bine, are de toate ºi nu s-a putut
rabda sã nu se uite acolo unde i-a zis !

Merge doamna sã-ºi caute altã fatã. Ajunge într-un sat, gãseºte
una, cã numai atuncea îºi îngropase pãrinþii ºi n-avea pe nimene,
n-avea o îmbucãturã ce mînca. „Fatã hãi, nu-i veni la mine?”, o
întreabã doamna. „Vei avea de toate celea, de mîncat, de îmbracat, ºi
bine þ-oi plãti, numai sã-mi faci treaba care þ-oi da-o ºi sã-mi fii cu
priinþã: ce þ-oi zice eu sã nu faci, sã mã asculþi.” „Cum sã nu-i fiu eu
doamnei cu priinþã, dacã doamna m-a þinea ºi mi-a da de toate celea ;
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mã duc...” O ia Maica Domnului º-o aduce ºi-i aratã º-acesteia tot
aºa. Maica Domnului iar sã duce ca la Viana ºi zãbãveºte mai bine
de-un an or doi, cît va fi zãbãvit. Ea îºi fãcea trebile ei, dupã ce gãtea
în casã de spalat ºi de grijit, lua cãþeii ºi se ducea cu dînºii pe
toloacã, la primblare. Merge ea într-o zi pe drumul oprit ºi se uitã la
joc, da un flecãu vra sã se apropie de dînsa. „Haidem acasã, zice ea la
cãþel, cã mã tem sã nu se anine careva de mine.” „N-ai grijã, zice
cãþelul, cã eu îs mai mare peste tine, eu te pãzesc.” Cînd s-apropie
flecãul ºi vrea s-o cuprindã în braþe, da mîþa începe a morãi ºi a-l
stupi – da cînele : hîrr..., cã amu acela nu se mai putea apropia, îi
era mîna scurtã. Sã iau ei ºi se duc acasã. Fetei acuma tot una
flecãul acela îi era în gînd : „Cine ºtie, poate acela-i norocul meu,
partea mea, poate m-a lua ºi voi fi norocitã. Aici, la doamna asta, eu
ºtiu cît am sã slujesc? Dar dacã voi fi la casa mea, tot îmi va fi mai
bine...” Amu ei îi pãrea rãu cã nu l-a lasat sã se apropie de dînsa ;
gîndeºte ea în gîndul ei : „Îi eram dragã, cã venea cu amîndouã
mînele întinse la mine, dacã din pricina lor nu m-a putut cuprinde !
De-ar veni alta duminicã, iar am sã mã duc...” Cum vine duminica,
ea merge la cãþeluº : „Cãþeluºule, haidem ºi astãzi acolo, cã vreu sã
vorbesc cu flecãul cela !” Cãþelul îi zice : „Nu merge, cã n-a fi bine !”
Merge la mîþã : „Mîþã, hai º-om merge iar acolo, cã vrau sã vorbesc
cu flecãul acela !” Mîþa, cum e mîþa : închide ochii... „Mieluþule, ce
zici tu, sã mergem acolo, sã vorbesc cu flecãul. Hai sã mergem!”
Mieluþul spune : „Dacã nu vrai sã asculþi pe d-na ºi pe noi, fã ce ºtii !”
Sã duc ei ; fata vorbeºte cu flecãul, vine acasã, da amu era nebunã
dupã dînsul ; ºtii d-ta, cînd i sã bagã cuiva aºa o minte în cap!... Vine
doamna ceea, o întreabã ce-a fãcut,... de-a ascultat? Ea acolo nu
îmblase, gîndise : „Ce am sã cat, dacã eu am de toate celea, de ce sã
nu-mi pãzesc treaba ºi sã nu ascult pe doamna?”, mîna ei era curatã,
numai atîta a fost greºit, c-a mers pe drumul celalalt º-a fost vorbit
cu flecãul acela. Doamna îi zice ºi ei sã rãdice tablaua ºi s-o puie pe
masã ; – n-o poate. „Ia-o cu toate puterele !” A apucat-o cu toatã
puterea ºi de abia s-a dat tablaua rãdicatã. „Vezi, zice doamna, c-ai
greºit ºi tu ; de-amu trebui sã te duci !” S-a pus ea în genunchi, a
început a plînge s-o ierte, cã ea n-a fãcut nimicã decît a vorbit cu
flecãul. – „La noi, zice ea, aºa e moda. Ce fel de fatã-s eu, dacã n-oi
ºugui, n-oi vorbi c-un flecãu ; fata doar trebui sã se mãrite ; am
gîndit ºi eu cã m-oi mãrita !” „Apoi dar tu-i fi gospodinã, dar du-te” –
ºi i-a dat altã casã, deoparte de curtea ei.

Vede Maica Domnului cã e greu de gãsit o fatã cu priinþã. Merge
mai departe sã-ºi caute slugã. Sã duce cine ºtie unde ºi gãseºte o
copilã flãmîndã ºi goalã sub un gard. Dar aºa de frumoasã ºi curã-
þicã.– „Fatã, nu-i veni tu sã mã slujeºti pe mine?” „Ba m-oi duce, de
ce nu, cã eu pot lucra, macar cã arãt aºa de slabã, dar cînd mã pun la
lucru, am putere !” ªi îndatã fata s-a simþit mai mare, mai voinicã ºi
îmbracatã. Atunci a vãzut ea cã doamna asta trebuie sã fie ceva
mare, dacã s-a prefãcut ea aºa degrabã, cã era parcã alta. O ia º-o
duce, da trec printr-o grãdinã ºi vede fata niºte pere : „I, ce pere
bune-s aiestea !” „Da de unde ºtii tu cã-s bune? In ia una ºi-i vedea !”
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Cînd a muºcat, a vãzut cã-i amarã. „Dacã-i asta aºa, apoi lãcomie pe
lume nu-i.” Amu pãn’ acasã, a ºtiut ce-i pe lume ; a ºtiut cum sã pãzi.
Gîndeºte ea : „Ce folos am avut c-am mîncat-o? Numai gura mi-am
amãrît.” S-a dus cu d-na acasã, i-a aratat ºi ei odaia ºi lucrul ce are
sã facã ºi i-a zis sã nu meargã în celelalte odãi º-a lasat cheia la
dînsa; pe urmã, s-a dus º-a lasat-o pe fatã singurã. Fata îndatã a
luat cheia ceea º-a azvîrlit-o într-un saltari, între niºte lucruri, sã
n-o mai vadã, º-a închis-o acolo ºi s-a apucat de treabã. Îºi cãuta de
lucrul ei, nu mergea nicãiri, aºa a stãtut ea vro douã sptãmîni în
casã. Mieluþul a început a plînge : „Eu vreu sã mã duc sã pasc, sã mã
primblu, noi nu sîntem închiºi aice, noi sîntem slobozi, avem voie sã
mergem unde vom vrea.” Cãþelul iar : „Eu vreu sã mã joc, sã alerg.”
Mîþa : „Eu vreu sã prind ºoareci !” Ea a luat ºi i-a dus pe un deal, a
îmblat ce au îmblat : „De amu, haidem acasã, zice fata, cã eu trebui
sã fac focul, sã vã scald, sã vã fac de mîncat !” Au venit ei. Ea macar
cã acuma avea de toate, dar nu uitase ce a fost ; ºtia cã acele toate
bunãtãþi le are de la stãpîna-sa, dar ea tot rãmînea cea saracã ; sã
rãfuia cum a fost de-acasã, nu cum e aici, ºi sã pãzea sã nu piardã
slujba. La cîtãva vreme, a venit ºi doamna, a chemat pe ieduþ ºi pe
mîþã ºi pe cãþel de i-a întrebat cum i-a þinut.

„Bine”, au zis ei. „Rãdicã tablaua asta !” Ea îndatã a rãdicat-o
Atunci ea º-a dus aminte de cheie º-a început a plînge, cã s-o ierte,
c-a fost închis cheia într-un saltari – º-a scos ºi i-a dat-o Maicei
Domnului. Maica Domnului s-a bucurat. „De-amu, zice doamna, tu
ai ºezut la mine 6 ani, þi se cuvine sã-þi dau un dar. Ia ºi cheamã ºi
pe celelalte fete.” O cheamã pe cea dintãi, ce n-a ascultat... „ªi tu ai
stat 6 ani la mine, sã cuvine sã-þi dau ºi þie ceva.” – „Apoi mi s-ar
cuveni, zice ea, cã eu am ascultat pe d-na º-am lucrat toate cele cîte
mi-a zis, gîndesc cã mi-a da ceva frumos !” Maica Domnului i-a aratat
o ladã. „Ia lada asta ºi te du în satul tãu.” S-a dus – º-a început a se
lãuda cã e bogatã ºi are de toate, doar s-ar mãrita. Ajunge la neamu-
rele ei ºi deschide lada : da din ladã, cînd au început a ieºi la ºerpi,
ºopîrle, broaºte, toþi din casã au fugit. Cheamã Maica Domnului ºi
pe cealaltã. Aceea ardea sã se mãrite. „Te-am chemat sã-þi dau ceva,
fatã, cã m-ai slujit 6 ani.” – „Apoi, doamnã, mi-þi da ce vã veþi
îndura, cã m-aº mãrita.” – „Ia-þi lada ceea.” ª-a luat ºi ea o ladã ºi
s-a dus acasã. Cînd a deschis, jumatate de ladã era cu aur ºi argint,
da în jumatate era ºi la dînsa broaºte, ºopîrle, dar mai mici, º-au
ieºit din ladã. Amu, asta s-a mãritat º-a fost gospodinã.

A chemat-o ºi pe a treia : „Vinã ºi þi-i lua ºi tu o ladã, a zis Maica
Domnului, pentru cã m-ai slujit cu credinþã.” „Eu ºtiu dacã am
slujit aºa cum trebuia?”, zice fata. „Poate slujba mea nu plãteºte
nimicã !” A luat Maica Domnului ºi i-a dat ºi ei o ladã ºi i-a zis ca sã
se ducã.

Ea a luat lãdiþa subsuoarã ºi s-a dus în þara ei. Lãdiþa ceea, unde
o punea jos, de-i trebuia mîncare, îndatã avea, de-i trebuia casã, s-o
fi pus pe apã, s-o fi pus în mijlocul pãdurei, îndatã se fãcea palaturi
ºi cine ar fi vrut ea îi venea dinainte ; dar ea nu ºtia încã ce-i într-însa,
n-a fost deschis-o, s-a dus aºa cu dînsa pãn’ la o mãtuºã. Cînd a ajuns
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acolo, s-a dat ca o strãinã lîngã uºã. „Vinã mai aproape ºi te dezbracã
ºi te-i încãlzi, îi mînca.” Acolo, la mãtuºa-sa, era aºa, ca un otel, ºi în
cealaltã casã erau domni ºi jucau cãrþi, sfãtuiau. A vãzut-o unul ºi
vine de-o întreabã cine-i ea, de unde e? „Ia, îs o fatã saracã !” „Da în
ladã ce ai !” „Sãrãcia mea!” „Da de unde vii ?” „De la o doamnã, am
slujit ºi mi-a dat straiele ºi lada asta.” Domnul acela sã duce ºi le
spune la ceialalþi : „Ian uitaþi-vã ºi-þi vedea ce fatã frumoasã e din-
colo !” „Eu sînt boier cu 10 moºii, m-oi uita la o fatã ca aceea?”, zice
unul. „Dacã ea singurã plãteºte 20 de moºii.” Altul se uitã ºi zice :
„Eu am 30 de moºii ºi, macar cã e saracã, o voi lua.” Merge la mãtuºa
fetei ºi-i spune s-o întrebe cã nu s-ar mãrita? Ea atunci a început a
plînge cã ce-i trebuie ei mãritat, ea e fatã saracã, sã se mãrite ºi pe
urmã încã sã nãcãjascã cu copiii... Matuºã-sa a început a-i zice cã
trebui sã se mãrite. „Doarã nu-i fi babã, sã te pun pe cuptor.” –
„Aratã, zice mãtuºa-sa, sã vedem ce ai în lada asta?” Cînd a deschis
lada, s-a luminat toatã casa, acolo era numai aur, argint ºi pietre
scumpe, cã lada ei fãcea mai mult decît toate moºiele boierilor celora.
Ea, cît e lumea ºi pãmîntul, avea sã înoate în aur ºi argint !

A doua zi, se scoalã acei trei domni dimineaþa. „Cum þi-i þie ?”,
întreabã unul. „Eu toatã noaptea n-am dormit.” „Da þie?” „Eu toatã
noaptea am visat-o !” „Da þie ?”, întreabã pe al treilea. „Eu gîndeam
sã zbor la dînsa.” „Hai º-om cere-o !” Sã duc la mãtuºa ei ca sã se
puie pe lîngã dînsa, s-o facã sã meargã. Ea zice cã dupã boieri nu s-a
mãrita. „De ce sã nu te mãriþi, cã boierii au avere, destul tu eºti
saracã.” „ª-apoi dacã sînt saracã, dar eu pot sã slujesc ºi sã fiu de
vrun ajutor, da boieriul ce poate ? El e numai pentru dînsul, eu vrau
sã fie ºi pentru alþi oameni, sã-l aibã lumea în samã, sã-l cunoascã,
sã fie ºi la împaratul de vro treabã ºi la Dumnezeu, cã averea astãzi
este ºi mîne nu-i, ºi rãmîne sarac, dacã n-are minte de-ajuns. ª-apoi
dacã ei sînt boieri... dacã eu îi vãd cã n-au destulã minte !”... Cînd au
auzit ei aºa, doi s-au ºi dus chiar, da cel al treilea era mai cu minte.
A întrebat-o cã ce sã facã el ca s-o poatã lua? Ea a zis cã sã facã pe
moºia lui vro visterie ceva, sã facã o velniþã, sã hrãneascã boi, sã
vîndã, sã facã negoþ cu împaratul, sã-l ºtie lumea ; º-atunci s-a duce
dupã el, altfel nu.

Acela, cum a auzit, s-a dus pãn’ la împaratul º-a cãzut în ge-
nunchi, cã vrea sã vorbeascã cu dînsul. Împaratul zice : „Bine, ce ai
sã-mi spui?” „Este o fatã saracã, aº vrea s-o iau ºi nu pot ajunge pãn’
la dînsa ; ea vrea ca eu sã fac velniþi, sã fac berãrii, sã îngraº vite, sã
fac negustorii, sã fiu de ajutor ºi pentru împaratul ºi sã mã aibã
lumea în samã, sã vorbeascã de mine ; am venit sã mã rog, înalþate
împarate, sã-mi ajuþi, cã de nu mi-i ajuta, îmi fac samã; sã mã
înveþi ce sã fac.” Împaratul a spus cã-l va ajuta, dar a întrebat –
cine-i aceea ce nu vra sã se ducã dupã dînsul? – „O fatã saracã !”

Îndatã împaratul a bãtut telegraful dupã dînsa sã i-o trimeatã
acolo. Ea a venit cu lãdiþa subsuoarã. La împãrãþie, aveau poroncã
ca s-o lese sã treacã cum va veni. „De ce nu vrai sã te duci dupã
boieriul ista, cã e bogat?” „Eu nu i-am vãzut bogãþia, dar vreu sã fie
om, sã aibã meºteºugul lui.” „Da în ladã ce ai ?” I-a aratat lada.
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„Rãdicã de jos lada asta, cã ea face cît împãrãþia mea.” A chemat-o ºi
pe împãrãteasã º-a stat cu dînsa de vorbã º-a ramas din ceasul acela
în curte. La toþi li era dragã, dar nime n-o cerea, cã ea era cu acela
logoditã. El a tot fãcut fel de fel de lucruri, doar ar putea-o lua, º-a
murit aºteptînd-o – iar ea a ramas aºa sfîntã ºi nu s-a mai mãritat.
Aºa i-a fost ei menit, sã fie sfîntã. Asta nu-i poveste, da-i chiar
adevarat. D-l Dumitru Volcinschi, Ropcea

D. Vremea
Omãtul ºi nourii cu fulgerile

A fost o femeie ºi avea douã fete. Într-o zi, º-au aºternut fetele pe
fîntînã ºi s-au pus la tors, da fata cea mai mare a scapat nu ºtiu cum
ghemul în fîntînã. Cînd a venit acasã, mã-sa a început a o ocãrî, cã sã
meargã numaidecît sã caute ghemul, cã de nu, o bate ; ea a luat ºi s-a
dus. A întrat în fîntînã, acolo a dat de un cîmp cu flori. Florile acele
au vorbit la dînsa : „Ia ºi tu, fatã, cîteva flori, cã sîntem frumoase.”
Ea a luat. – S-a mai dus ºi a ajuns la un cuptor cu pîne. Pitariul i-a
zis : „Ia o pîne ºi jumatate, sã ai pe drum!” – A ajuns la baba Dochia :
„Ce-ai venit, fatã?” „Am venit sã-mi caut ghemul !” „Ghemul este la
mine, eu þi-l voi da, dar ºi tu sã-mi faci o treabã ; na-þi pernile
acestea sã-mi scuturi”, ºi i-a dat 12 perne. Ea a scuturat pernile, da
acele erau cele 12 cojoace ale ei. Cînd le-a scuturat, s-a fãcut un
omãt ºi a venit un vînt mare, a luat omãtul ºi l-a dus prin lume.

Dochia i-a dat ghemul ºi cînd a ieºit ea de-acolo, la poartã a venit
iar vîntul ºi a suflat-o toatã cu straie de aur ; una peste alta ºedeau
pe dînsa. Ea a mers acasã ºi mã-sa, cînd a început a o dezbraca, era
numai sãlbi de aur.

A luat ºi s-a dus ºi cea mai micã la fîntînã ºi a scapat ºi ea ghemul
ºi s-a dus sã-l caute. – A gãsit ºi ea cîmpul ºi a rupt singurã flori. Pe
urmã a ajuns la cuptor, dar acolo erau numai pietre. „Ia o piatrã ºi
jumatate”, i-a zis pietrarul. A ajuns la Dochia ºi ea i-a zis : „Eu þ-oi
da ghemul, dar ia ºi-mi scuturã þolurile acestea” ºi i-a dat niºte
lãicere. Cum le scutura, ieºea aþa ºi a venit un vînt ºi a dus-o.
Þolurile acele erau nourii, da din aþa ceea se fãceau fulgerile.

Pe urmã, ea s-a dus acasã ºi cînd a ieºit pe poartã, vîntul a
suflat-o ºi a îmbracat-o toatã în fier ºi smoalã. „Vezi cã tu nu eºti cu
noroc ca astalaltã”, i-a zis mã-sa, ºi a doua zi a murit.

D-ra Teofila Nastasi, Siret

*

Era o babã ºi un moºneag ºi amîndoi aveau cîte o fatã. Pe fata
moºneagului, întruna o trimetea baba sã meargã la slujbã la
Dumnezeu, dar ea nu vrea. Într-o sarã, a trimis-o dupã un chibrit or
dupã oleacã de foc, sã aducã ; ea se duce ºi merge, merge, pãnã ce
vede o zare în pãdure, ºi se duce drept la focul acela ; acolo erau
Dumnezeu ºi cu Sf. Petrea.
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„Buna sara !”, a zis fata. „Buna sara !”, a rãspuns Dumnezeu. „Da
oare ce vreme va fi mîne ?”, o întreabã Dumnezeu. „Dumnezeu ºtie,
a rãspuns fata, de unde pot eu sã ºtiu?”

Dumnezeu, pentru rãspunsul ei frumos, a blagoslovit-o, cã pe
unde va merge sã reverse aur. Cînd a venit fata acasã ºi a vãzut baba
ce dar are, a trimis-o ºi pe a ei la foc.

Dumnezeu a întrebat-o ºi pe dînsa : „Ce vreme va fi mîne?” Ea a
rãspuns cã ea nu-i Dumnezeu sã poatã ºti. Dumnezeu a blastamat-o
ca la tot pasul sã paþascã ruºine.

Pe fata moºneagului a luat-o un ficior de împarat ºi a mers cu
trãsura cu dînsa, sã vadã ce putere are ea. – Pe unde mergea, de era
izvorul secat, izvorea apã ; de era iazul secat, se umplea cu apã ºi
peºti ; copacii cei uscaþi înfrunzeau, rodeau ºi slobozeau crengile cu
mere sã le iaie ea ; fîntînele uscate se umpleau cu apã limpede ºi se
rãdicau sã bea ; niºte borþi în pãmînt se fãceau cuptoare cu pîne ºi
plãcinte pentru dînsa ºi ea lua ºi mînca.

Odatã a mers ea pe un deal ºi a gîndit sã se facã o mãnãstire ;
mãnãstirea s-a fãcut ºi ea s-a închis înlãuntru ºi a fãcut o fatã.

(De-aici urmeazã cum sora ei vine ca slugã ºi o îneacã în fîntînã,
dupã cum se va mai vedea în alte poveºti.) Elena Poenariu, Botoºani

*

Broasca þestoasã

Trei flecãi s-au fost dus la vînat ºi au ajuns la un iaz cu reþe
salbatice ; acolo era o babã ce torcea ºi pãºtea oile. Întinde cel mai
mare arcul ºi sloboade sãgeata, da mîna lui rãmîne întinsã. „M-ãi
lua?”, zice un glas din iaz. Baba îi zice : „Zi c-ãi lua-o !” „Te-oi lua !”,
zice flecãul. Iese o broascã þestoasã – ºi dupã dînsul ! El merge
acasã, broasca vine ºi se pune în cotruþã. El o alungã, ea întrã
înapoi, pãnã ce-a lãsat-o.

Noaptea, ea s-a dezbracat de cojile ei ºi-i spune babei, mamei lui :
„Catã sã nu-mi aruncaþi brãcele1, cã eu am sã mã mai îmbrac cîndva
cu ele.” Ea se fãcuse femeie ºi aºa se lumina de la dînsa !

A doua zi, toatã casa a suflat-o cu aur. „Amu, zic fraþii, hai º-om
merge cu femeile noastre la bisericã, sã vedem a cãrui femeie este
mai frumoasã ºi care va avea basma mai frumoasã în mînã!” Ea
numai a gîndit ºi i-a venit o trãsurã cu cai. Cînd s-au uitat în bisericã,
ca dînsa nu era nici una, iar hainele ºi basmaua ei erau toate de aur.

„Haidem de amu º-om face o vînãtoare, au zis ei, cã ni-i urît sã
ºedem acasã.” S-au dus ei în pãdure, dar în pãdure º-au fost fãcut
Domnul Hristos ºi cu Sf. Petru vatrã ºi ºedeau la foc. Iatã cã trec
prin pãdure doi preoþi, cu doi desagi de galbeni, ºi un dascal sarac.
Vãd ei lumina de departe, merge mai întãi unul ºi dã „buna sara”. –
„Ce gîndiþi, întreabã Domnul Hristos, oare va fi vreme bunã mîne?”

1. Brãcele spune povestitorul cã însamnã „îmbrãcãmintele”.
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„Ba n-a mai fi”, a zis preotul. Atunci Domnul Hristos l-a blagoslovit
ºi s-a fãcut bou ºi a început sã pascã. – Merge ºi celalalt. „Ce gîndeºti,
zice Dumnezeu, va fi vreme frumoasã mîne?” „Va fi”, zice ºi aista.
L-a fãcut ºi pe acela bou. Vine dascalul cel sarac ºi-l întreabã ºi pe
dînsul : „Ce gîndeºti, va fi vreme bunã mîne?” „Cum va vrea
Dumnezeu !”, zice dascalul. „Eºti sarac?”, îl întreabã Dumnezeu.
„Sarac !” „Na-þi banii aceºtia ºi te hrãneºte un an cu dînºii, iar la
anul pe vremea asta sã-i aduci – cã preoþii nu-s.”

ªi s-a îmbogãþit dascalul cel sarac, cã a ºtiut cum sã vorbeascã,
da pe boii ceia i-a fãcut Dumnezeu iar preoþi, cum au fost.

Toader Cojocar, þigan din Broscãuþi

(Amîndouã aceste poveºti, zice cã-s una.)

(S-a vãzut povestea cu mama grîului ºi bivolii, vol. I, p. 211-212.)

*

Þaranul pãþit

Era un om cã lui întruna îi mergea gura : „Eu pe Dumnezeu nu-l
cred, de boier n-am fricã ºi iapa mea îi mai cuminte decît popa.”

Aude boieriul de vorbele þaranului ºi trimete într-o zi de-l cheamã
la curte, sã-l iaie la socotealã.

„Mãi omule, ce vorbã îi asta la tine, care îþi iese tot una din gurã :
«cã pe Dumnezeu nu-l crezi»? Adevãrat îi cã spui aºa?” „Adevãrat !
Da cum sã-l cred, cucoane, dacã am fost mai dãunãzi la tîrg ºi mi-am
cumparat un cojocel, am dat 50 de lei pe dînsul, era soare, frumos,
cînd pe drum a dat o ploaie, cã pãnã acasã mi-a fãcut cojocelul
nou-nouþ de nimicã ºi de aceea spun cã pe Dumnezeu de-amu nu-l
mai cred, Doamne fereºte !”

„Bine, aici îþi dau ºi eu dreptate ; da cum vine vorba cã de mine nu
te temi?” „Apoi ia aºa, nu mã tem, cãci birul plãtesc, podhoadã fac,
zile de meremet fac, ce-i al boierului tot plãtesc, de ce dar sã mã
tem?”

„Ai ºi aice dreptate, zice boierul ; numai cît una nu pot eu înþelege.
Cum poþi d-ta sã vorbeºti asta, e prea, prea : spui cã iapa d-tale îi
mai cu minte decît popa!” „Iacã þ-oi spune ºi asta, cucoane, ºi þ-oi
spune pentru ce : m-am dus cu iapa mea într-o zi la moarã º-am fost
adormit în cãruþã, cînd mã trezesc, eram într-un glod ! Da ºi eu am
luat biciuºca ºi am bãtut-o pãnã m-a scos. Cînd m-am înturnat
înapoi, m-am fãcut anume cã dorm, sã vãd ce va face iapa, da iapa
mea a încunjurat de departe glodul – dacã am bãtut-o o datã. Da pe
pãrintele popa îl bat în toatã ziua de la femeia mea ºi nu îl mai pot
dezbara. Apoi spuneþi singur D-voastre, nu-i mai cu minte iapa
mea?” Auzitã de la pãrintele Vasile Dumitriu, Botoºani

*



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA146

E. Faur. Mart

În luna lui Faur e temeiul iernei ; în Faur, crapã ouãle corbului,
de iese puii ; ouãle fiind foarte tari.

Fãurel (Mart) spune cã lui, dacã nu i-ar fi ruºine de frate-sãu cel
mai mare, de Faur, ar degera viþelul în vacã ºi oala la foc ºi copilul
în pîntece la mamã; dar el e numai iute, n-are putere.

Un þigan din Mihalcea

Mart a luat de la Fãurel douã zile ºi ei pentru acelea zile sã bat.
În mart, cînd e vîntul cel mare, cu ger, atuncea e bataia lor, se prind,
se sfarmã. Andrei Motoc, Mihalcea

Vîntul lui Mart e cel mai mare dintre toate, chiar ºi decît vîntul
de iarnã, ºi cautã sã facã pozne la oameni. Mart a luat de la toate
lunile cîte cîteva zile, ca sã arete cã el e mai tare, ºi de aceea el are
mai multe zile decît lunile celelalte. Roºa

Mart zice cã are mare putere de ger ; el se împrumutã cu luna cea
de postul Craciunului. El zice cã, sã aibã puterea lunei aceleia – cã
atunci e noaptea mare ºi ziua micã –, ar degera viþelul în vacã ºi ar
dezbate coarnele boului de la rãdãcinã. Numai cît el nu poate face
nimicã, pentru cã în timpul lui e ziua mare ºi soarele vine de încãl-
zeºte. El e mai tare decît luna cea de postul Craciunului ; aceea,
macar cã e noaptea mare, dar e mai moale.

Dum. Grigoraºciuc, Mahala

F. Mart, Prier ºi Mai

Zice cã a chemat odatã Mart pe Prier la benchet. Se duce Prier ºi
sã sfãtuieºte cu Mai ce sã facã : sã se ducã or sã nu sã ducã? „Du-te,
zice Mai, da el e ºugubãþ, rîde dã oameni ; tu, cînd te-i duce, sã iai cu
tine sania ºi cãruþa º-o luntre, cã altfel n-ai sã ieºi bine.” Sã duce
Prier. Îl vede Mart ºi-l întreabã : „Da de ce aduci atîtea halaturi,
frate?” „Apoi dã, la gospodãria omului sînt bune de toate.” Stã el o
zi, stã douã, stã trei. Încearcã Mart cînd cu omãt ºi viscol – lui Prier
nici nu-i pasã, cã el are sanie. Dã o ploaie ºi se face glod. Prier are
cãruþã. Rupe podurele, curg pohoaiele. Prier merge cu luntrea. Vede
Mart cã nu-i poate face nimicã. Îl cheamã ºi-l întreabã sã-i spuie cine
l-a învaþat ca sã vie aºa? Prier n-are ce lucra ºi-i spune cã Mai. „Ei
las’ dar, cã-i voi þinea eu ºi lui vro douã brumi ca sã-i veºtezesc florile
cele falnice, de care-l fãlesc pe dînsul toþi !” ªi de atuncea în Mai
totdeauna sînt brumi, cã Mart i le dã, de ciudã.

Pavel Bojescu, Iordãneºti

G. Lunã nesãnãtoasã

Mart e cea mai nesãnãtoasã lunã; povestitoarea spune cã mart se
numãrã din ziua de Sf. Toader ºi þine mai tot postul. În ziua ceea,
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femeile pãn’ la amiazã-zi sã lau ca sã fie sãnãtoase ºi sã nu aibã
visuri rele, cã visuri rele ca în luna lui mart n-ai tot anul, dar sã nu
le þii în samã. Visurele cele rele sînt din pricina strigoaicelor, cã
atunci umblã mai tare. În sãptãmîna lui Sf. Toader, cum asfinþeºte
soarele, nu sã iese din casã, nici nu sã aduce apã, cãci strigoaicele
atunci umblã cu moroaicele ºi cu vîrcolacii ºi, spre Sf. Toader, þin
sesie ce au sã facã peste tot anul, ºi umblã tot postul.

Dacã aduci atunci sara apã, sã pui cîþiva cãrbuni în ea º-apoi s-o
bei. Elena Braha, Mihalcea

În luna lui mart, cine are gutunari e sãnãtos peste an.

Un bãtrîn avuse în tot anul gutunari în mart ºi s-a întîmplat
într-un an cã n-a avut. – „Nu ºtiu zãu dacã voi sfîrºi cu bine anul
acesta”, a zis el – ºi-n acel an a murit. De la tatãl autoarei

Toate boalele cîte le are omul în trup, cînd încolþeºte iarba, se
aratã, se întãresc ºi bîntuie, ºi care e slab sã duce.

De la mama autoarei

Despre cai sã spune cã în luna lui mart slãbesc ; iar care e slab
chiar de felul lui în luna mart ºi moare. Mihalcea

H. Frigurile1. Sf. Ion Cap Tãiet

Sf. Ion Cap Tãiet era ficior în casã la Irod-Împarat ºi femeia lui
Irod tare s-a fost îndrãgit de dînsul ; dar el n-a vrut sã se dea în
dragoste cu ea. De ciudã, împãrãteasa i-a pus un inel scump în
buzunari. A cãutat la toþi ºi numai la el s-a gãsit inelul ºi de aceea
l-au pus în închisoare. Împaratul acela avea o fatã, care juca tare
frumos, ºi la o petrecere fata a jucat aºa, cã tatãl ei i-a zis sã-i cearã
ce va vra, cãci el îi va da. Mã-sa a învaþat-o sã cearã capul lui Sf. Ion.
„De ºtiam aºa, a zis împaratul, îþi dam mai bine capul meu.” Dar
amu n-avea ce face – º-a poroncit de i l-a tãiat. Atunci fata a venit cu
capul pe tipsie jucînd ºi împaratul a blastamat-o : „De-amu, draga
mea, tot sã joci.” ªi întruna joacã ; cãci ea e „frigurile”, boala ce
scuturã pe om.

Ion Pisarciuc, Roºa

Frigurile se capãtã din foame, din sete, din ostenealã etc.

Sînt 77 de feluri, sînt femei ; ele au pe una mai mare peste dînsele ;
aceea le trimete. Un om era odatã la pãdure º-a auzit cum le spunea :
„Tu du-te la cutare, tu, la cutare, da tu mergi la omul ista, cã el e
flãmînd – te du acasã ºi te pune pe cea întãi gãluºcã ce-a apuca-o s-o
mãnînce ; cã femeia lui a fãcut acasã gãluºte ºi-l aºteaptã.” Omul a

1. Frigurele, deºi þin de apã, dar din cauza caracterului de aer miasmatic,
au trebuit aice puse. Nu mai puþin ºi Dochia þine de apã, din cauza
schimbãrilor de aer însã, tot la capitolul acesta i-a fost locul !
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auzit ºi cînd a mers acasã, a apucat gãluºca º-a dat-o la cîne. „Asta
n-oi mînca-o !”, zice el. ªi tot anul a scuturat pe cîne frigurile ; cã
omul îºi cautã leacuri, da pe cîne cine l-a lecui ? La anul, într-aceeaºi
zi, omul iar s-a dus acolo sã asculte. Ele iar s-au fost adunat ºi-ºi
spuneau fiecare unde au fost ºi cum au trãit. „Eu am fost în cutare
loc, zice una, ºi am dormit numai în puf ºi-n matasã.” Da aceea zice :
„Ba eu am fost într-un cîne, am mers unde m-ai trimes d-ta ºi omul
a dat gãluºca la cîne. Vai de capul meu cum m-am chinuit ºi cum
mi-o fost de rãu ºi de frig !” Mihalcea

Aceeaºi poveste se spune în Mahala, cu deosebire cã omul a pus
gãluºca într-o piele de cal ce sta gramadã în pod ºi frigurele toatã
vara au scuturat-o. – Frigurile se pornesc la Dochia, de la un iaz ;
ele-s 77 de surori ºi una mai mare peste dînsele le rînduieºte.

Dochiþa Hurghiº, Mahala

Frigurile zice cã sînt de 99 de feluri ; sînt femei. Sînt unele care
înfierbîntã, altele care rãcesc, altele cã nu poþi sã mãnînci ; sînt
friguri negre, friguri ce scuturã în toatã ziua sau a treia zi etc.
Frigurile se capãtã or din apã, cã ai fost înfierbîntat º-ai bãut repede,
or din rãdicãturã, or ai mîncat prea mult etc.

În Mihalcea, se zice la friguri „leliþa”, nu-i spun pe nume, cãci sã
tem sã nu-i scuture. „Leliþa, – fie ea sãnãtoasã fãrã noi ºi noi fãrã
dînsa – cînd începe a te scutura – scuture munþii – cu cîte te-ai
acoperi, tot þi-i frig º-atîta apã beai º-aºa te slãbeºte, cã nu poþi sã
rãdici piciorul peste prag, ºi puterea ce þ-o ia de multe ori n-o capeþi
înapoi cît trãieºti. Zice cã din ce-ai capatat-o, dintr-aceea te lasã.
Atunci e bine sã lucrezi mult, cã dac-ai capatat-o din ostenealã, dacã
te osteneºti, te lasã ; or dacã din apã, sã torni o cofã de apã pe bolnav,
cînd doarme. Dacã din mîncare, sã mãnînci în silã.” Cîte friguri sînt,
atîtea ºi leacuri. Povestitoarea spune cã sînt 57, cãci ea, tocmai dupã
ce a zis de 57 de ori „Tatãl nostru”, au lasat-o frigurile ; ºi cã leliþa e
„fatã”, nu „femeie”, cãci ea a visat cã se bãtea c-o fatã pãnã a biruit-o.
A visat cã sã bea zamã de pelin pisat, cu rachiu ; a bãut o litrã de
duºcã º-au lasat-o frigurele. Altã datã a bãut zamã de tiutiun ºi a
lasat-o, iar altã datã din fumat. Maria Spînul, Mihalcea

Frigurele încep de la Blagoviºtene ºi au putere mai mare pãnã la
Duminica Mare, atuncea dacã te pãzeºti, nu le capeþi.

Pãn’ la Duminica Mare, sã nu dormi afarã, de friguri.

Pãnã ce nu mãnînci caº dulce, sã nu te scalzi, cã te apucã frigurele.
Dac-ai mîncat, se poate. Moldova

În Ardeal, spun cã sã nu mãnînci fragi pãn’ nu dai de pomanã, cã
te scuturã un an frigurele. Tomnatec

Frigurele se capãtã dacã dormi vara la soare ºi din apã. Mai ales
cine merge în Moldova ºi bea apã de aceea îndatã capãtã – mulþi nici
nu se mai întorc acasã, acolo mor.
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Cînd faci nafãrã de Paºti, sã iai cel întãi aluat ºi sã faci o pãscuþã,
s-o dai la un sarac, de sufletul „leliþei”.

Sau cînd faci pîne, faci din cel întãi aluat o pîniºoarã º-o dai ei ºi
atunci nu ai friguri.

Sã cumperi o franzolã fãrã sã te negoþi, s-o tai bucãþele ºi s-o
arunci lîngã o fîntînã. Or faci o pîniºoarã ºi te duci º-o pui lîngã o
apã, apoi iai ºtergariul, cãmeºa cu care eºti îmbracatã ºi le laºi
acolo– te îmbraci cu altele ; cã de e din apã, te lasã. Mihalcea

Iai o franzolã º-o tai în 9 bucãþi, le înºiri pe aþã ºi le pui la gît ºi
în toatã ziua sã mãnînci cîte o bucãþicã. Sînt unii cã ºtiu scrie frigu-
rele pe hãrtie ; porþi ºi hãrtia în timpul cît porþi bucãþelele de fran-
zoalã; o þii lîngã sine ºi, la 9 zile, o dai pe apã. Elena Braha, Ropcea

Frigurele, în Broscãuþi, se scriu pe o hãrtie triunghiularã, în
modul urmãtor :

A b r a þ a d a b r A
   B r a þ a d a b R
      R a þ a d a B
         A þ a d A
            Þ a D
               A

Cetind literele mãrginaºe de jur-împrejur, e acelaºi cuvînt. Tot
astfel se scrie ºi „Eloim”. D-l Ilie Dulgher, Broscãuþi

Unii le înghit bucãþelele de hîrtie, iar alþii le dau pe apã.

Cine are friguri sã ia naforã de la Paºti (pascã) ori slãninã ºi sã le
puie sub cap, sã doarmã pe ele ; a doua zi sã mãnînce din acelea ºi sã
se afume, iar ce rãmîne, sã dea pe pãrãu, sã meargã boala pe pãrãu.

Roºa

În ziua de Paºti nu se doarme, pentru friguri.

Cu mãtura de la bisericã, e bine sã te afumi pentru friguri.

(S-a vãzut frigurile din spaimã, vol. I, p. 429.)

În ziua de Ajun sã mãnînci întãi peºte, cã n-ai friguri peste an.
Roºa

Cînd vezi broatecul întãi, sã-l sãruþi, cã n-ai friguri peste an.
Roºa

De friguri, sã pui broatec în rachiu ºi sã beai. Botoºani

De friguri, sã poartã broascã la gît trei zile. Idem

Cînd are cineva friguri, sã meargã la crîºmã ºi sã bea paharul pe
jumatate ºi cine va bea ce rãmîne capãtã boala, iar bolnavul scapã.

Roºa
Sã mergi cu cel ce are friguri la mormîntul unui neam ºi sã-i zici

pe nume: „N., am venit sã-mi dai perna ºi lãiceriul, cã mi-au venit
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musafiri” ; zicînd astfel, iai puþinã þernã – aºa, de trei ori. Pui þerna
ceea bolnavului la gît, s-o poarte 3 zile, apoi vii iar la mormînt ºi
arunci cîte puþin, zicînd: „Þ-am adus înapoi perna ºi lãicerul, cãci
mi s-au dus musafirii”, de trei ori, ºi frigurile trec.

De la mama autoarei, Botoºani

De friguri, sã torni bolnavului apã pe cap cînd doarme, ca sã-l
sparii – sau te duci cu el la apã, la scaldat ºi-l arunci pe neaºteptate
în apã, ca sã se sparie, ºi astfel îi trece. D-l David, com. Buhalniþa

De friguri, sã leagã usturoi pisat la pulsul mînei ºi se poartã trei
zile. Botoºani

De asemenea, se piseazã ºi buruiana bulbuc (ranunculus
bolbosus), care, dupã ce se þine trei zile la mînã, în locul acela se face
o beºicã plinã cu apã ºi frigurile se trec. Mihalcea

De friguri, se piseazã cîteva frunze de ciumahai (datura
stramonium) ºi se dã de bãut, cã lasã. Siret

În Botoºani, se dã sãmînþã de ciumahai pisatã în rachiu, dar
foarte puþin, cãci e cu primejdie la copii, e destul 2, 3 fire.

De asemenea, se dã chiperi mult, pisat cu cafea rîºnitã, în rachiu.

De friguri, se bea un pahar de rachiu pe jumatate cu sare, într-o
duºcã. D-l David, com. Buhalniþa

De friguri, e bun spornicul (bursa pastoris) pisat ºi dat în rachiu.
Broscãuþi

Zama de rãdichi e, asemenea, bunã de friguri.

§ 12. Sf. Toader

De demult, pe lume, se zice cã a fost aºa, cã era numai o fîntînã ºi
s-a fost bagat o zmãoaicã în fîntîna ceea ºi nu da apã pãn’ ce nu i se
da un copil. Amu, au fost dat de la toate casele, mai rãmãsese la o
casã doi copii : un frate º-o sorã. Cum erau ei sã se deie : sora pe frate
ori fratele pe sorã?! A luat bãietul ºi s-a dus singur, º-a vîrît suliþa
în foc ºi cînd a întins zmãoaica gura, el i-a vîrît suliþa în gît s-o
omoare, dar ºi ea atunci a dat cu coada ºi l-a trîntit în apã ºi amu el
acolo în apã ºede, în fîntînã ; iar sora-sa a scapat. Acela e Sf. Toader
ºi numai în sãptãmîna lui iese ºi vine sara în cotruþã de se
încãlzeºte. Atunci, în cotruþã sã nu stea oale, ca sã aibã el unde
ºedea. În sãptãmîna ceea, sara nu se toarce, nu se zoleºte, numai
dimineaþa poþi sã zoleºti. Iar apã, sara, nu se aduce, cãci cum
asfinþeºte soarele, se face sînge ; cãci el, cînd a împuns pe zmeoaicã
cu suliþa, îndatã apa s-a înroºit.

Dupã aceea s-au apucat oamenii sã facã fîntîni ºi toate pãserele
au sapat, ca sã aibã apã, numai uliul, nu etc.

Ileana Lubzun, Mihalcea
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La Mãnãstirea Suceviþa, se aflã în pridvor zugrãvite pe partea
dreaptã scene despre omorîrea balaurului ºi scaparea fetei de împa-
rat. Întrebînd pe pãrintele Curelari cine e eroul care omoarã pe
balaur, mi-a spus cã e Sf. Toader. Biserica e fãcutã de Irimia Movilã,
pe la anii 1595-1607.

*

În Mahala, spre Sf. Toader, aºtern ceva în cotruþã ºi învãlesc
focul dinspre cotruþã, ca sã nu se ardã cînd va ºedea ; cãci Sf. Toader
vine ºi se încãlzeºte ºi dacã nu-i aºternut, blastãmã ºi zice : „Aºa goi
sã fiþi voi, cum sînt eu azi !” Dochiþa Hurghiº

În sãptãmîna ceea nu se toarce, cã n-ai spori la tors peste an ; nici
leºie nu se face. Mihalcea

În Ropcea, sãptãmîna ceea nu umblu cu cînepa, sã nu sã
colbãiascã morþii ; iar pe Sf. Toader îl þin pentru lupi, sã nu facã
pãgubire.

Înaintea lui Sf. Toader, 9 sãri nu se toarce, cãci amorþesc mînele,
capãtã durere de ochi, ca sã nu sporeascã cu lucrul. În serele acelea,
cum asfinþeºte soarele, se lasã lucrul. Ropcea

În Molodia, înainte de Sf. Toader, vineri sara, nu se aduce apã, cã
ieºi cu deºertul înaintea lui Sf. Toader ºi se întoarce.

Sf. Toader stã dupã uºã. De ungi, torci, îþi dã cu colb în ochi sau
îþi face altã ceva – e cu primejdie.

În Mihalcea, în ziua de Sf. Toader, barbaþii nu merg la pãdure,
cã-i omoarã pãdurea sau pãþesc vro nenorocire.

De Sf. Toader, sã nu torci, sã nu sapi pãmîntul, sã nu aduci lut,
cã trag fiarele, sãlbãtãciunele la casã ºi suflã asupra casei, º-atunci
pe omul acela tot anul oamenii îl urãsc, e ca o fiarã la toþi.

Petrea Beicu, Mihalcea

În Stãneºti, de Sf. Toader ºi de Sf. Andrei, mîþa nu sã lasã în
cotruþã, cã alungã peþitorii. Tot aice, fetele coase pantaloni, pentru
frate sau altul cineva, ºi care gãteºte mai degrabã, aceea se mãritã
în acela an; sau îºi numãrã papucii ºi degetele de la picioare – se
pun mai multe fete în rînd ºi unele-ºi ascund cîte un deget ºi la care
vine din capãt, de sînt cu soþ degetele, se va mãrita. Maria Gabora

Spre Sf. Toader, fetele care vreau sã-ºi viseze ursitorul se lau ºi
pun lãutoarea sub pat, iar pieptenele sub cap ; ºi-l viseazã.

Botoºani

În Botoºani, fetele, spre Sf. Toader, merg de pun trestie peste
pãrãu, punte ursitoriului, ca sã-l viseze.

În Broscãuþi, spre Sf. Toader, fetele se lau cu rãchitã de la fîntînã.

(Se va vedea lãutoarea în ziua de Sf. Toader la cai.)
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§ 13. April

Azi e zi întãi april,
Eu glumesc ca un copil ! Botoºani

De zi întãi april sã fac glume, sã amãgesc unii pe alþii,
spunîndu-ºi fel de fel de lucruri mari neadevãrate, care pe urmã sã
rectificã, zicînd cã-i 1 april !

April ºi prieºte,
ªi pîrleºte.
April prieºte
ªi vaci jupeºte.

April e luna cea mai flãmîndã, cã atunci hranã nu-i, sã aºteaptã
hranã nouã, de la ceea ce sã va samana, ºi el cîteodatã minþeºte, cã
þine mai mult, e neauã ºi frig. Atunci sã ai pîne strînsã din celelalte
luni, cã de nu-i avea, e rãu, îþi pier vitele de foame, ca ºi þiganului
paripul.

Un þigan tot a fost economisit paripul pãn’ la 40 de Sfinþi, sã i sã
þie sufletul într-însul ; cã la 40 de Sfinþi l-a duce la iarbã º-a scapa.
L-a dus la cîmp ºi l-a propit în 4 propte ca sã nu cadã, º-a luat ºi
cleºtele cu dînsul sã tragã iarba.

Tot trãgea iarba de colþ ºi zicea :
Ian creºte, iarbã, mai iute,
Cã te-aºteapt-un cal de frunte,
Sã te vazã, sã te pape,
ªi de foame sã se scape.

A tras el cît a tras, dar ce folos, cã iarba tot nu creºtea ºi paripul
a cãzut jos la pãmînt. Þiganul, de ciudã, a mers º-a adus ciocanul s-o
batã ca sã nu mai creascã, ºi tot cînta cu jele, dînd din ciocan:

Creºte, iarbã, or nu-i creºte,
Cã paripul nu trãieºte. Din Ardeal

*

Prea-minte Solomon a fãcut cã luna lui april e jum. cald ºi numai
jum. frig, ca sã poatã oamenii samana pãmîntul, sã sã facã degrabã,
cãci înainte era toatã luna friguroasã. Toader Ostafi, Roºa

3 april, 13 ºi 23 sînt zile rele.

§ 14. Calul

Toatã mîndria voinicului, bucuria lui, e calul. Cînd are un ficior o
bucurie, sã zice cã „parcã l-a pus pe-un cal bun”.

Creºte, iarbã ºi dudãu,
Sã te pascã murgul meu,
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Sã te pascã, sã se-ngraºã,
Sã mã poatã duce-acasã !

*
Bãdiþã de peste deal
Ar veni ºi n-are cal,
Dar pentr-un pui de om

 frumos,
Vine badea ºi pe jos !

Corceºti

Vasile de peste deal
Ar veni, dar n-are cal,
Cumpãrã-þi un cal cu platã
ªi mai vin’ la noi vrodatã !

Botoºani

„Calul e gîndul omului.”

„Stãpîne, cum sã te duc, ca gîndul or ca vîntul ?” – întreabã calul
nazdravan pe stãpîn; iar în urechea lui sã aflã haine ºi tot ce pofteºti ;
el e povãþuitorul stãpînului tot timpul, el ºtie toate, el îl învaþã toate.

Cînd e cineva nepãsãtori de orice lucru, nu-ºi bate capul de ni-
micã, nu sã îngrijeºte de trai, nu lucreazã, i sã dã de bãut scuturãturi
de fîn, ce rãmîn de la cal. Cum e calul de treaz ºi aºteaptã sã înceapã
lucrul, aºa sã fie ºi omul acela.

În Roºa, cînd e omul nepãsãtor ºi nu lucreazã, ci numai doarme
sau bea, i sã dã sã bea apã din 9 gãleþi de unde au bãut caii.

Dacã cineva doarme mult ºi nu sã poate scula dimineaþa, sã sã
spele pãn’ în ziuã unde au bãut caii apã. Stãneºti

„M-au fãcut din cal magari” se zice cînd pe cineva l-au prostit,
l-au umilit.

„Cal verde ºi arman cuminte ai mai vãzut?”

„E cal de strîgi” se zice cînd cineva e chinuit cu umbletul, cu
multã alergãturã. „Cal de saca”. „Cal de dîrvalã”, cal prost.

„Cal de bataie” e cineva ce e þinta tuturor glumelor, loviturilor,
în spatele cãruia se descarcã totul, care e „gazda bãtãilor”, cum s-ar
zice ; cînd cineva numai de el se aninã, se zice cã „are cal de bataie.”

„Dã-þi, popã, pintenii ºi bate iapa cu cãlcãiele”, adecã : dã-þi pute-
rea din mîni.

„Ochiul stãpînului îngraºã calul.”

„Dupã ce au furat talharii calul, închide grajdul...” se zice cînd ia
cineva precauþiuni dupã ce a ramas pãgubaº.

„Calul, cã are 4 picioare, ºi încã se poticneºte, dar omul, cã-i
numai cu 2” se zice cînd cineva ºchiopãteazã... face vro greºalã.

„Dezleagã calul de la gard”, hotãrãºte-mi într-un fel. Dã drumul
interesului.

„Þine-l în frîu !” „Nu-i da frîu !” se zice mai ales despre copii.
„Nu-l lasa în frîul lui !” „A luat vînt ; i-a dat vînt.” „Umblã în buiestrul
lui.”
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„Mi-a veni el la hãþ, l-oi struni eu!”

„Umblã ca mînzul dupã iapã” se zice despre un copil ce tot umblã
dupã mã-sa.

„Sare ca o iapã” se zice despre o fatã buiacã.

„Face zimbri” se zice cînd cineva aºeaptã cu jind un lucru dorit.

„Femeia fãr’ de barbat,
Ca º-un cal despiedicat !”

Ce tot atîta „mihoho ºi mihaha!” se zice cînd cineva e din
cale-afarã vesel ºi tot rîde, zburdã, necheazã ca mînzii.

„Îi zburdã orzul” se zice cînd cineva e prea zburdalnic.

„Rîde mînzeºte”, cînd rîde silit.

„Rîs cu plîns, baligã de mînz !”

O distanþã micã de loc se zice cã e „o fugã de cal”.

Cînd cineva nu ºtie unde are sã meargã, i sã zice în rîs : „Þolul pe
chiorul ºi drumul la Piteºti !”

*

Dumnezeu, cînd a fãcut lumea, a întrebat pe cal cã ce vra : sã
mãnînce iarbã verde ºi sã meargã încet ori sã mãnînce ovãz ºi sã
alerge ? Calul a spus cã sã mãnînce ovãz. – Dar boul a zis cã el va
mînca iarbã ºi va merge încet. Dochiþa Hurghiº, Mahala

Dumnezeu, cînd a rînduit lumea, a întrebat pe bou ce vra : sã
munceascã ºi sã-l mãnînce oamenii or sã fie numai de fudulie ºi sã-l
mãnînce cînii. Boul a spus cã el va munci, numai sã-l mãnînce oame-
nii ; – dar calul a zis cã, las’ sã-l mãnînce ºi cînii, numai sã trãiascã
din uºor. D-na M. Braha, Mihalcea

„Boii arã ºi caii mãnîncã” se zice cînd unul munceºte ºi altul ia
folosul.

Calul, pãn’ la amiazã, e prieten omului, pãn’ atunci îi pare omul
mare cît în ceri ; dar de la amiazã îi ia puterea, omul îi pare cît o
furnicã ºi cautã sã-i iaie zilele. La o apã, ceva, vra sã-l rãstoarne.

Catrina Olãniþa, Broscãuþi

Calul toatã sãptãmîna te paºte ºi sîmbãta vrea sã-þi ia zilele.
Zice : „M-ai muncit tu pe mine, amu sã-þi fac capãtul ºi eu.”

Calul e al dracului, el pe om l-ar omorî, dar lui i sã pare omul
tare mare ºi se teme de el ; altfel, umblã totdeauna cu gîndul sã-l
omoare, numai atîta cît se poticneºte uitã ºi, cum se rãdicã, îºi
aduce aminte. Tocmai cînd moare, îl vede pe om cum e ºi zice : „De
ºtiam eu mai dinainte cum eºti !...” D. Grigoraºciuc, Mahala

Caii sînt a lui Cain. Avel avea oi. Idem
(S-a vãzut fraþii ce stau în lunã.)
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(S-a vãzut calul din lunã.)

Calul e fãcut de „nefîrtatul” ; º-a scobit ceafa ºi ochiul din ceafã ºi
l-a fãcut. Botoºani

Calul l-a fãcut dracul dintr-o coastã de om afurisit ºi rãu ºi a
încãlecat pe dînsul ºi de aceea nu se poate mînca ; dar Dumnezeu l-a
luat de la dînsul ºi l-a blagoslovit. Ana Darie, Broscãuþi

Calul de aceea nu se mãnîncã, pentru cã întãi femeia l-a încãlecat
ºi pentru cã nu se ºtie pe care parte a ºezut ea, de aceea nu se
mãnîncã deloc, altfel s-ar fi mîncat. Ion David, Botoºani

Mihalache Munteanu, din Botoºani, spune cã tocmai dacã s-ar
ºti pe care parte a stat femeia, s-ar mînca.

Calul e blastamat de Dumnezeu, cã Dumnezeu întãi cînd s-a suit
pe dînsul, l-a dat jos. Botoºani

Calul e blastamat de Domnul Hristos cã numai cît va trece drumul
sã fie sãtul (vezi vol. I, p. 51) ; – dar boului i-a zis : „O þîrã sã mãnînci
ºi pe urmã sã rugumi ºi sã te þii sãtul.” Broscãuþi

Cal „ceacîr”, c-un ochi alb ºi unul negru sau cu pielea pestriþã pe
dînsul, sã nu þii, cãci nu-þi va merge bine. Cal c-o coastã mai scurtã,
de asemenea, sã nu þii, cãci de piere, 9 vite de la casã trebuie sã
piarã dupã el. D. Neagu, Broscãuþi

Cal pag (patat : alb cu negru etc.) sã nu þii, cãci tot lucrul ce-l faci
nu e curat, e patat, trîfnit.

Cal alb e bine sã þii, cu cal alb umblã toþi cei mai mari, domnul
þãrei etc. Botoºani

Calul alb se vede de departe :
Bine-a zis Maranda mea,
Iapã albã-mi trebuia ! Hîrlãu

Ce zice turcul :
Calul pãntãnog de-un picior face 500 lei ; dacã-i pãntãnog de douã

picioare, face 1.000 lei ; dacã-i de trei, 1.500 de lei ; iar dacã-i de
toate patru picioarele, nu plãteºte nimic. De la tatãl autoarei, Botoºani

Calul de se coseºte dinapoi, taie capul covaliului ; de sã coseºte
dinainte, taie capul calului ! Idem

Ciuma hotarului boceºte noaptea, zice :
Iapã albã-mi trebuia,
Da cea neagrã nu trãgea!

Adecã ei nu-i place ziua, mai bine-i place noaptea.
Botoºani, Curteºti

Se zice : „A întrat alba în sat”, adecã s-a fãcut ziuã.

*
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Sf. Spridon

De la Sf. Spridon s-a început a sã face cruce, cã pãn’ atunci sã
zicea numai : „În numele Tatãlui º-al Fiului.”

Sf. Spridon era cãlugãr ºi ceialalþi îl fãceau nebun. Odatã erau sã
aibã mai mulþi preoþii sesie ºi, pentru ca sã nu meargã ºi el, au tãiat
capul la caii lui Sf. Spridon. El a mers în grajd ºi le-a pus capetele la
loc ºi-n grabã n-a luat sama cum le pune ; tocmai dupã ce erau la
trãsurã, a vãzut capul calului celui alb la cel negru º-a celui negru la
cel alb. Atunci toþi s-au minunat. Ajuns la sesie, el a luat o cãrãmidã
º-a strîns-o în mînã ºi din cãrãmidã focul a mers în sus, apa în jos ºi
lutul i-a ramas în mîni. „Aceasta e crucea, a zis el ; nu-i aºa cum
ziceþi voi : «În numele Tatãlui º-al Fiului», dar e aºa : (ª-a pus cele
trei degete de la mînã la un loc, º-a fãcut cruce º-a zis :) : «În numele
Tatãlui º-al Fiului º-al Sf. Duh, amin».”

ªi de atunci fãcem noi cruce. Aºa scrie la carte, spune :
Ion Pisarciuc, Roºa

De la Ana Zacetenia (9 decembre) ºi pãn’ la Sf. Spiridon (12
decembre), stã ziua ºi noaptea pe loc, iar din ziua de Sf. Spridon
începe tot cu cîte puþin a fi ziua mai mare. De la mama autoarei

*

De Anul Nou, cînd merg cu uratul, atît în Bucovina, cît ºi în
Moldova, merg cu un cal împodobit ºi joacã (s-a vãzut).

De Boboteazã, în satele de prin Moldova, cînd merg cu Iordanul,
copiii strigã: „Mi, ho, ho !”

În ziua de Boboteazã, fetele, cînd merg la bisericã, la Iordan, sã
nu vadã cai, cã nu sã mãritã. De vede fata în ziua de Boboteazã cal
alb sau de cade, sã mãritã în acel an, de vede baba un cal alb sau de
cade, moare în acel an. Botoºani

*

Caii lui Sf. Toader

De Sf. Toader, fetele trebuie sã se leie, des-de-dimineaþã, pãn’ a
nu rãsãri soarele. Fac lãutoare cu stroh de fîn ºi cînd sã lau, zic :

Toadere, Sîn Toadere,
Dã cosiþa fetelor
Cît coadele iepelor. Botoºani

Dacã sã lau dupã rãsãritul soarelui, le pasc caii lui Sf. Toader
pãrul ºi n-au pãr frumos. D-na Maria Braha, Mihalcea

*

Primãvara, dacã iese bobocii înainte de a sã naºte mînzii, vor fi
mai multe gîºte decît cai anul acela ºi vice-versa.
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„Nu strica orzul pe gîºte” sã zice cînd dai cuiva ceea ce nu meritã.

Despre un lucru ce niciodatã nu sã va face, sã spune cã sã va face
la „paºtele cailor”.

Sf. Gheorghe ºi Sf. Dumitru au caii, Sf. Gheorghe vine vara ºi Sf.
Dumitru iarna. Sf. Gheorghe, cînd aleargã cu calul sãu împrejurul
pãmîntului, iarba înverzeºte, codrul înfrunzeºte, pãmîntul sã des-
chide ºi primãvara vine ; dar Sf. Dumitru cînd aleargã împrejurul
pãmîntului, frunzele cad ºi omãt ºi iarnã vine. Roºa

Calul e „pasca lupului”.

Unei femei îi mîncase lupul iapa, în zori, pe cînd cîntau cucoºii.
Ea merge zãpãcitã la primarele satului ºi-i spune „cã-n revarsarea
lupului, i-au mîncat cucoºii iapa”.

De la D-na Sofia Romaneanu, Botoºani

*

Cînd copiii nu pot dormi sara ºi plîng, li se descîntã de plînsori,
ca sã doarmã, astfeli : Se iau 3 baligi de cal ºi copilul în braþe ºi sã
duce pe gunoi, sara, cînd asfinte soarele, ºi, uitîndu-se spre asfinþit,
se descîntã învîrtind cu cîte o baligã în jurul capului copilului :

Soarele dupã deal,
Strînsorile ºi plînsorile,
În baliga ast’ de cal !

Aruncã baliga ºi ia alta ; aºa pãn’ de 3 ori.
Aniþa Pîslariu, Curteºti, Botoºani

*

Cinel, cinel :
Am trei lucruri.
Unul zice : „Tare mi-i bine vara”.
Altul zice : „Tare mi-i bine iarna”.
Da al treilea zice : „Cum mi-i iarna, cum mi-i vara”.

(Sania, cãruþa ºi calul)

(Despre calul lui Constantin-Împarat s-a vãzut.)

(S-a vãzut omul schimbat în cal. Se va mai vedea partea V, sufle-
tul pe ceea lume.)

Uncheºul ºi nepotul

Frunzulicã lobodã,
Toatã lumea-i slobodã,
Numai eu ºed la-nchisoare,
La butucul cel mai mare,
Nu mai vãd lume, nici soare.
– Mamã, mamã, dragã mamã,
Eu aicea n-oi ºidea,

De rãceala fierelor,
De strigãtul broaºtelor,
De ºuierul ºerpilor,
De rãcnetul voinicilor.
Du-te, mamã, la uncheºul,
La uncheºul ªtefan-Vodã,
ªi-i ad’ aminte sã mã scoatã
ªi sã-mi facã judecatã,
Cã-mi bate chica cãlcãiele,
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ªi barba genunchele,
ªi musteaþa umerele.
Maicuþa la Domn s-a dus
ªi aminte i-a adus :
– Frate, frate ªtefan-Vodã,
Scoate tu de la-nchisoare
Pe nepotul tãu
ªi pe fiul meu,
Cã rãu a îmbãtrînit :
Îi bate chica cãlcãiele,
ªi barba genunchele,
ªi musteaþa umerile.
ªtefan-Vodã a ascultat
ªi din gur-a cuvîntat.
– Du-te la dînsul ºi-i spune
Cã pe joi au sã-l cunune,
Pe trei lemne de pãdure,
Cu funia tîrgului,
Pãuºul i-a fi nãnaºul,
Sãbioara, sorioara,
Puºculiþa, mãiculiþa.
Maicã-sa a alergat
ªi fiului i-a cuvîntat
Ce-a spus ªtefan : cã pe joi,
Va fi ziua lui de-apoi.
– Du-te, mamã, în cel deal,
În cel deal, în cel pripon,
ªi-mi ia caii de adgon,

Unu-i negru ca corbul,
Unu-i roºu ca focul,
Unul vînãt ca porumbul,
ªi mi-i du la iarmaroc,
Poate vom avea noroc.
Maicã-sa l-a ascultat
ª-a scos pe roºul la pleaþ.
Cînd roºul a nechezat,
Pleaþul s-a cutremurat,
Negustori au alergat
ªi pe mã-s’ au întrebat :
– Or þi-i roºul de vînzare,
Or þi-i roºul de schimbare?
– Ba mi-i roºul de vînzare,
Cã mi-i fiul la-nchisoare.
Cînd roºul a sforãit,
Temniþa s-a rãsipit,
Fiul ei cã a ieºit,
În suliþa s-a razamat,
Pe roºul s-a aruncat,
La uncheºu-a alergat.
– Stãi tu acu, ªtefan-Vodã,
Sã te cunun eu pe tine
Pe trei lemne de pãdure,
Pe funia tîrgului.
Trîntaºu þ-a fi nãnaºu,
Sãbioara, sorioara,
Puºculiþa, mãiculiþa...

Roºa

*

Credinþi

Capul de cal. Potcoava

Capul de cal se pune în gard la casã, ca sã nu te doarã capul.
Mihalcea

Capul de cal e apãrãtor de boale, de epidemii, fapturi, în fine, nu
s-apropie nimic la casa ceea ; sã-l pui într-un par. Botoºani

Capul de cal se pune la grãdinã sau la casã în par, cã fug ºoarecii,
guzanii ºi apãrã vitele ºi pe oameni de boale ; fug de la casa ceea.

Mãmãieºti

Capul de cal de gãsit sã pune în gard, cã vine norocul ºi se þine
norocul la casa ceea. Camena

Cu testiculele de la cal, e bine sã te afumi de spãriet. Siret
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Copilul ce e spãriet sã se ude unde e îngropat un þeruº, de care a
fost legat un cal, ºi sã-l batã înapoi în pãmînt. Stãneºti

Potcoave de cal de gãsit se bat în prag, ca sã vie norocul la casã.
(Obiceiul acesta e în Muntenia, în Moldova e puþin cunoscut.)

„Cautã cai morþi, sã le ia potcoavele” sau „Cautã potcoave de cai
morþi” se zice despre pleºcari, ce umblã sã înºele pe cei proºti.

Cînd gãseºti potcoavã întreagã, s-o baþi în prag ºi, de cîte ori îi
bate potcoava cu piciorul, de-atîtea ori baþi pe duºman în cap.

Sau de gãseºti numai o bucatã de potcoavã, sã dai la þigan sã-þi
facã din aceea un cui, sã-l baþi la roatã, lîngã leuca cãruþei, ºi de cîte
ori vei bate cuiul, îl baþi pe duºman în cap.

D-l Ilie Dulgher, Broscãuþi
Cap de cal pun talharii la casa lor.

Erau într-un sat doi talhari, unul la un capãt de sat ºi altul la alt
capãt, ºi amîndoi aveau la casã portiþã verde ºi cap de cal în par.
Într-un alt sat, erau alþi doi, tot la capetele satului, avînd aceleaºi
semne, ºi toþi erau tovarãºi. Dupã capetele cailor, cum le mutau din
par în par, ei ºtiau dacã vreun tovarãº a furat în cutare loc sau nu ;
parii erau însamnaþi. Iatã cã se prãpãdesc la un om boii ; îi furase
unul dintre aceºtia ºi-i ascunsese în pivniþa lui, cãci ei aveau pivniþi
adînci, pline de vite ºi de averi. Omul merge cãutînd boii ºi vede
arînd un plug cu 6 boi ºi-i pare cã doi sînt ai lui ; dar numai i s-a
pãrut. Aºteaptã sã adoarmã oamenii ºi merge de-i ia ºi fuge cu
dînºii. Îl întãlneºte acel ce-a fost furat ºi omul, fiind cu acela
cumãtru, îi spune cã º-a gãsit boii. „Nu-s ai tãi, tu ai furat alþi boi ;
vino cu mine.” L-a dus la casa lui ºi a vîrît ºi boii aceia în pivniþã.
„De-amu ai sã fii tovarãº cu noi.” Au venit toþi patru ºi l-au pus sã-ºi
sãrute degetele în cruce, cum cã le va þinea credinþã... El a tãcut
pãn’ a scapat de acolo ºi, cum a ieºit, a început a striga în gura
mare : „Talhari, talhari !”, de s-au strîns oamenii. A mers
mandatarul cu oamenii º-au scos la averi de prin pivniþi ºi lucruri
putrede ºi i-au dat fiecare din cei pãgubaºi, acestuia, cãte cãt a
putut, de l-au fãcut bogat. Petrea Beicu, Mihalcea

*

(Într-un sat din apropierea Botoºanilor zice cã era un vrãjitor ce
avea pe necuratul. Merge un om la dînsul, cãruia i sã pierduse niºte
boi, sã-l întrebe unde sã aflã. Vrãjitoriul i-a dat un bãiet sã-l ducã
sã-i arete. Bãietul l-a dus pãn’ la o pivniþã ºi boii, auzind glasul
stãpînului, au început a rage. Sã întoarce omul sã mulþãmeascã
bãietului, da el a fost perit, nu mai era. Acela fusese dracul !)

Botoºani

*
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Potcoava
(Poveste)

A fost un bãiet cã n-avea parte de nimic, a slujit ºi pe o piatrã ºi
tot n-a avut parte, pãn’ a mers la împaratul sã se jãluiascã.
Împaratul nu i-a putut face dreptate, dar a sãrit fata cu vorba, „cã
sã se însoare, poate a avea femeia lui noroc.” Împaratul, de ciudã, a
alungat-o, sã meargã sã trãiascã cu dînsul. ª-au fãcut ei un bordei ºi
trãiau lîngã un pod. Împaratul a mers cu alþi doi gineri la bãtãlie ºi
s-a suparat tare cînd a trecut pe la bordeiul lor. Ginerele lui cel
sarac avea un cal ºi din urechea lui scotea tot ce-i trebuia. A mers ºi
el de-a ajutat împaratului ; dar împaratul nu-l cunoºtea, numai cînd
s-a tãiat la un deget, l-a legat împaratul cu basmaua. Ginerele i-a
spus cã, pentru binele ce i-a fãcut la bãtãlie, sã-l lese sã-i puie
potcoava calului sãu în spate, ºi împaratul s-a lasat. Dupã ce a venit
acasã, femeia lui a mers ºi i-a aratat basmaua, semn cã barbatul ei
e acela ce l-a scos pe împarat de la nevoie. Împaratul nu a crezut-o.
Merge el singur ºi-l cerceteazã. „Da-n spate, tatã, ce ai ? Nu potcoava
calului meu?” Atunci împaratul s-a adeverit ºi l-a pus pe el împarat.

Andron Dragan, Mihalcea

Caii împaratului

(Cîntecele ce urmeazã – „Huþa, huþa, cu cãruþa” etc. – se cîntã în
Moldova, mai ales la copii. De regulã, se reciteazã cadenþat, cînd îi
dai huþa pe picioare sau numai aºa. În Bucovina, se cîntã cu melodie ;
samãnã însã sã fie tot copilãreºti.)

Cucule, Mãria-Ta,
Am venit la d-ta
Sã-mi dai calul ºi iapa,
Sã mã duc la sora mea,
C-am auzit c-o fãcut
Trei feþi, logofeþi,
Cu pãrul de aur creþ,
Sã mã-mbrac în straie verzi,
Cu caii-mparatului,
Cu biciul vatavului.

Roºa

*

Joacã bine, mãi Martine,
C-oi da fata dupã tine,
Fata împaratului,
Cu cãruþa Radului,
Cu caii-mparatului,
Cu uºciorii grajdului,
Cu cercei de ghiocei,
Cu salbã de nouã lei.

Mahala

Fã-mi cãmeºã de fuior,
Vine vremea sã mã-nsor,
Sã ieu fata lui Bujor,
Cu cercei de ghiocei,
Cu salbã de 9 lei.
Cu cãruþa Radului,
Cu caii-mparatului,
Pe deasupra satului.
Cu cuþite rãscuþite,
Cu tulpane mohorîte,
Cu stecluþi de cuiºoare.

Corceºti

*

Cu cãruþa Radului,
Pe deasupra satului,
La poarta cumnatului.
Ieºi, cumnate, ºi mã vezi
Cum mã port în straie verzi.

Mahala

*
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(Povestitoarea nu ºtie cã ur-
sul se cheamã Martin, ci spune
cã flecãii cîntã aºa.)

*

Însoarã-te sã mã-nsor
ªi-þi ia fata lui Bujor,
Cu cercei de ghiocei etc.
Uþã, uþã, Mãriuþã,
Pune iapa la cãruþã,
Mergi în sat dupã grãunþe,
Unde-i videa cã e greu,
Mai pune ºi calul meu.

Ropcea

*

Cîntec

Dura, dura, cu cãruþa,
Pãn’ la lelea Mãriuþa.

Mãriuþa nu-i acasã,
Numai fata cea frumoasã,
Cu cercei de ghiocei,
Cu salbã de nouã lei.
Cu cãruþa Radului,
Cu caii-mparatului,
Pe deasupra satului,
Pe deasupra istui sat,
Este-un ficior de-mparat,
Sîmbãtã s-a botezat,
Duminicã s-a cununat,
Luni la oaste l-a strigat,
El puicuþa º-a lasat.
– Maicã, maicã, maicã hãi,
Catã sã-mi þii puica bine,
S-o hrãneºti cu vin ºi pîne,
Cu pîne albã de grîu,
Ca sã nu-i mai parã rãu etc.
(Mai departe urmeazã cîn-

tecul soacrei ; îl cîntã fetele.)
Ropcea

*

Calul ºi þiganii

Calul e Dumnezeul þiganilor ; ei alt Dumnezeu n-au.

Împaratul Faraon al þiganilor (sau Doboº), cînd a sãrit cu calul în
mare, a zis : „În puterea ta, calule !”, nu „În puterea ta, Doamne!”, ºi
de aceea s-a înecat ; dar la sfîrºitul lumei, are sã iasã din mare cu
oastea lui º-atunci are sã rãmîie el stãpîn ; lumea aceasta nu va fi.

De la þigani
Cine se culcã cu o þigancã are noroc la cai.

Un þigan a gãsit un bostan ºi, întãlnind pe un român, l-a întrebat
ce-i acela. Românul i-a spus cã-i ou de cal ; de vrea sã aibã mînz, sã-l
cloceascã pe un vîrf de deal. Þiganul º-a pus femeia sã-l cloceascã.
Ea a stat cît a stat, dar într-o zi, nemaiavînd rabdare, s-a sculat ; oul
cel de cal s-a dat de-a rãstãgolul la vale, pãn’ s-a oprit între niºte
tufari. Þiganul aleargã dupã ou ºi vede fugînd de-acolo un iepure.
„Stãi, dragul tatei ! Stãi !...” Mînzul fuge cît poate. „Ia uite-te, femeie,
mînzul nostru încã-i mititel ºi cum aleargã ; da încã sã mai fi ºezut
cîteva zile, aveam ºi eu mînz cum au oamenii !”..

(S-a vãzut vol. I, pag. 360-361.)

Spatele gãinei se numesc „ºea” ºi se dau la nuntã þiganului.

*



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA162

Calul. Dragostea

A. Fãt-Frumos. Craiul. Craidonul 1

Pe sub cer ºi pe sub lunã,
Alearg-un mînz cu iarba-n

 gurã,
Nu ºtiu, mînz îi or îi zmãu,
Or îi ibovnicul meu.
Fã-mã, Doamne, ce m-ãi face,
Fã-mã hulubaº popãsc,
Pin grãdinã sã ciupãsc,
Pãn’ la zidu-mpãrãtesc,
Hulubaºul sã-mi privesc.
De cine dorul se leagã,
Nu-i parã lucru de ºagã.
Cã de mine s-a legat,
Parcã-i lucru farmacat.
Olio-lio, ce gînd m-ajunge,
Cum e noapte, aºa m-aº duce.
Fie tinã, fie glod,
Mi-ar pãrea cã merg pe pod,
Numai pe mîndra sã-mi vãd.

Broscãuþi

*

Din Sirete pãn’ în Prut,
Murgul apã n-a bãut,
Iarbã verde n-a pãscut,
Macar murgul piatrã roadã,
Numai puica mea sã-l vadã.
Trage murgul la grãunþã
ªi voinicul la mîndruþã.
Trage murgul la popas
ªi voinicul unde-a mas.

Strojineþ

*

Mi-a venit veste asarã
Cã-mi zace puica sã moarã.
ªi eu i-am trimes pe ovãz2

Cã ºi eu mã-mbolnãvesc.
De zace de dorul meu,
S-o rãdice Dumnezeu,
Dar de zace de-a cuiva,
S-o întorc cu scîndura,
S-o hrãnesc cu lingura.

Broscãuþi

*

Ion

Frunzã verde mericicã,
De la noi mai pe-o vãlcicã,
Pasc caii lui Ionicã.
De la deal de caii lui,
ªede singur dumnealui.
Cu mantaua umbrã-ºi face,
Cu batista vînt îºi trage,
Cu ochiul la mine face
ªi zice : „Vin’, leliþã,-ncoace !”

Siret

*

Cu inelul joc îºi face :
– In vinã, copilã,-ncoace.
– Nu m-aº duce, orce-aº face,
C-a ta dragoste nu-mi place...

Voloca

*

Saracul badea Ion,
Cum se spalã cu sopon,
Se spalã cu apã rece,
Nici o doamnã nu-l întrece.

Broscãuþi

*

1. Craidon se spunea mai demult româneºte la un Don Juan. „Eºti un
craidon ºi jumatate.” „Craiul” sau „berbantul” e ceva mai prost. „Fac
crãilîcuri, fac berbãntlîcuri, blãstãmãþii”, adecã de toate relele. Despre o
femeie uºoarã, lumeaþã, se spunea: „Asta-i de cele de-a craiului” sau
„asta e crãiþa oraºului.” Astãzi, s-a admis cuvîntul mai uºor de „ºtren-
gari” ºi „ºtrengãriþã”, care se atribuie ºi la cochetãrii nevinovate.

2. Ovãzul e subînþeles de „cãlãreþul”, ce duce vestea calare.
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De la deal de casa noastrã,
Este-o floricic-albastrã,
De la deal de floricicã,
Pasc caii lui Todericã.
Caii pascu ºi rîncheazã,
Toader doarme ºi viseazã,
Se viseazã cu puica-n braþe,
C-o þinea pe genunchele,
ª-o hrãnea cu smochinele,
ª-o adapa din ulcele.

Ropcea

*

Murgurele, te-ai dus în zori,
Sã-mi sãdeºti vro douã flori,
Sã-mi sãdeºti numai o floare,
De la cap pãn’ la picioare.
Du-te, murgule, ºi paºte,
La grãdina-mpãrãteascã,
Este o floare de garof,
Ce-mi opreºte murgu-n loc.
Du-te, murgule, ºi paºte,
La grãdina cu doi brazi,
C-acolo-s ai mei doi fraþi,
De-a veni vrun voinicel,
La pãr creþ ºi gãlbior
ªi la faþã rumior,
În obrãji ca rujele
ªi la ochi ca murele,
Mîna-n cap a vra sã-þi puie
ªi pe tine sã se suie,
Sã mi-l porþi, murgule, bine,
Cum m-ai purtat ºi pe mine,
Dar amu, de-un an de zile,
Badea murgu-a priponit,
Pe pripoane de argint,
ªi s-a pus la hodinit.
Cînd murguºorul mi-a tuºit,
Pe bãdiþa l-a trezit
Cînd murgu mi-a strãnutat,
Pe bãdiþa l-a sculat,
Rãu pe murg l-a blastamat :
Murgule, murgule hãi,
Cînii sã te fi fost mîncat,
Talharii sã te fi furat,
Decît sã mã fi deºteptat.
Cã eu frumos vis visam:
Cã zburam din pom în pom
ªi luam fatã de domn,

ªi zburam din plai în plai
ªi luam fatã de crai,
ªi zburam din creangã-n

creangã
ªi luam pe mîndra dragã,
Zburam din cîmp în cîmp
ªi luam fatã de tîrg.

Acsinia Roman, Mahala

*

Frunzuliþa bobului,
Paºte calul Iorgului,
Murgul paºte ºi necheazã.
Iorgu doarme ºi viseazã.
Ce folos de visul lui,
Dacã nu-i ºi nu-i ºi nu-i
Mîndruþa la vremea lui.

Broscãuþi

*

Frunzã verde-a bobului,
Paºte calul Iorgului,
ªepte unghiuri, iarba creºte,
Murguºor se-mbolnãveºte,
N-am cui da douã-trei parale,
Sã taie plopii-n lunca mare,
Sã se primble Iorgu calare
Cu cãmeºa albã-n soare,
Spalatã pe brãþiºoare,
Uscatã la þîþiºoare.
Sus pe deal, pe o costiþã,
ªede-o mîndrã copiliþã,
Cu pãr mare,
Pe spinare.
Cam pe þîþe, cam pe spate,
Cã m-a scos din sanatate.

Suceava

*

Frunzã verde mãr domnesc,
Cãpitan împãrãtesc,
Cum focul sã nu-l iubesc !
Te primblai sara pe lunã,
Bumbii strãlucind la mînã,
Din þigarã fum trãgînd,
Din batistã vînt fãcînd
ªi din gur-aºa zicînd :
„Mulþãmesc lui Domnul Sfînt,
C-am pãºit un paº la cîmp.
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Ici în vale, pe costiþã,
Sã primbla o duduiþã
Cu pãrul lasat pe þîþe,
Cam pe piept ºi cam pe spate,
Mã scoate din sanatate.”

Botoºani

Cîntec vechi

Frunzã verde mararaº,
Ninecuþã dragã.
Toatã ziua scriu ravaº,
Ninecuþã dragã.
ªi-l trimet pe la oraº etc.
Acolo-i ºi satul mare,
ªede-un tinerel calare,
ªi de nime fricã n-are.
Cum mã vede, sã repede
ªi mã ia pe braþã,
ªi mã sãrutã în faþã.
Nu-i pacat de mine-n lume
Sã mã dai la mãnãstire,
Cã nu sînt de mãnãstire,
Dar sînt, maicã, de iubire.
Toatã ziua la chilie
Lucrez la ºiac
ªi sara la sãhãstrie,
Mã mier ce sã fac !

Mahala

Gheorghieº

Cine trece pe la iaz,
Ghiorghieº cu calul breaz,
Leagã calul de proptele,
ªi-i dã fîn cu floricele,
ªi-l adapã din ulcele,
ªi sã pleacã ºi sã spalã,
ªi sã ºterge de dulamã.
Mîndra lui are naframã,
ªi naframa-i netivitã,
De buzele lui gãtitã.

Ropcea

*

Cine scuturã roua,
Bãdiþa cu potcoava,
Cine vine-n urma lui,
Puiculiþa, draga lui.
Da bãdiþa-i om viclean,
ª-a mutat cãsuþa-n deal

ª-a lasat o cãrãruºã
Pãn’ l-a lui puicã la uºã.
Da Domnica þese pînzã,
Da bãdiþa-i cîntã-n frunzã.
Mergi, mamã, la ferestuicã
ªi vezi Ghiorghi und’ sã culcã,
Pe-un butuc de feresteu,
Nu sã cade sã dorm eu,
Da sã cade, da nu vreu.

Strojineþ

*

Frunzã verde peliniþã,
Mã duceam în grãdiniþã,
La stratul cu busuioc,
Badea cu cal pãntãnog,
Priponit în busuioc.
Dar badea-i un talhari mare,
Sã duce din deal în vale,
Pe valea cãlinelor,
În calea copilelor.

*

Calul alb ºi ºaua verde,
Þine-l, Doamne, nu mi-l

 pierde,
Cã l-am mai pierdut o datã
ªi l-am gãsit la o fatã.
ªi l-am gãsit la Focºani,
Priponit de-un leuºtean.

Brãeºti

Ion

Pe poiana lui Ion,
Toate pãserele dorm,
Numai una n-are somn
ªi zboarã din pom în pom,
ªi strigã „Ion, Ion,
Sã-mi dai gura, sã nu mor,
Cã de-oi muri de dorul tãu,
Te va bate Dumnezeu.”
Ion doarme în grãdinã
Cu capul pe-o rãdãcinã,
Cu o floricicã-n mînã.
Nu ºtiu, floarea i-aºi lua
Or gura i-aºi sãruta.
Frunzã verde fir de nalbã,
Rãsai, lunã, mai degrabã,
Sã sã vadã prin livadã,
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Sã cosesc pelin ºi iarbã,
Sã dau mîndrei sã-mi desfacã.
– Macar sã-mi dai o mie de lei,
Cã nu þ-am fãcut sã piei,
Da þ-am fãcut sã mã iei !

Siret

*

Rãsai, lunã, mai degrabã,
Sã se vadã prin livadã,
Sã cosesc pelin ºi iarbã,
Sã dau murgului sã roadã,
Murgul roade ºi necheazã,
Mîndra plînge ºi ofteazã,
Taci, mîndrã, nu mai ofta,
Murgul tãu n-a necheza.

Molodia

*

Frunzã verde de-alior,
S-a dus bãdiþa Ion
ª-a lasat murgu-n pripon,
Murgul paºte ºi necheazã,
Puica plînge ºi ofteazã :
Ajungã-te jalea mea,
Un’ þ-a fi calea mai grea,
Ajungã-te ahtul meu
Un’ þ-a fi drumul mai greu !

Botoºani

*

Frunzuliþa de-alior,
Cum s-a dus badea Ion
ª-a lasat murgu-n pripon,
Cu priponul de matasã,
Împletit de puicã-n casã.

Broscãuþi

Crucea

Ieºi, mãicuþã, pãn’ la cruce
ªi vezi puiul cum sã duce,
Cu surducul neblãnit,
Cu calul nepotcovit.
– Stãi, puiule, nu te duce,
Cã te-oi scalda-n lapte dulce.
– Macar scaldã-mã-n zahar,
C-am pus ºaua pe balan
ªi piciorul dar în scarã,
Vreu sã trec în altã þarã.

– Stãi, puiule, nu porni,
Eu calul þ-oi potcovi,
ªi surducul þ-oi blãni
ªi cãmeºa þ-oi spala,
Basma la gît þ-oi lega.
– Rãmãi, puicã, sãnãtoasã,
Ca o parã viermãnoasã.
– Mergi, puiule, sãnãtos,
Ca un mãr putrigãios.
– Rãmãi, puicã, sãnãtoasã,
Ca o garofã frumoasã.
– Mergi, puiule, sãnãtos,
Ca un trandafir frumos.

Broscãuþi

*

Soarele se-nsenina,
Sãniuþã luneca,
Sãniuþ-a ruptã-n douã,
Ibovnica mea cea nouã!

Brãeºti

Blãstãmul

Pe uliþa armeneascã,
Petrea murgul potcoveºte
Cu þîþei de sîrmã albã,
Cu potcoave de aramã.
– Ia-mã, bãdiþã, cu tine,
Cã ºi eu þ-oi prinde-un bine.
– Bucuros eu te-aº lua,
Cã pe unde mã duc eu,
Nu-i nici apã, nu-i nici grîu,
Numai sînge pãn’ în brîu.
– Ie-mã, bãdiþã, cu tine,
Fã-mã luminã de sãu
ªi mã pune-n sînul tãu,
Cã pe unde-i însara,
Pe tine te-oi lumina,
De þ-a pãrea lumina grea,
Fã-mã floare nãrãmgie
ªi mã pune-n pãlãrie.
... Cãsãndruþa lui Biran,
Cu doisprece pui pe stan,
Unul roº, unul verde,
Ard-o focu, bine-i ºede !

ªcheia

*
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Frunzã verde avramascã,
Pe uliþa cea greceascã
Este-o ºatrã þigãneascã,
Da la ºatrã cine este?
Badea murgul potcoveºte.
– Potcoveºte-l, bade, bine,
Doar m-ãi lua ºi pe mine.
– Bucuros eu te-aº lua,
Dar mi-i murgul dintr-o joi,
Nu sufere-n spate doi,
ªi mi-i murgul mititel,
ªi n-a duce doi pe el.
– De þi-i greu, bade, de mine,
Fã-mã brîu pe lîngã tine,
De þi-i greu de trupul meu,
Fã-mã luminã de sãu
ªi mã pune-n brîul tãu,
Unde þ-a întunica,
Acolo þ-oi lumina,
Cosiþa voi despleti
ªi iarbã va rãsãri,
Murguºorul þ-oi hrãni,
ªi din ochi voi lacrama,
ªi murgul þ-oi adapa,
Un’ þ-a fi calea cu greu,
Sã faci pod din trupul meu.
De þi-i greu, bade, de mine,
Nu mã iai pe lîngã tine,
Cînd îi porni tu de-acasã,
Cînd îi trece lunca deasã,
Lupu-nainte sã-þi iasã,
Murgul sã þi-l poticneascã,
Mîna dreaptã sã þ-o rupã
ªi cea stîngã sã þ-o frîngã,
Sã þii frîul cu dinþii,
Sã mîi murgul ca muþii,
Sã te vadã pãrinþii,
Sã te vad-o lume toatã,
Cã-i blãstãm de la o fatã.
Cine iubeºte ºi lasã,
Dã-i, Doamne, nacaz în casã !

Broscãuþi

*

Pe uliþa armineascã,
Este-o ºatrã þîgãneascã,
Eu mã mier ce bontãneºte,
Badea murgu-ºi potcoveºte.
ªede mîndra ºi-l prãveºte,

De lãcrimi abia-l zãreºte,
De suspin abia vorbeºte.
– Ie-mã, bade, ºi pe mine,
Cã la drum þ-oi prinde bine,
Unde sara te-a-nsara,
Eu focul þ-oi aþîþa,
Cosiþa mi-oi despleti
ªi murgul þ-oi priponi.
Nu vrei, bade, nici aºa
Or þi-i ruºine de mine ?
Fã-mã brîu pe lîngã tine,
Fã-mã luminã de sãu
ªi pune-mã dupã brãu,
Unde sara te-a-nsara,
Eu frumos te-oi lumina.
Nu vrei, bade, nici aºa?
Sã te-nsori de nouã ori,
Sã þii pe nouã surori
ªi sã-þi faci nouã ficiori.
ªi la urm-o copiliþã,
Sã-i pui nume Marghioliþã
ªi sã-i cumperi o cofiþã,
Sã-þi ducã apã-n temniþã,
Sã îmble din uºã-n uºã,
Sã vie ºi l-a mea uºã,
Sã þ-o miluesc ºi eu,
C-o rufuºoarã lepadatã,
De cînd þ-eram drag-odatã,
C-o cojiþã de malai,
Coaptã acum de nouã ai,
De cînd tu mire-mi erai
ªi pe mine mã luai.
C-un cãuºel de cenuºã
ªi deasupra cãrbunaºi,
Sã ºtii cum iubeºti ºi laºi.
Unde tu îi poposi,
Sub prispuºoara din jos,
Sã-þi petreacã os prin os,
Sã meargã sînge pãrãu,
Sã ºtii cã-i blãstãmul meu.
Nu-i blãstãm de la mãicuþã,
Da-i blãstãm de la drãguþã,
Drãguþa te-a blastamat,
Cã aºa þ-ai cîºtigat.

Mahala

*
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Bãtrînul. Amintirea

Frunzã verde liliac,
Ce mi-a fost pe lume drag
Tot în sîn am vrut sã bag
ªi ce-n sîn n-a încãput,
Am pus calul mijlocire
ªi frîul de priponire,
ª-am strîns tot pe lîngã mine.

Ropcea

B. De cele holteieºti

Frunzã verde de dudãu,
Suparat îi murgul meu.
– Ce eºti, murgule, suparat,
Or þi-i greu de trupul meu,
Or de ham cu zurgalãu?
– Nu mi-i greu de trupul tãu,
Nici de ham cu zurgalãu,
Dar m-ai þinut tare rãu,
La crîºmuþa cea din vale,
Mã legai de chiotoare
ªi beai cu mîndrele tale ;

Eu, în loc de iarbã verde,
Rodeam lut de pe perete.

Ropcea

*

Frunzã verde lemn de tãu,
Ce gemi, murgule-aºa greu?
ªepte ape mi-ai trecut
ª-a optilea fãrã fund,
ª-aºa greu nu mi-ai gemut.
– M-a legat talhariu-n scurt
ªi el s-a dat la bãut,
El bea cu cãþelele,
Da eu rod zãbelele.
El bea cu cãþaua-n pat,
Da eu ºed legat la gard,
Nebãut ºi nemîncat.
ªi-mi dã fîn cu sarcina,
ªi saricea1 cu palma,
ªi apã cu ciutura,
Nu mã mai pot sãtura.
Da cînd eram la nenicu
Îmi da stogu cu fînu,
ªi saricea cu drobu,
ªi apã cu izvoru.

Ropcea

– Foaie verde, foaie verde º-un dudãu2,
Tinerel, tinerel murguþul meu,
Or þi-i foamne, or þi-i foame, or þi-i greu,
Tinerel, tinerel murguþul meu,
Or þi-i greu, or þi-i greu de trupul meu,
Tinerel, tinerel murguþul meu,
Or de haina, or de haina ce-o port eu,
Tinerel, tinerel murguþul meu.
– Nu mi-i greu, nu mi-i greu de trupul tãu,
Dar mi-i greu, dar mi-i greu de ce ºtiu eu,
Tinerel, tinerel stãpînul meu,
Cîte crîºme, cîte crîºme sînt în sat,
Tu la toate, tu la toate m-ai legat,
Tinerel, tinerel stãpînul meu.
Mi-ai dat fîn, mi-ai dat fîn nuielele
ªi grãunþe, ºi grãunþe stelele,
Tinerel, tinerel stãpînul meu.

Botoºani

*

1. Sarea.
2. Melodia cîntecului acestuia imiteazã trapul calului.
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Frunzã verde durduliu,
Murgule, cãluþul meu,
Ce þi-i greu de trupul meu?
– Mi-e urît naravul tãu,
Cîte crîºme sînt în sat,
Eu la toate ºed legat,
În loc sã pasc iarbã verde,
Eu rod var de pe pãrete,
În loc sã beu apã rece,
Rod în piatrã pãn’ ce-mi trece.
Þie þi-i drag cu oca plinã,
Mie mi-i drag cu traista-n

 gurã.
Þie þi-i drag cu mîndra-n pat,
ªi eu ºed la stîlp legat,
Þie þi-i drag cu mîna-n sîn,
Mie mi-i drag cu botu-n fîn.

*

Frunzã verde cimbriºor,
Bate murgul din picior,
Sã-i pun ºaua biniºor,
Sã mã duc unde mi-i dor,
Trage murgul la grãunþe
ªi voinicul la mîndruþe.
Trage murgul la popas
ªi voinicul unde-o mas.
Trage murgul la neveste,
Parcã fete nu gãseºte,
Da el fete prea gãseºte,
Dar nimic nu foloseºte.
Dragostea cea de nevastã,
Ca garofa din fereastã,
Bate vîntu, bat’ din jos,
Plinã casa de miros.
Dragostea cea de copilã,
Ca garofa din grãdinã.
Dragostea de fatã mare,
Ca fasola din caldare,
Îi mai pui un pumn de sare
ªi tot gust dulce nu are.

Broscãuþi

*

Frunzã verde trei migdale,
Dragostea de fatã mare
Ca garofa din carare,
Trece cineva º-o calcã,
Rãmîne fata beteagã,

Dar dragostea de nevastã,
Ca o floare de pe coastã,
Sar toþi voinicii s-o pascã,
ª-o mãnîncã cu dulceaþã,
ªi se-nvãþ a strînge-n braþe.
Voinicul dupã ce moare ?
Dupã piept cu meriºoare,
Cînd sã pornesc niºte ploi,
El s-ascunde la nevoi,
La pieptul cu sînii moi.

Frãtãuþi

*

Lung îi drumul ºi pustii,
Tot mã uit ºi nu mai vii,
Lung îi drumul ºi sîcret,
Tot mã uit ºi nu te vãd.
ªi mã doare-n piept ºi-n

 spate,
Sorioarã de departe.
Mã doare-n spate ºi-n piept,
Sorioarã, mult aºtept.
Lung îi drumul ºi bãtut,
Nu-i bãtut de car cu boi,
Nici de ciobanaºi cu oi,
Dar de-ai mei ochi amîndoi.
– Hai, murguþã-n pas mai

 tare,
S-ajungem în sat cu soare,
La puicuþa pe rãcoare.
– Tu îmi stai cu mîndrele,
Eu îmi rod zãbelele,
Cã tu stai cu mîndra în pat,
ªi eu stau legat de gard.
Cînd eram l-al meu stãpîn,
Eu mîncam stogul cu fîn
ªi bem apã din covatã
ªi-mi era inima toatã.
Da de cînd îs la ist stãpîn,
Nu-mi mai dã stogul cu fîn,
Pasc iarbã de pe movilã
ªi beu apã cu ruginã.

Iliºeºti

*

Caluþ negru ºi fugari,
Tînãr bãiet ºi c...
Umblã noaptea la neveste,
Parcã fete nu gãseºte.
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Ba el fete pre gãseºte,
Dar i-i zodia la neveste.

Strojineþ

*

Pe cel drum, pe ce carare,
Vine-un voinicel calare,
Voinicelul ºuierînd,
Da murguþul nechezind.
– Ce nechezi tu, murgule?
Or de chida codrului,
Or de colbul drumului ?
– Nici de chida codrului,
Nici de colbul drumului,
Numai de naravul tãu,
Cã te duci la crîºmã-n vale
ªi bei cu mîndrele tale.
Eu îmi rod zãbelele
De-mi crapã mãselele.
– Rabdã, murgule, mai rabdã,
Nebãut ºi nemîncat,
Cã eu mult rabd nensurat,
Cã eu cînd m-oi însura,
ªi de-al tãu rînd þ-oi cata.
Haida, murgule, haida,
Ia pãºeºte-n paº mai mare,
S-ajung acasã cu soare.
Acasã cînd a ajuns,
Cu picioru-n poart-a dat,
Poarta-n trei s-a despicat,
Murguþu-n grajd l-a bagat,
I-a dat fîn cu floricele,
În casã îi mare jele,
I-a dat fîn cu cuiºoare,
În casã, puicuþa-i moare.
– Stricã, sorã, lumina,
Varsã, mamã, scãlduºca,
Cã de-a cui dor m-am bolnãvit
El iatã-l-ãi c-a venit,
Numai uºa mi-a crapat,
Eu îndatã m-am rãdicat.

Iordãneºti

*

De la vale de carare
Trece-un voinicel calare,
Voinicelul ºuiera,
Da murguþul necheza.
– Ce nechezi tu, murgule, etc.

– Numai de naravul tãu,
Cã mergem la fãgãdãu,
Cheltuiesc cîte un leu,
Vin acasã ºi fac rãu,
Mergem la crîºma din vale,
Sã beu cu mîndrele tale.
– Hai, murgule-n pas mai tare,
C-am o puicã ca o floare,
Mi-a venit veste cã moare.
La puica cînd am ajuns,
Poarta-n ºepte mi s-a dus,
Calul de gard l-am legat,
De gãrduþul cu nuiele,
I-am dat fîn cu floricele,
În casã e mare jele,
I-am dat fîn cu cuiºoare,
În casã, puicuþa-mi moare.
Eu în casã am întrat,
Mã-sa lumina-i þinea,
Tatãl sãu sãcrii cioplea.
– Stînge, mamã, lumina,
Cã mi-a venit puterea.
Lasã, tatã, de cioplit,
De-a cui dor m-am bolnãvit
Iatã-l-ãi cã mi-a venit.
Eu o întreb ce-a mînca?
– Rug de mure de iarnã,
Sloi de gheaþã de varã.
– Tu, puicuþã, poþi muri,
De-acelea nu-þi pot gãsi.
– Prostule de mintea ta :
Mure negre-s ochii mei,
Sloi de gheaþã-s dinþii tãi,
Vinã ºi m-ãi sãruta,
C-apoi eu m-oi rãdica !

Frãtãuþul Nou

*

Cînd eram cu pãrinþii,
Eram fruntea cirezii
ªi pãºteam vîrful ierbii,
Mîncam fînul cu stogu,
Lingeam sarea cu drobu
ªi beam apã din izvor.
Da de cînd nu-s cu pãrinþii,
Eu îs coada cirezii,
Pasc rãdãcina ierbii
ªi mãnînc fînu cu pala,
Ling sarea cu lingura,
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Beu apã cu mãsura.
Fost-am tinerel ca berea
ªi m-a-mbãtrînit muierea.
Fost-am tinerel ca vinul

ªi m-a-mbãtrînit strãinul.
Fost-am tînãr ca burcutul
ªi m-a-mbãtrînit urîtul.

ªcheia

(Vezi Trage, mîndrã..., vol. I, p. 334.)

*

Calul. Ursita

„Calul cel bun, din fundul grajdului sã vinde”, îi merge vestea ºi
vin negustorii de-l cumpãrã ; – sã zice despre fetele ce stau în casã,
nu sînt scoase în lume.

Fetele sînt proaste cã umblã dupã barbaþi, „las’ sã vie calul la
iesle, nu ieslea sã umble dupã cal.” Botoºani

Cal de viseazã fata, e ursitori ; cum va fi coloarea calului, aºa va
fi º-acela ce o va lua. Botoºani

Cal de viseazã fata cã-i înhamat la cãruþã, îi e ursitoriul însurat
ºi o va lua vãduvoi. Siret

Cu cãruþa de te visezi, de eºti fatã, te mãriþi.

(Alte visuri)

Pe cal de te visezi, e cinste mare.

De te visezi pe un cal frumos ºi cã-l þii de frîu, þii un noroc mare,
dar de-l slobozi sau îl scapi, norocul îl pãgubeºti.

Pe un cal slab, e suparare mare, boalã, moarte.

Cal negru de visezi, e suparare. Mihalcea

Cal înhamat la cãruþã, e huit.

Cai umblînd de visezi, e vînt. Cal alb, e vînt. Roºa

*

Ursitele pe la Sf. Andrei umblã ºi vin de cearcã fetele, le-ntreabã
prin somn: „Dormi?” „Dorm ºi nici prea”, îi zici. „Vrai sã te mãriþi,
cã eu îþi trimet pe cutare ºi pe cutare, dacã vrai sã-þi alegi... Cal am,
dar brîu n-am”, spune ursita. Atunci sã-i rãspunzi : „Na-þi brîul
meu, sã-l pui în capul tãu”, dar dacã vreai pe cineva, îi spui anume
în capul cui sã-l puie.

Este ºi descîntec cu care sã cheamã ursitele, dar povestitoarea
nu-l ºtie. Saveta Buzdugan, Iliºeºti

De dragoste, ursitã, sã descîntã cînd vezi crai nou :



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 171

Crai nou, mire tînãr !
Na-þi brîuþul meu
Frîu la calul tãu,
Du-te la cel ce mi-i drag mie.
Sã te duci la mã-sa,
Sã te duci la tatãl sãu,
La sora-sa, la frate-sãu,
La tot neamul lui,
De unde va fi, de-acolo sã mi-l aduci,
În vis sã-l visez
ª-aievea sã-l vãz.
De-l vei gãsi pe pat,
Dã-l sub pat,
De-l vei gãsi pe laiþã,
Dã-l sub laiþã.
De-l vei gãsi pe cuptori,
Dã-l în cuptori,
Inima sã-i ardã,
Gîndul sã-i ardã,
La mine sã-l porneºti,
La mine sã-l aduci,
Tare ca vîntul,
Iute ca gîndul.

Tot timpul acesta împungi brîul c-un ac din capãt în capãt º-ame-
ninþi înspre lunã cu brîul. Aniþa Haidãu, Costîna

*

Cînd sã face de ursîtã, dacã þi sã aratã cal, e barbat însurat ; dacã
cîne, e holtei. Roºa

Ca sã aducã pe cineva pe sus, îi ia semn din spate ºi-l pune-n
ulcicã la foc ; leagã hornul cu frîul calului º-apoi descîntã, de-l aduce.

Ileana Munteanu, Botoºani

S-a vãzut fata ce s-a îmbracat cu hamurele calului pentru a vedea
pe draci, vol. I, p. 396.

*

Hamurele calului sã pun, a doua zi de nuntã, dacã mireasa n-a
fost cinstitã, la pãrinþi în spate, iar dacã a fost cinstitã, o pun pe
mama miresei sus pe un scaun împodobit, pe care-l numesc cal, în
semn de cinste.

(Se va vedea vol. II*.)

În cîntecele de nuntã ale mirelui mai ales, sã cîntã foarte mult
cîntecul calului.

(Se va vedea vol. II*.)

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Calul nunei

A fost o fatã cã ea ocãrea totdeauna coarnele dracului, tot spunea
cã sã facã ceva în ele. Vine într-o zi dracul la dînsa ºi-i spune : „Fa,
tu de ce-mi ocãreºti coarnele? Sã ºtii cã pentru asta, tocmai cînd vei
fi mireasã, am sã mã vîr în tine º-am sã-þi fac un vînt, cã pãreþii se
vor cutremura ºi casa se va descoperi, vor rãmînea numai parii ; sã
ºtii altã datã cum ai sã mã batjocureºti tu pe mine !”

S-a trecut aceea. Iatã cã-i vin fetei peþitori. Ea singurã nu ºtia ce
sã facã, sã se mãrite sau nu? În cele din urmã, tot s-a hotãrît ca sã
se mãrite. În ziua de cununie, pe dînsa începe a o umfla. Vede cã nu-i
bine, ce sã facã ea? Se duce la nãnaºa-sa ºi-i spune toatã pãþenia.
Nãnaºa-sa îi spune cã sã nu se teamã, cãci ia totul asupra ei. S-au
pus la masã. Pe mireasã o umflã mereu. „Vai de mine, nãnaºã, ce sã
fac?” „Taci, nu te teme.” Oamenii cinsteau, glumeau, era haz ºi chef
mare, ca la nuntã.

„Meseni d-voastrã, zice nuna, vraþi sã vã fac ºi eu de un haz, ca sã
se cutremure pãreþii, cînd voi tuºi eu, sã se descopere casa, sã rãmîie
numai parii ?” „Vrem, dar unde eºti în stare sã faci d-ta una ca asta?”
„Îþi vedea c-am sã fac cheful acesta, dar ce-mi daþi ?” Afarã sta calul
mirelui cu ºaua pe dînsul, legat la gard. Mirele zice : „Eu îþi dau
calul meu.” „Bine, dar de-acuma sã vã þineþi bine, cã am sã tuºesc...”
A tras de rochie pe mireasã ºi, cînd a tuºit ea o datã, mireasa s-a ºi
uºurat. Dar de zgomotul acela, pãreþii s-au cutremurat ºi acope-
remîntul s-a dus în bucãþi cine ºtie unde, a ramas numai îngrãditura.
„Ei, v-am fãcut ceea ce am fãgãduit?” „Ni-ai fãcut, zice mirele, e al
d-tale surul !”

Numai mireasa biata ramasã suparatã ºi zisã pe sub nas :
Nãnaºa a luat surul
ªi mie mi-a crapat c...

Domnica Doroftei, Suceava

*

Mireasa, cînd ajunge la casa barbatului, mirele o scoboarã din
car în braþe ºi încunjurã cu ea de 3 ori carul, apoi mireasa ia rãsteiele
de la boi ºi le aruncã peste casã ºi atunci sã cheamã cã e vrednicã.

Camena etc.

În ªcheia, le aruncã peste umãr sau, de merge cu cai, ia jos
cãpiþelele din cap de la cai.

*
Jugul

Hai sã meargã, meargã,
Dragã, dragã, dragã,
Vestea-n lumea-ntreagã,
Dragã, dragã, dragã,
C-az popa ne leagã,
Dragã, dragã, dragã,

La un jug ne bagã,
Dragã, dragã, dragã,
Ca doi junci sã tragã,
Dragã, dragã, dragã.

Botoºani

*
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Cãsãtoria

Foaie verde avramascã,
Ce-am iubit pe lumea asta :
Numai calul ºi nevasta, ah!
Nevasta mã primineºte,
Calul mã cãlãtoreºte.
Sus la munte ninge, plouã,
La Craiova picã rouã, ah!
Picã rouã ºi se ia,
C-acolo-i ºi draga mea.

Botoºani

*

Foaie verde avramascã,
Ce-am iubit pe lumea asta,
Numa calul ºi nevasta :
Calul te cãlãtoreºte,
Nevasta te mãguleºte,

Cu oghialul te-nvãleºte,
Cu oghialul de atlaz,
Mori, duºmane, de nacaz.
– Mãi bãiete, bãiet prost,
Astã-noapte unde-ai fost ?
– Unde-am fost, m-am

pãgubit,
Sub un mãr mîndru-nflorit,
Toatã noaptea-am aºteptat.
Dac-am vãzut cã nu vii,
Mi-am pus dorul cãpãtãi,
Cu dragostea mã-nvãlii,
Doamne, bine hodinii.

Siret

*

Puºca, calul ºi femeia sã nu le
împrumuþi nimãrui.

Moldova

(Se va vedea vol. II*, povestea Cele trei învãþãturi.)

Puºca, calul ºi femeia sã nu le crezi niciodatã. Zvorîºtea

Femeia trebuie bãtutã, calul bãtut ºi moara ferecatã. Idem

Coasa ºi femeia trebuiesc bãtute. Coasa de 6 ori pe zi ºi femeia de
3 ori – care-i rea. Idem

§ 15. Carul

Carul e al barbatului ; el cu carul merge la pãdure, carã din cîmp
etc.

Carul l-a fãcut diavolul... (vezi vol. I, p. 25.)

Carul e blagoslovit de Domnul Hristos, cãci cînd îl cãutau jidanii,
un om l-a ascuns în car dupã scoarþã ºi nu l-au gãsit.

Ana Darie, Broscãuþi

În ceri, la Dumnezeu, sînt de toate, ca ºi aici pe pãmînt : sã aflã
car cu boi (Ursa Mare) etc. (Mai amãnunþit, sã va vedea vol. III*.)

Femeia, cînd porneºte carul la arat, sã nu treacã pe dinaintea
boilor, cã merge lucrul greu, cã-i pãcãtoasã. (Vezi vol. I, p. 139)

Sau dacã pornesc undeva cu cãruþa la drum, fie ºi cu cai, femeia
sã lese sã meargã întãi barbatul o bucãþicã, macar pãn’ la poartã,
º-apoi sã se puie ea, ca sã le meargã bine. Ilinca Cozma, Roºa

* Aceste volume nu au mai fost publicate de autoare (n.ed.).
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Femeia n-are voie sã treacã peste proþapul carului, cã blastãmã
Domnul Hristos ºi Maica Domnului, cãci proþapul e cruce.

Nu-i drept nimic din toate acestea, nici cã sã nu meargã deodatã
cu carul – femeia care e curatã poate sã treacã ºi peste proþap, ºi pe
dinaintea boilor etc., cãci încã mai bine le-a merge. Broscãuþi

Peste proþap sã nu treacã femeia care poate are pe alt barbat, e
bajocuritã, aceea e pacat sã treacã, cãci poate sã piarã, sã se sîngere
vro vitã, cãci vita-i sfîntã, nu-i pãcãtoasã ca omul, or poate sã se
rãstoarne carul pe drumul neted. Catrina Dãnilã, Mihalcea

Cîteodatã trec cucoane prin tîrg peste proþap ºi þaranii aºa sã
mînie !

Peste proþap de trece femeia, sã leagã barbatul ; chiar ºi al femeiei
ce trece. Mihalcea

Femeia îngreunatã poate sã treacã orcum, cãci e plinã ºi merge în
plin ; cui îi iese înainte, îi merge bine.

Femeia, dacã trece proþapul, are numai bãieþi. Roºa

Dacã trece femeia îngreunatã proþapul, se întoarce copilul în ea.
Botoºani

Dacã trece femeia îngreunatã proþapul, face copilul cu guºã.
Mihalcea

Barbatul îl dezlegi, pe oiºtea cãruþei, luni, miercuri ºi vineri ;
aduci stropi de la moarã ºi iai de pe oiºte 9 surcele cu cuþitul, le pui
în stropi ºi-i dai sã beie. Maria Cloºca, Suceava

De s-a bajocuri cînele în car, musai în ziua ceea, barbatul sau
femeia sã aibã de-a face cu altul, dacã li s-a spurcat carul. Camena

Odatã un om mergea cu femeia lui la tîrg. Trece un turc ; se uitã
la femeie : femeia, frumuºicã. Strigã la om sã steie ; omul stã. El ia
femeia mai într-o parte ºi face bajocurã de dînsa. Da femeia, tot
ºireatã: „Jupîne, domnule, cum i-a fi zis, încaltea dac-ai fãcut ba-
jocurã de mine, fã ºi de barbatul meu, cã eu de-amu zi bunã în casã
cu dînsul n-am sã mai am.” Turcul a ascultat-o ºi face ce ºtie în
legea lui ºi se duce. – Cum sã dea el amu în obraz femeiei, cã nu
poate, n-are nici un chip! Zice numai la boi :

Hãi, boi !
Feºteliþii de voi,
Cã feºtelita-i în car la voi
ªi feºtelitul de mine !

*

Pãn’ în car, pãn’ în cãruþã,
Þ-ai gãsit altã drãguþã,
Pãn’ în car, pãn’ în teleagã,
Þ-ai gãsit, dar nu þi-i dragã,
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Pãn’ în car, pãn’ în hinteu,
Tot mai dragã þ-am fost eu! Roºa

Nod de la car, de gãsit, sã-l ardã ºi sã-l bea femeia, ca sã facã
copii. Camena

De gãseºti vrun nod de funie de la cãruþã, sã-l deznozi numai-
decît, cã acolo poate sã fie un suflet legat ºi se chinuieºte, sã-l slobozi.

Maria Spînul, Mihalcea

*

Roata. Jugul

Mãi bãiete, cucuiete,
Mînã roata pe pãrete ! (Zic copiii.)

Cu dohot de la roata cãruþei, gãsit în drum, sã ungi pe copil, de
„ceas rãu”, pe trup în cruce ºi-i trece. Camena

Dohotul de gãsit e bun ºi de negei. Costîna

Cui de la roata cãruþei, de la leucã sau potcoavã de cal de gãseºti,
sã-l baþi în prag ºi, de cîte ori calci, calci pe duºman pe cap.

Broscãuþi

Dacã vrai sã prinzi strigoaicele, spre Sf. Gheorghe, sã ungi roata
cu tãmîie neagrã ºi s-o pui în uºã, cã le prinzi.

Cu stropi de la roata morei e foarte bine sã te speli, de orce.
General

(Vezi roata ºi povestea, vol. I, p. 282-283.)

(Se va vedea la boale, Holera etc. ºi roata.)

Roata cãruþei se pune pe casã, sã nu piarã porcii de brîncã.

Roata cãruþei se pune pe casã, de tun, sã nu detune. (Se va vedea
volumul II*.)

Unde sînt guzani, sã pui în bortã un ciolan de gãsit de la o roatã,
cã fug. Mãmãieºti

Dacã se aflã în car un ºoarec, carul musai sã se rãstoarne ; cum e
vara, cã aduc carul încarcat cu pîne, fie ºi pe drum drept, cã se
rãstoarnã; aºa cumpãnã are ºoarecul !

Dacã se aflã un ºoarec în cãruþã, fie povara cît de uºoarã, caii trag
foarte greu. D-l David, com. Buhalniþa

Cînd ai ploºniþe în casã, sã iai la lunã veche 9 ploºniþe ºi sã le pui
într-o trestie ºi, cînd merge cãruþa de pe deal la vale, sã le pui în
cãruþã ºi sã zici : „Cum fuge roata pe pãmînt, aºa sã fugã ploºniþele
de la casa mea ºi cum sã scuturã lutul de pe roþi, aºa sã sã scuture
ploºniþele de la mine.” D-na A. Constantinovici, Mihalcea

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Ca sã umble lumea dupã d-ta, sã iai þernã de pe roþile cele de
dinapoi de la cãruþã ºi sã zici : „Cum aleargã roþile cele de dinapoi
dupã cele de dinainte, aºa sã alerge lumea dupã mine ; ºi cum huiesc,
aºa sã sã huiascã ºi sã se sfãdeascã flecãii de la mine.”

Ursana, Mihalcea
Cînd e cineva nepãsãtori de lucru ºi nu-ºi bate capul de nimicã,

nu sã îngrijeºte de trai, sã ia dohot de la roata cãruþei ºi i sã dã în
bãuturã: „Cum duce carul ºi e pentru treabã, aºa sã fie ºi omul
acela.” Maria Gabora, Stãneºti

În car dacã te visezi, sus pe fîn sau pe ceva, mergi în rai, de stai
jos, în iad.

Jurãmînt în glumã: „Pe ochii mîþei, pe crucea cãruþei !”

Cimiliturã :
Am patru cãþele :
Toatã ziua fug
ªi nu sã ajung.

(Roþile)

*

Cînd vezi boii trãgînd greu la deal sau la vrun glod, sã nu þii
mînile strînse la un loc, cã li-i greu; dar sã le slobozi în jos, cã li-i mai
uºor. Pãlie Bilig, Mihalcea

Sã nu pui nimic de la jug pe foc, cã sîngerã vitele.

Jugul dacã arde, nu poate omul muri, sã chinuieºte cum s-a
chinuit boul în plug. Roºa

Jugul nu sã dã pe foc, sã dã pe apã, cã aceea-i munca boului ;
omul care arde jugul nu poate muri pãn’ nu-i pune jugul sub cap.

Botoºani

Diavolul ºi carul

Diavolului i sã spune „Cel de sub roatã”.

Diavolul, de zi, de noapte, stã lîngã car ca sã strice carul.
Aniþa Haidãu, Costîna

Cînd scîrþie carul, atunci e petrecerea dracului, atunci el boteazã,
atunci cununã, acela-i cîntecul lui, muzica lui ; cu toþii joacã ºi petrec,
pãnã ºi drãcoaica, de-i lehuzã, atunci joacã.

Profira Izvoriºteanu, Botoºani
În Broscãuþi (Bucovina), rãsteul de la car sã sfinþeºte de Paºti cu

pasca la bisericã ºi atunci necuratul nu sã poate apropia de boi.

Diavolul sã aninã de om, la car, în pãdure ; cînd sã rupe ceva,
atunci el sã zãdãrãºte cu omul ; de ciudã cã carul l-a fãcut el ºi
Dumnezeu i l-a luat. Andron Dragan, Mihalcea
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Sfîntul Ilie era cãrãuº. Odatã a mers undeva ºi i-a stricat diavolul
cãruþa. Sf. Ilie s-a rugat la Dumnezeu sã-i dea putere macar pe-o zi,
sã fie stãpîn pe dînºii ; Dumnezeu i-a dat tunul ºi cînd a început a
tuna... etc. Gheorghi Cozma, Botoºani

Cînd tunã vara, sã zice cã Dumnezeu umblã cu carul cu colaci
prin cer. Mihalcea

Cap. VI

Tunul. Grindina. Ploaia
ªerpii. Cocostîrcul. Alunul

Ziua-Crucei

§ 1. A. Sãmãnãtura. Bostanul. Tunul

Pãnã nu tunã, pãmîntul e închis ; cînd tunã, pãmîntul se desface,
atunci toatã iarba încolþeºte, atunci se începe a se ara, cã amu
pãmîntul e cald. Mahala, Horecea

De eºti voios cînd tunã întãi, eºti voios tot anul. Camena

Cînd tunã întãi, dacã tunã despre rãsãrit, va fi anul roditori, bun;
da dacã tunã de la miezul-nopþii sau asfinþit, va fi anul neroditori,
rãu.

Horecea
Cînd tunã întãi, cît omãt apucã Sf. Ilie cu tunul, atîta piatrã este

peste an. De este atunci omãt mult, este ºi piatrã multã ºi vice-versa.
Roºa

De tunã dinspre cîmp, nu dinspre pãdure, n-are sã fie piatrã anul
acela. Mihalcea

Cînd tunã întãi, sã te loveºti cu capul de fier, sã-þi fie capul tare
ca fierul peste an ; în Mihalcea, se lovesc de piatrã, cã e mai tare.

„Cum e tunul de tare ºi nu-l rãsipeºte nime, aºa capul meu sã fie.”
Roºa

Cînd tunã întãi, sã pui o piatrã dupã grindã ºi e bunã sã faci abur
cu ea pentru mãsele. Ropcea

Cine se teme de tun sã apuce atunci beþe, paie, ce va gãsi de jos,
ºi cu acelea sã se afume, cã sînt bune de spãriet, ºi mai mult nu se
teme. Costîna

Paiele celea sînt bune ºi de junghi, de sãgetãturi în urechi.

Ca sã ai manã la vacã, cînd tunã întãi, sã iai un bãþ de tufã (alun)
ºi sã-l vîri în pãmînt ; sã-l laºi 3 zile, apoi sã-l arzi, sã-l pisezi ºi sã-l
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dai în mîncare vacei, cãci atunci cînd tunã întãi, pãmîntul se umple
de toatã mana. Gafencu, Strojineþ

Cînd tunã întãi, sã scuturi copacii în grãdinã, cã rodesc bine.
Mihalcea

În ziua în care a tunat întãi, sã þii bine minte ºi în aceea zi sã
sameni, cã rodeºte bine pãmîntul. Gh. Morar, Botoºani

Cînd tunã, sã ºtii în ce zi ºi sã sameni bostani, cã se fac mulþi,
dacã sameni în acea zi. Botoºani

Dacã sameni pãpuºoi ºi bostani pãnã a nu tuna, sã fie amu în
pãmînt cînd tunã, se fac mulþi. Botoºani

În Bagiurea, strîng o bostãnoaicã de cu toamnã ºi cînd tunã întãi,
merg în grãdinã ºi o sfarmã, cã-i bunã de sãmînþã. Moldova

În Mihalcea, de Iordan, cînd strigã poporul”chiraleisa”, sã sfarmã
o bostanoicã în casã de sãmînþã, cã se fac bostanii mari ºi mulþi.

În Mihalcea, cînd fac sara spre Boboteazã cruci de cearã pe
pãreþi, arunc sîmburi de bostan ici ºi colo, împrejurul casei pe afarã,
ca sã le dea Dumnezeu sanatate ºi sã trãiascã ani mulþi.

Bostan cine furã e ca ºi cînd ar fura ou, sãrãcie pentru acel ce
furã ºi nenoroc. Mihalcea

Mare pacat e a fura bostan ! Pe ceea lume, cel ce furã îl urcã toatã
sãptãmîna pe un deal ascuþit ºi neted ca masa ºi sîmbãta, cînd ajunge
în vîrf, cade de ceea parte jos ºi tot aºa îl carã în vecii vecilor. Roºa

Bostani, pepeni de visezi, sînt copii, ai sã faci copii. Mahala

(S-a vãzut povestea, vol. I, p. 174.)

Cimilitura bostanului :
Am o casã fãrã uºi ºi fãrã fereºti.

(Bostanul)

Cimilitura harbuzului :
Am un iaz cu apele roºi, cu malurile verzi ºi piticii negri.

(Harbuzul)

*

În Botoºani sã spune o vorbã aºa în vînt, fãrã a i se ºti însãm-
nãtatea :

Chef ºi bucurie,
În deal la bostãnãrie ! Botoºani

Bostãnãrie sau harbuzãrie sã spune la o casã de femei desfrînate.
Suceava

„De-a bostãnelul” e un joc ce sã joacã copiii (sã va vedea vol. II*).

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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„Cap, nu bostan !” sã spune cã are un om cu minte ; ºi vice-versa.

„E un trãsnit cu leuca !” sã zice despre un ºuchet, nebun.

„Tot i-a tunat ºi i-a adunat” sã zice, cînd la vro afacere ceva, cei ce
fac parte sînt tot oameni cu sminteli.

„I-a trãsnit în cap sã facã cutare lucru”... sã zice cînd cineva ia o
hotãrîre rãpede.

„Nu-mi scapãrã mie de asta acuma”... sã zice cînd cineva sã grã-
beºte sã facã alt lucru.

„Merge de-i scapãrã cãlcãile”... sã zice cînd cineva merge iute.

„S-a dus ca fulgerul !”, „ca plumbul !”, repede.

Tunînd de visezi, trãsnind, fulgerînd, auzi o veste sau primeºti o
scrisoare.

De visezi cã tunã ºi e nouros, plouã, ai sã ai o suparare sau va
muri cineva ºi ai sã plîngi. Mihalcea

*

Cimiliturã :
Rage buga1-între hotare
ªi s-aude-a noua þarã !

(Taurul)

*
Cîntece

Cat la deal, dealul huieºte,
ªi bãdiþa fîn coseºte,
Cat la vale, în vale tunã,
Puiculiþa mea adunã.
Ce sã fac sã mã-ntîlnesc,
Douã vorbe sã-i vorbesc,
Douã vorbe tãinuite,
Sã le þie puica minte.

Davideni

*

Amorul. Harbuzul

Frunzã verde de harbuz,
Vin doi nouraºi pe sus,
Vin c-o veste, c-un rãspuns.
Amorul îi mare cîne,
Peste multe dealuri vine,
ªi se pune lîngã tine,

ªi îþi spune mii ºi sute,
Pãnã te scoate din minte,
Sã dã deoparte ºi rîde.
Da amorul cum se þine?
– Sã þine pe genunchele,
Sã nu-l vîri în cheltuiele,
Sã-l hrãneºti cu alunele.

Comuna Tudora, Botoºani

*

Frunzã verde de harbuz,
Pe cîte ochii am pus,
Eu pe toate le-am supus.
Pus-am ochii ºi pe tine,
De-i scapa, sã fiu eu cîne,
Sã fiu cîne, lege rea,
De-i scapa de mîna mea!
Sã fiu cîne-n patru brînci,
De nu te-oi face sã plîngi !

Brãeºti

*

1. Buga se numeºte în jurul Sucevei „taurul”.
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Dumitrache Volcinschi, din Ropcea, spune cã Sf. Ilie orînduieºte
cu 7 tunuri ; sub mîna lui Sf. Ilie sînt 7 tunuri. Este tun de ploaie,
secetã, foamete, moarte, holerã, boale ºi bãtãlie.

Cînd vezi cã se pregãteºte de ploaie, e nouros, fulgerã ºi tunã, iar
de plouat, nu plouã deloc, atunci are sã fie bãtãlie.

Bãtãlia de pe pãmînt merge una cu bãtãlia lui Dumnezeu din ceri.
Cînd e bãtãlie între oameni, curgere de sînge, atunci ºi Dumnezeu
din ceri se supãrã ºi dã furtune cu ploi. Bãtãlie pe uscat nu este,
aceasta sã o ºtiþi de la mine. Povestitorul

Cînd tunã sau fulgerã iarna, are sã fie bãtãlie sau vrun semn
ceva. (Iarna aceasta, 1903, a fulgerat.) Camena

„Trãsni-te-ar Dumnezeu sã te trãsneascã !” sã blãstãmã.

Fragment dintr-un cîntec :
Tunã, Doamne, ce-i tuna :
Tunã, Doamne, frunza-n tei,
Inima-n duºmanii mei ! Igeºti

Cînd tunã sau fulgerã din senin sau cînd de o parte e nour ºi
fulgerã, iar de alta soare, aceasta e a secetã, va fi secetã.

„Trãsni-te-ar din senin !” se zice ca blãstãm.

Pe o nevastã de curînd mãritatã o tot învaþa mama ei ca sã cerce
firea barbatului. Într-o zi, stînd amîndoi la vatrã, ea lãsã sã se audã
ceva ce nu era prea frumos. „Ce-i asta, femeie?” „Tunã, barbate !” El
ia un tãciune ºi-i face, pliosc !, între ochi. „Ce-i asta, barbate ?” „Dupã
tunet, ºi fulger, mãi femeie !” ªi a vãzut cum îi firea barbatului.

Botoºani

*

Copiii, cînd vãd cã e furtunã ºi aud în cer tunete, zburdã ºi aleargã
zicînd:

Doamne-ajunge,
Pe cel ce fuge !

(bis)

Cînd tunã, sã nu alergi ºi sã-þi strîngi straiele pe lîngã trup, sã nu
între necuratul sã sã ascundã pe lîngã trup. Pe la mijlocul drumului,
cînd tunã, sã nu mergi, ci pe de o parte, cãci „el” prin mijlocul
drumului merge.

Cînd tunã, pe prag sã nu stai, nici lîngã horn, cã necuratul nãzu-
ieºte sã între în casã ºi tunul merge dupã dînsul.

Sub rãchitã sã nu stai cînd tunã, cã el acolo sã ascunde ºi te
detunã ; tot astfel ºi sub carpãn sã nu stai, pentru cã carpãnul e
lemnul lui, el sub carpãn ºede. Lemn de carpãn nu sã pune la casã,
cã o detunã; din carpãn nici macar un cui nu se face.

Casa de carpãn sã aprinde ºi pocneºte totdeauna.
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Lemn trãsnit nu sã pune la casã, doar dacã sã scrie o rugãciune ºi
se pune în lemn: „Eu laud numele Domnului, da tu pe cine lauzi?”,
º-atunci poate sã puie, cã fuge. De la d-l Ilie Dulgher, Broscãuþi

Sub tei, poþi sã stai cînd tunã, cãci teiul e lemn sfînt, de tei el nu
sã apropie ºi nu-l detunã.

*

Sf. Ion de la Suceava, cînd era bãiet, pãºtea vitele tatãlui sãu pe
toloacã ºi tatãl sãu îl vedea adesea uitîndu-se la ceri, rugîndu-se ºi
rîzînd : „Mãi, de ce rîzi tu cînd te uiþi în sus?” „Cînd mã vei mai
vedea rîzînd, sã pui piciorul d-tale pe al meu ºi vei vedea.” Tatãl sãu
a fãcut aºa º-a vãzut ceriul deschis ºi pe Dumnezeu þiind în mînã
tunul (aºa, ca un bici împodobit cu flori).

Cu puºca aceea, Dumnezeu în tot anul spre Anul Nou blagos-
loveºte lumea ºi ce picurã din puºcã, aceea avem; ºi îndatã îºi scrie,
îºi însamnã, în care þarã are sã fie pîne, în care nu, care om are sã
moarã, cine are sã se nascã, ce are sã pãþascã etc. Unde nu s-au
rugat oamenii la Dumnezeu, acolo nu dã pîne ; aºa dupã cum au
fãcut. Petre Beicu

Frunzã verde busuioc,
Roº îi cerul într-un loc,
Roº îi cerul ºi c-o stea,
Pedepsitã-i viaþa mea,
Roº îi cerul-ntr-un loc,
Pedepsit al meu noroc.
Tunã, tunã ºi rãsunã
ªi bãdiþa grîu adunã,
ªi adunã grîu cu flori
Leliþei de sãrbãtori,
ªi adunã grîu cu rouã,
Leliþei de lunã nouã.
Lunca mare frunzã n-are,
Lunca micã frunza-i picã,
Am doi pui de rîndunicã,
Unul zboarã ºi se duce,
Altul rãmîne ºi plînge,
ªi se roagã la Sf. Soare :
Ia dã-mi, Doamne, aripioare,
Ca sã zbor în drumul mare. Zureni

*

Tunul e altul decît fulgerile.

De fulgerat fulgerã cînd se lovesc nourii unii de alþii ºi atunci
scapãrã, cum ai scapara din amnari.

Dumnezeu i-a dat lui Sf. Ilie tunul, puterea în mînã, ca Sf. Ilie cu
el sã orînduiascã norodul. Cînd vor face oamenii bine, sã le dea bine,
cînd rãu, sã-i pedepsascã, sã nu le dea pîne, sã-i sparie, sã-i omoare.
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Paloºul lui Sf. Ilie e cu douã tãiuºuri, cu unul de aur ºi cu unul
ascuþit. Cînd loveºte cu cel de aur, dã manã, cînd cu celalalt, dã
piatrã. Petrea Beicu, Mihalcea

Sf. Ilie umblã prin cer c-o cãruþã grea, ale cãrei roate fac huitul ce
sã aude cînd zicem noi cã tunã, iar fulgerile sã fac cînd loveºte cu
biciul pe caii lui. Ce cai ºi ce bici va fi avînd !

De la dl pãrinte Ioan Ienachi, Suceava

Piatra e a lui Dumnezeu, o poartã Sf. Ilie, pentru pocãinþa oame-
nilor, cînd nu cred în Dumnezeu, cînd sînt rãi ºi fac pacate.
Dumnezeu îi pedepseºte cu piatrã, ca sã fie foamete ; cã doar cu bãþul
nu-i va bate !

Sf. Ilie orînduieºte cu piatra ; el rãdicã gheaþa în nouri de sub
pãmînt ºi în ceri merg lãstopane de gheaþã întregi pe nouri, dar Sf.
Ilie umblã cu cãruþa ºi c-un mai tot o sfarmã, iar Arhanghelul Mihail
merge înainte cu sabia ºi tot o taie. Ana Haidiciuc, Jucica

Piatra o poartã Arhanghelul Gavriil, el orînduieºte cu tunul ºi cu
piatra. Maria Cocea, Voloca

Cine posteºte cele trei Ajunuri : al Crãciunului, al Anului Nou ºi
al Bobotezei, are mare putere înaintea lui Dumnezeu ºi multe cele
poate face ; acela poate înturna ºi piatra. Cînd vede cã vine nourul,
sã se dezbrace în pielea goalã, sã ia douã cuþite, cîte unul în fiecare
mînã, sã le întoarcã cu ascuþitul la spate ºi, mergînd ca ºi cum ar
vra sã sparie pe cineva, sã zicã : „Ho! Sf. Ilie, opreºte-þi buhaiul... !”,
ºi nourul fuge. Toader Ostafi, Roºa

La Dumnezeu este un buhai care poartã piatra pentru pedeapsa
oamenilor. Agafia Popovici, Mihalcea

*

Ploaia se face din omãt ; împrejurul pãmîntului este omãt mare,
care stã ºi vara, din acela sã rãdicã la cer ºi Sf. Ilie îl topeºte cu foc
ºi dã ploaie din el, da dracii fac gheaþã ºi dau asupra oamenilor sã
n-aibã pîne, ºi tot Sf. Ilie o sfarmã cu suliþa.

Matei Puzdreac, Mihalcea
Pe ceri se cunoaºte care e nour de ploaie ºi care de gheaþã. Sf. Ilie

trage nourul cel de ploaie cu un bou ca sã deie apã pintre piatrã.
Cîteodatã boul acela aºa de greu mugeºte, cã se aude pãnã aice ; da
necuratul trage gheaþa cu putere de foc. Palie Bilig, Mihalcea

Ploaia se face din omãtul ce a întrat iarna în pãmînt. Acela
primãvara iese în chip de aburi, cãci vara alungã iarna afarã din
pãmînt ºi din aceea cade apoi manã pe pãmînt.

Dumitru Volcinschi, Ropcea

*
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Copila moartã.  Tunul. Ploaia. Fulgerul

La o casã în Cernãuþi, unde erau mai mulþi copii la gazdã, era ºi
o copilã despre care stãpîna casei spunea urmãtoarele povestitoarei :

„Copila aceasta era vecinic suparatã, niciodatã nu vorbea cu ni-
mene, nu rîdea ºi cînd venea timpul mesei, abia cu greu o fãceam sã
mãnînce ceva. Într-o zi, tuna tare ºi fulgera, da eu am zis : «Ian
auziþi cum se freacã nourii !» – «Se freacã nourii ? !», a zis ea. ªi a
început a rîde, dar mai mult n-a zis nimic. Eu m-am simþit atinsã de
rîsul ei, cum aºa un copil sã-ºi batã în casa mea joc de mine, ºi am
început a o probozi.

Ea atunci m-a rugat sã nu mã supãr, cã ea are sã-mi spuie ceva,
dar sã nu spun la nimene, cãci atunci va fi rãu de ea ; ºi mi-a început
a istorisi :

«Eu sînt la mama mea numai cît una. Mama n-a avut mulþi ani
copii ºi numai dupã multe rugãciuni la Dumnezeu m-a avut pe mine.
Odatã am fost bolnavã tare ºi am murit ; ce va mai fi fost acasã, nu
ºtiu, dar eu, cu lumînarea în mînã, îmbrãcatã în straie de cununie,
aºa cum m-au fost pus, m-am trezi pe un cîmp tare frumos, cu iarbã
verde, dar era pîclã deasã cã nu videam nimic înainte. Deodatã, mi
s-a aratat un moºneag înaintea mea, întãi mã temeam, dar pe urmã
m-am apropiat de dînsul. El m-a luat de mînã ºi m-a început a duce
tot în sus pe verdeaþa ceea, dar aºa ca pe urzitoare, mã suiam tot în
sus ; m-a dus pãnã ce am ajuns într-o casã mare, c-o tindã. Acolo, pe
podea jos, erau trei mere, trei boambe de fier. Eu am întrebat ce sînt
acelea ºi el mi-a spus cã una e tunul, alta fulgerul ºi alta ploaia ;
dacã atingi pe una, îndatã tunã, or scapãrã, or plouã. Din tinda ceea
dai într-o casã, acolo erau o mulþime de copii ; cînd m-au vãzut toþi,
au început sã mã cheme.

Mama mea dãduse de pomanã pentru mine un cofãiel cu apã cu o
lumînare ; lumînarea a fost ars ºi cofãielul s-a aprins la toartã ; aºa
l-am vãzut acolo cum îl ºtiam. Dar înlãuntru era aºa luminã ºi frumos
ºi de toate cele ce dãduse pãrinþii copiilor, c-am vrut sã întru ºi eu.
Atunci bãtrînul mi-a spus : «Nu trece pragul, cã mama ta tare plînge,
întoarce-te înapoi !» Dupã aceea m-a lovit de trei ori cu o vargã ºi
m-am trezit cum striga mama mea: «Draga mamei, scoalã-te ºi-mi
mai spune o vorbã!» Preoþii erau în jurul meu ca sã mã îngroape,
oamenii unii au fugit, iar unii au rãmas. Apoi s-a fãcut petrecere,
dar mie îmi pãrea tot una rãu cã n-am rãmas acolo, era aºa de
frumos ! Mama însã mi-a zis ca sã nu spun la nimene, cã s-or teme
oamenii ºi nimene nu mã va lua. Sã nu spui nici d-ta ce þi-am spus».
Dar din momentul acela, zice gazda, am capatat aºa spaimã de
dînsa, cã, cum a venit mã-sa, am zis cã nu am loc unde s-o þin, sã o
ia, ºi de atunci nu ºtiu ce s-a fãcut.”1

De la d-na Elena de Volcinschi, Mihalcea

1. Pe vedenia aceasta pun multã bazã cei ce au auzit-o.
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B. Joile. Tunul. Cînepa

Dupã Boboteazã, nu se spalã cãmeºile douã sãptãmîni, pentru cã
apele-s sfinþite. Atunci femeiele sã nu meargã sã batã cãmeºile cu
maiul la pãrãu, cã din pricina lor e grindinã vara ºi sfarmã pînile
oamenilor. Pentru cã dracul la Boboteazã, cînd strigã preotul „chira-
leisa”, cade în fundul apelor ºi, cum va bate vro femeie cu maiul, la
cea întãi loviturã, el iesã în sus ºi cîtã gheaþã prinde sub unghii o
duce în ceri ºi din aceea se face vara grindinã. Maria Struþ, Mihalcea

În ziua de Boboteazã, cînd strigã „chiraleisa”, sã nu fie nici o
cotreanþã sau petecã de pînzã pe-afarã, sã ascunzi totul în casã, cãci
diavolul se ascunde sub ea ºi atunci la casa ceea trãsneºte. Nu se
lasã ºi pentru necurãþenii, fiare, cãci suflã asupra casei ºi omului
nu-i merge bine peste an, e tot bolnav. Petrea Beicu, Mihalcea

Pãnã nu tunã, nu se bat cãmeºile cu maiul la pãrãu, pãnã nu
începe Dumnezeu al lui. Roºa

În Roºa, nu bat cu maiul cãmeºile la pãrãu pãnã la Ispas, pentru
piatrã.

Pãnã la Ispas, în Mahala, nu meliþã, nu perie, ca sã nu se stîr-
neascã furtuni.

În Roºa, numai pe afarã nu deapãnã pãnã la Ispas, de piatrã.

În Mihalcea, nu perie, nu meliþã pe afarã, cã ceriul e deschis pãnã
la Ispas, sã nu meargã puzderia la ceri.

În Mihalcea, nouã joi dupã Paºti, nu bat cãmeºile, cã bate piatra.

În Mahala, nu zolesc cele nouã joi, nu bat cu maiul, nu deapãnã,
nu urzesc, nu þese, de piatrã, de tun.

Piatra de aceea se face, pentru cã în cele nouã joi dupã Paºti baþi,
sãpi pãmîntul. Dar cine le þine ºi nu lucreazã zilele celea, în cîmpul
aceluia piatra va trece pe alãturi ºi nu va bate. Mihalcea

Cele nouã joi de dupã Paºti se þin cu mare credinþã atît în
Moldova, cît ºi în Bucovina. În Ardeal, în joile aceste se face slujbã ºi
fac praznice ; ba þin ºi joile din postul mare ºi vinerile, nu lucreazã,
cãci zic cã-s legate din bãtrîni.

O chiuiturã rãspînditã la joc spune aºa :
Cine-n horã n-a juca
Batã-i piatra cînepa!

Împaratul Joian. A noua joie

Zice cã a fost un împarat Joian ºi acela, cînd a ajuns la slãbãciune,
a lasat cu limbã de moarte cã aceea zi s-o þie oamenii pentru binele
lor. ªi în ziua ceea, macar sã fii datori, sã nu te duci la lucru, cã
piatra – de o þii – va bate ogorul de alãturi ºi al aceluia care þine nu-l
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va bate. Atunci, în ziua ceea, fierbe mai tare piatra, e mare cumpãnã
ºi de aceea a zis împaratul sã o þinem. Atunci e „Bulciul cel Mare” ºi
se cheamã „fierberea pietrei.” Dumitru Morari, Rachiþi, Botoºani

Bulcii cad joi dupã Duminica Mare, în a zecea sãptãmînã dupã
Paºti. În ziua aceea, la Suceava sã scot moaºtele Sfîntului Ion ºi se
face agheazmã. Oamenii þin Bulcii pentru Iele.

(Þiganii din Camena zic „Bîlciurile”.)

Piatra o fac diavolii cu ciocanele, ca sã n-aibã oamenii pîne, dar
dacã þin cele 9 joi dupã Paºti, ei atunci n-au putere a o face, cãci în
joile celea o fac. Broscãuþi

C. Mãrul. Poamele

Dintãi ºi-ntãi, din mãr Sf. Ilie a gustat. Mãrul e copacul lui Sf.
Ilie, de aceea Dumnezeu i-a spus : „Apoi dar, Ilie, pãn’ de ziua ta sã
nu sã mãnînce merele, tocmai de ziua ta sã sã guste întãi.”

Mere cine viseazã, ferice de acela, n-are pacate. (S-a vãzut paca-
tele ºi merele.) Ion David, Botoºani

Pãnã la Sf. Ilie, nu se taie merele cu cuþitul, cãci bate piatra.
Roºa

Pãnã la Sf. Ilie, sã nu scuturi merele, sã nu baþi mãr de mãr, cã se
fac furtuni ; tunã ºi fulgerã anul acela tare ºi-i piatrã. Ropcea, Siret

Pãnã la Sf. Ilie, sã nu baþi mãr de mãr, sã nu arunci cu merele în
sus, pentru cã-i piatrã. Botoºani

Poamele nu se mãnînc, nu se bat, nu se scutur pãnã la Sf. Ilie,
pentru piatrã. Broscãuþi

În ziua de Sf. Ilie, sã duci întãi mere la bisericã sau întãi sã dai de
pomanã ºi apoi sã mãnînci. Atunci, pe ceea lume le vezi de aur, dar
dacã nu þii ºi mãnînci, pe ceea lume tot culegi ºi nu ºtiu cine vine ºi
þi le ia, n-ai de ele parte. Mahala

Unii nu mãnîncã poame pãnã la Probajine : mere, pere, perje ;
atunci zice cã e pentru poame cerul deschis.

În Botoºani, nu sã mãnînc pãn’ la Sf. Ilie, atunci duc bliduri cu
poame la bisericã, împodobite cu flori.

Zice cã sã nu mãnînci pãn’ nu dai întãi din mîni, pentru cã dacã
ai neamuri moarte, de dai mai apoi de pomanã, nu e primit ºi
sufletul nu poate capata, cã ai mîncat singur întãi.

Mama, dacã are copii morþi ºi mãnîncã, Maica Domnului pe ceea
lume n-are mãr sã dea ºi la copilul ei sã se joace, cãci ea þine merele
ce le dau de pomanã ; copilul sã uitã la alþii cum se joacã ºi mãnîncã
ºi zice : „Mama l-a mîncat pe al meu!” Roºa
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Copilului, cît e mic, sã nu-i dai mîþa în mînã, cãci îngerul nu-i mai
dã în mînã mãrul cel de aur sã se joace. (Se va mai vedea vol. II*.)
(Mîþa se dã afarã cînd tunã, cãci e a necuratului.)

Ouãle roºi, de Paºti, sã fac în Joia Mare ; ouãle ce se fac sadea roºi
se numesc „meriºoare”, de acestea dacã dai de pomanã, pe ceea lume
sã fac mere sau mere de aur ; cu un astfel de meriºor, e bine sã te
speli, ca sã fii rumen peste an, sãnãtos. Cînd e cineva rumen, sã zice
cã „parcã e un mãr”.

Ca sã ºtii de te iubeºte cine gîndeºti, iai un sîmbure de mãr ºi-l
înfigi într-un bold ºi-l aprinzi la lumînare. De pocneºte, te iubeºte,
de nu, nu. Botoºani

Ca sã te iubeascã cineva, sã împungi degetul cel mic, sã picure 3
picãturi de sînge într-un mãr, ºi sã-l dai aceluia sã-l mãnînce.

(Despre mãrul de Crãciun, în colinzi, s-a vãzut vol. I, p. 55. Mãrul
la nunþi ºi în cîntece se va vedea.)

(„Mãrul lipei”, se va vedea descîntec vol. II*, la boale.)

De Sf. Ioan-Tãierea Capului nu sã mãnîncã mãr ºi nimic ce e
„cap”, cãci mãrul e cap.

Copac mãr, e pãcat sã tai, pãn’ nu rãsãdeºti altul în loc.
Mihalcea

Parã coaptã de va visa fata cã mãnîncã, sã ºtie cã-ºi va pierde
cinstea.

Mere de visezi cã-þi dã cineva, e dragoste. Botoºani

Mere de visezi, au sã vie oaspeþi. Mihalcea

Mere e huit, bataie. Tot astfel ºi pere : vorbe proaste, bucluc.
Mihalcea

Mere, pere dacã visezi, sînt suflete, cer de pomanã.

Mãr sau parã dacã visezi cã cade de pe copac, îþi moare cineva din
familie. De cade o periºoarã sau un meriºor mic, moare un copil, de
mare, un bãtrîn.

De-i visa cã-þi vine cineva care e mort ºi rupe un mãr din copac,
desigur îþi va muri cineva. Mihalcea

În Molodia, de Sf. Ilie duc lapte ºi vin la bisericã pentru morþi.

Sf. Ilie sã rãfuieºte cea întãi zi de toamnã.

De Sf. Ilie sã fac praznice pentru morþi.

*

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Care-i ceasul cel mai curat?

Un împarat a fost învitat pe alt împarat la bal la dînsul. Mergînd
tînãrul împarat, vede pe un drac vãitîndu-se. „Ce faci tu acolo ?” „Ia,
trag durerile de naºtere ale fetei de împarat la care mergi tu, cãci ea
mîne are sã nascã ºi sufletul ei are sã fie al meu, pentru cã are sã
suceascã gîtul copilului.” Merse împaratul la bal ºi poronci ficiorului
sã iaie sama de fatã ºi sã scape copilul. Petrecurã ei pãn’ la o vreme,
deodatã fata împaratului fuge dupã uºã, naºte ºi dã sã omoare copi-
lul... cînd ficiorul i-l apucã din mîni... Sã lãþeºte vorba ; împaratul
alungã pe fatã, iar pe bãiet îl cere împaratul cel venit sã i-l dea lui.
I-l dãdu. Pe drum, cînd sã înturna acasã, sã întãlneºte iar cu dracul.
„Tu ai luat bãietul de la mine, îi zice dracul, dar sã ºtii cã el are sã-þi
ia averea ºi împãrãþia, iar tu ai sã munceºti cum m-am muncit eu
cînd l-am nãscut.” Cum auzi boieriul, poronci sã-l deie într-o fîntînã.
Un pãdurari, mergînd sã ia apã, îl gãsi ºi, pentru cã n-avea copii, îl
crescu. Dupã ce sã fãcu mare, bãietul nu vru sã ºadã la tatãl sãu,
merse la împaratul ºi se vîrî ficior în casã. Era foarte harnic ºi
împaratul a prins foarte mare dragoste de dînsul. Într-o zi, l-a între-
bat a cui e. El a spus cã l-au gãsit în fîntînã. Pe loc, împaratul s-a
priceput. Ca sã-l prãpãdeascã, l-a trimes sã meargã la dracul sã-i
aducã vestea : „Care ceas din zi e mai curat?”

El merse. Pe drum, ajunse la un mãr tare frumos, care înflorea,
dar nu rodea. Acolo era un moºneag. Sã mirã el de asta ºi întreabã pe
moºneag de ce nu poate copacul sã dea roadã? Dar acesta nu ºtiu ce
sã-i spuie. Mai merse, ajunse la un preot ce avea trei fete cîte de 40
de ani ºi nu sã mãritau. Îl roagã preotul cã, unde merge, sã întrebe
de ce nu sã pot mãrita fetele lui ? Ajunse la necuratul. Îl întrebã
care-i ceasul cel mai curat din zi ºi el îi spuse cã 8, fiindcã dimineaþa,
la ceasul acela, toþi stau la masã, ºi oameni, ºi draci, ºi apoi pornesc
la biurouri ºi la lucrul lor. Copacul de aceea nu face roade, cãci sub
el e aur ºi argint ; iar fetele nu sã mãritã cã le-a botezat tatãl lor.
Cum le va boteza altul, cum sã vor mãrita. A pornit el º-a spus
preotului pricina. Pe loc a chemat alt preot de le-a botezat ºi pe loc
le-au venit peþitori. Preotul i-a dat o mulþime de bani ºi el º-a cum-
parat cal ºi cãruþã de i-a pus. Merse la mãr, aice amãgi pe moºneag
sã meargã sã-i aducã apã, iar el dezgropã aurul, argintul ºi fugi. Pe
drum, cînd era sã ajungã la împaratul, îi iese dracul înainte c-un tun
în spate. „Te rog, fã bine, zice dracul, ºi-mi þine puþin tunul ista.” El
îi rãspunse : „Dã-te, te rog, trei paºi mai departe º-apoi þi l-oi þinea.”
Dracul s-a dat deoparte ºi el a trecut cu cãruþa ºi s-a tot dus. Cum
a vãzut împaratul bogãþiele lui, îl întreabã de unde le are ? El îi
spuse cã cole în drum un om cu tunul în spate l-a rugat sã i-l þie
oleacã ºi, pentru cã l-a þinut, i-a dat bogãþiele ce vede. Merse ºi
împaratul sã-i deie – ºi dracul lãsã tunul pe spatele lui ºi fugi.
„De-amu, tu ai sã þii tunul totdeauna în spate ºi ai sã te nãcãjeºti
cum m-am nãcãjit eu ; iar bãietul are sã-þi iaie fata de soþie ºi are sã
împãrãþascã în locul tãu.” Ionicã Pisarciuc, Roºa
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D. Copiii cei nebotezaþi, omorîþi

Piatra o fac copiii cei care-i fac fetele ºi-i îngroapã nebotezaþi ;
dacã nu-i boteazã nimene cînd strigã (s-a vãzut vol. I, p. 415), sã duc
de slujesc dracului.

O fatã a fãcut odatã un copil ºi l-a îngropat sub boz. Dupã ce s-a
mãritat, a fãcut cu barbatul ei alt copil ; acesta era nazdravan. Într-o
zi, îi zice bãiatul mîne-sa : „Mamã, eu mã duc sã caut pe frate-meu.”
A luat el ºi s-a dus, pãnã a ajuns acolo unde fac copiii cei nebotezaþi
piatrã, ºi a luat ºi un tovarãº de drum; dar pe tovarãºul sãu l-a
înecat. Acolo a vãzut cum sfarmau copiii la gheaþã, iar un drac mai
mare tot le striga : „Mai mãrunþel, mai mãrunþel !” „Ce faci, frate?”,
l-a întrebat el pe fratele sãu. „Ce sã fac, ia, nãcãjesc ! Da mama ce
face? Sã-i spui cã poimîne am sã mã duc cu mare halai la dînsa.”

Bãiatul a venit acasã ºi i-a spus. Cînd a treia zi, numai ce vine un
nour de piatrã ºi deasupra un cal de argint – acela era bãiatul – ºi cu
un domniºor calare pe dînsul (dracul) ºi a dat o piatrã cã i-a sfarmat
toatã grãdina ; n-a avut nici un pãpuºoi ºi la nimeni altul n-a bãtut,
numai la ea. Astfel a ramas saracã ºi a murit ºi ea, cãci nu avea ce
mînca; ºi tot la draci s-a dus, pentru pacatul ce a fãcut.

Este un loc departe, unde nu lumineazã niciodatã soarele, acolo
fac ei piatra.

Piatra e pacat sã o iai în mînã sau în gurã, cã-i de la dînºii.
Ecaterina Pantea, Mihalcea

*

Cine ia piatrã în gurã, acela nu are voie sã între în bisericã 7 ani ;
aºa mare pacat are.

Un om, mergînd prin Munþii Negri (Galiþia), a dat de niºte bãieþi
ce tãiau gheaþã din munþi. Toþi au sãrit la dînsul sã-l omoare, dar
unul le-a zis : „Lãsaþi-l, cã-i neam cu mine” ºi i-a zis sã se dea într-o
parte. Apoi au rãdicat gheaþa cît cãrãmizile de mare în ceri.
Dumnezeu în ceri o blagosloveºte ºi se face micã.

Maria Stefaniuc, Roºa

Piatra numai atunci bate într-un sat, cînd în satul acela vro fatã
a avut copil ºi l-a pierdut ºi apoi l-a îngropat undeva. Pe locul acela
trebuie sã vie piatra ; ea ucide pãmîntul, îl sfarmã, ca sã dezgroape
ce este ascuns într-însul, sã se arete la lume ce s-a fãcut, cã nimic nu
se poate trece aºa. Cînd se face vro primejduire – ce vînt se stîrneºte
– cînd se spînzurã cineva? Atunci necuratul porneºte cu bucurie cã
are un suflet, cã e biruitor asupra lui Dumnezeu.

Tot aºa ºi cu piatra ; – parcã Dumnezeu ar da pe lume piatrã – ian
catã ce mîndreþuri, ce flori ºi ce roade dã Dumnezeu pe lume oame-
nilor ; oare dupã ce ni-a dat de toate, Dumnezeu ar veni ºi le-ar
sfarma?

Piatra o fac numai moroii, adecã diavolii acei ce se fac din copii
nebotezaþi, ei sînt cu diavolii la un loc, dar tot nu-s ca dînºii, cãci se
cheamã cã-s din trup botezat. De aceea ei pot sã se rãdice în nouri –
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nici un necurat nu se poate sui cu nourii în cer, dar cel din copil
prãpãdit se poate. – Sf. Ilie nu dã cu sãgeata în acei draci, darã dã
în cei necuraþi, cari sînt din necuratul fãcuþi. Ei o fac ºi în ceri ; sau
o rãdicã de prin bãlþi ºi o sfarmã mãrunþel ºi apoi merg s-o dea pe
ogoarele oamenilor, în satul unde s-au întîmplat pacatele. Dacã poate
fata n-a fost vinovatã, dar ficiorul a îndemnat-o, atunci merge pe
ogorul lui ; de aceea se zice în descîntec : „Piatrã de fatã, or de ficior,
or de vãduvã etc.” Gheorghe Manoilã, Cuciur-Mare

*

Cum se leagã sau cum se alungã piatra

Piatra o leagã pietrarii de Ajunul Crãciunului. Toatã ziua postesc,
iar sara pun pe masã bucate din toate roadele pãmîntului ; masa lor
e þarinã atunci. Înainte de a se pune la masã, se pun în genunchi ºi
cheamã sã vie „piatra” (grindina), cã de nu va veni atunci cînd o
cheamã el, la varã n-are dreptul sã vie ea. Zice astfel de trei ori ºi
înnoadã noduri pe aþã de cînepã uitatã pe ogor – ºi piatra e legatã.
Cu acele noduri ºi cu coasa, merge apoi el vara º-o alungã descîntînd,
cum s-a spus mai sus. Gheorghe Manoilã, Cuciur-Mare

În Broscãuþi, dacã îºi face cineva samã, nu lasã sã-l scalde cînd e
mort, cãci din cauza aceea se face potop, bate piatrã.

În satul în care se împuºcã cineva singur, se omoarã, musai sã
batã pe locurile acelea 7 ani de zile piatra, pentru pacatul ce s-a
fãcut ; cãci Dumnezeu urãºte fapta aceasta ºi trimite acolo pedeapsã.

Petrea Beicu, Mihalcea
Piatra se face din pricina fetelor ºi femeilor celor rele, cã nu cruþã

sfînt pãmîntul, îºi pun flori pe cap ºi umblã cu capul gol, macar cã
sînt pãcãtoase (vezi vol. I, p. 215), ºi de aceea Dumnezeu dã piatrã,
sã ne pedepseascã.

*

În Ostriþa, era un om ce ºtia întoarce piatra. – El se lega peste
trup în cruciº cu lemn de clocotici ºi avea o vargã de clocotici în mînã.
Piatra venea în chip de bou pãn’ la hotar ºi-l ruga : „Dã-mi drumul,
cã crãp!” Dar el n-o lasa, trebuia numaidecît sã se ducã peste pãduri,
peste ape, unde o trimetea el. Dacã n-ar fi avut varga cea de clocotici
în mînã, nu l-ar mai fi întrebat, ar fi bãtut, da aºa, nu se putea
apropia. Roºa

Piatra, dacã apucã a scapa peste hotar, n-o mai poate alunga.

Pentru piatrã, postesc pietrarii trei Ajunuri, unul dupã altul :
Ajunul Crãciunului, Ajunul Sf. Vasile ºi Ajunul Bobotezei ; nu mã-
nîncã nimic toatã ziua. La Ajunul cel întãi, face pietrariul o turtã din
cel întãi aluat ºi pune în ea de toate bucatele ce sînt pe masã ; iese cu
turta în prag ºi zice : „Poftim, piatrã, la mine la masã ! Cum nu vezi
tu amu pînile mele ºi n-ai nici o putere, aºa sã n-ai putere vara în
cîmpuri, cînd îi veni.” Aºa cheamã el cu turta ceea piatra în trei
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Ajunuri ºi apoi vara, cînd merge la alungat piatra, ia turta într-o
mînã ºi mîþiºori de la Florii în alta ºi tot în una dã din mîni, o alungã
unde vra el – cã are drept : de ce n-a venit atunci cînd a chemat-o ? !

Catrina Olãniþa, Broscãuþi
Pietrariul alungã piatra, dezbracat în piele ºi cu cojocul întors pe

dos, avînd în mînã un beþiºor scobit, în care se aflã grîu sfinþit de la
12 litii. Gheorghe Torschi, Mihalcea

*

În ceri sînt grãmezi de piatrã ; strîng dracii (nu moroii), o fac în
chip de cal, în chip de bou ºi pornesc calare prin cer sã o arunce
asupra oamenilor, sã-i ucidã, sã deie foamete ; dar sînt oameni cari o
ºtiu întoarce de la hotar. Cînd e piatra cal, li-i mai uºor de întors, dar
cînd e bou, tare e greu, cã dã cu coarnele sã-i împungã (pe acei ce
voiesc sã o întoarcã).

Dracii tot una sfarãmã în ceri gheaþã ºi fac piatrã ; ei, dacã nu
s-ar teme de Dumnezeu, ar turna-o deodatã toatã, dar Dumnezeu dã
ploaie ºi mai înceatã.

Piatra, or cã-i pe berbec, or pe cal, pe porc – acestea nu-s tare rele,
darã cînd e pe buhai, e tare rea.

Dracul vine cu piatra pe cal alb, la pietrari ; „Sloboade-mã!” „Nu
te slobod!” „Sloboade-mã, cã pocnesc !” „Pocneºte !” Da Dumnezeu
tot umblã cu sãgeata în urma lui de-l trãsneºte.

Piatra o fac dracii vara, cînd e ferbinþalã mare, atunci ei sã strîng
mulþi la un iaz ºi suflã pãn’ se face gheaþã. Gheaþa o sfarmã º-o
rãdicã în nouri, º-o dau pe satul care vrau ei. Sf. Ilie de aceea umblã
cu tunul, ca sã-i omoare etc.

Dacã trece ziua lui Sf. Ilie, nici tunul nu are atîta putere, cã
piatra nu cumpãneºte aºa tare asupra pãmîntului.

Gh. Andriciuc, Mihalcea
Pãn’ la Sf. Ilie, piatra merge asupra vîntului ; dar dupã Sf. Ilie,

dupã vînt. Piatra are vîntul ei, afarã de vîntul acesta.
Manoilã, Cuciur-Mare

Tunul e tare bun, el pãzeºte omul ºi þarina, hrana noastrã.
Domnul Hristos merge înainte, da Sf. Ilie vine în urmã cu tunul.
„Ilie, îi zice Dumnezeu, dacã mergi cu mine, bate mai tare din pi-
cioare” ; ºi atunci se aude mai tare tunînd.

Cînd tunã, nour de nour se loveºte ºi dau manã, din omãtul din
ceri pe pãmînt. Andrei Motoc, Mihalcea

E. Piatra ºi Sf. Petru

Piatra o poartã Sf. Petru ºi balaurii în ceri, ei o fierb de-i mai
mãrunþicã ºi Sf. Petrea o dã. Botoºani



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 191

Piatra o dã sf. balaur, cînd îi dã Dumnezeu drumul din lanþ, cînd
îi mînios pe oameni. Odatã s-a vãzut cum s-a fost pus sf. balaur pe
un nour ºi a fost piatra ca nucile ; de aceea e pacat a zice : „Batã-te
mînia lui Dumnezeu !”, „Batã-te varga lui Dumnezeu !”

Fereascã Dumnezeu de mînia lui Dumnezeu !
Aniþa Haidãu, Costîna

Gheaþa o duc balaurii în ceri ºi acolo o sfarmã; atunci zice cã se
bat balaurii, cînd huieºte tare piatra, se sfarmã. Cînd slãbeºte bala-
urul, îl vezi cã picã în jos, se vede prin nour ceva negru.

Iftimciuc, ªcheia
Balaurul se vede pe ceri ca o piele neagrã, întinsã.

Plopenii Mici, Moldova
În Ardeal, þin de piatrã Sf. Precup (Procopie), Sf. Petru ºi Sf. Ilie.

Cînd tunã, Ilie prorocul împuºcã dupã balaur.

Cînd tunã de Sîn-Petru, anul acela nu sînt nuci, nici alune, le
mãnîncã viermii ºi picã. Bulzeºti, Ardeal

Pe Sf. Petru de aceea îl þinem trei zile de-a rîndul, pentru cã el
trei zile a fiert piatra în ceri, ca sã nu le strice oamenilor, de aceea
piatra e mãrunþicã ºi rarã, cu picãturi calde de ploaie.

Maria Struþ, Mihalcea
Agafia Popovici, din Mihalcea, spune cã Sf. Petru în tot anul

fierbe piatrã adevãratã, nu grindinã, 3 zile în ceri, ºi de aceea e
grindina mãruntã ; (ca ºi cum din piatrã s-ar face grindina.)

Cu piatra, Sf. Ilie ºi Sf. Petru orînduiesc. Sf. Ilie dã foc ºi Sf. Petru
fierbe piatra în ceri. Ursana Filip, Mihalcea

Cînd se aude piatra forcotind, atunci Sf. Petru o fierbe. Sf. Paul se
þine a doua zi de Sf. Petru pentru foc. Mihalcea

A doua zi de Sf. Petru, în Botoºani, þin pentru piatrã.

Pentru piatrã se þin, se serbeazã 3 zile la Duminica Mare, trei la
Sf. Petru ºi trei la Sf. Ilie. Aceºti sfinþi poartã nourii, ploaia, piatra
ºi cine îi þine pe aceia îi pãzesc. Costîna

Se þine : Constantin ºi Ileana, Duminica Mare, Ilie, Pãlie ºi Foca.

F. Balaurii

Zmeii, balaurii poartã ploaia, nourii ; ei se scobor în iazuri ºi sug
apã; din aceea împrãºtie pe ceri ca nouri ºi creºte, ca ºi cum ar creºte
pînea cînd dospeºte.

Curcubãul e drumul balaurilor ; pe curcubãu se duc la apã. De e
ploaia saratã, ce o dau – de au bãut din loc sarat, nu se face pîne. Ei
dau ploaie cu broaºte ºi alte cele. Dumnezeu pe balaur îl rîndueºte
sã poarte ºi sã facã dupã cum sînt oamenii de buni. Odobeºti
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Zmãul, balaurul se face din ºerpe, dacã n-a muºcat pe nimene 12
ani ºi n-a vãzut pe nimene ; atunci capãtã picioare ºi aripi ºi-i zmeu.
Cînd iese din pãdure, copacii se pleacã într-o parte ºi el se rãdicã în
sus ºi se duce în nouri. Acolo ei rînduiesc cu tunul ºi cu fulgerul, cu
ploaia ºi cu piatra. Cînd se aud în ceri bubuituri de tunete, hurdu-
cãturi ºi nourii se frãmîntã, sînt ei. Ei umblã sã omoare pe dracul ºi,
unde-l vãd cã se ascunde, sub vitã, sub om, îl trãsnesc.

Zmeii, dupã ce se rãdicã, merg la Dumnezeu ºi zic : „Acu trebuie
sã prãpãdim lumea, Doamne, cã se fac prea multe pacate !” Da
Dumnezeu zice : „Încã nu! Încã nu!” Ei dau ploaie ca sã prãpãdeascã
lumea, dau piatrã ºi viermi. Agafia Popovici, Mihalcea

Sînt în ceri niºte zmei, puteri a lui Dumnezeu ; ei sînt doi, unul la
rãsãrit ºi altul la sfinþit. Cel de la rãsãrit e de ploaie, de manã, cel de
la asfinþit, de secetã – ºi cînd se face furtunã, se aude tunînd ºi se
vede fulgerînd, ei se bat. Atunci sloboade sãgeþile cel de la rãsãrit
spre cel de la apus ºi vezi pe ceri cum unul dã în altul. Dacã dovedeºte
cel de ploaie, e anul mãnos, dacã cel de secetã, e secetos. Odobeºti

În Odobeºti, cînd fulgerã, zic cã se bat zmeii.

Zmeii se bat în ceri aºa tare, cã curge sînge pe jos ºi sã face
gramadã închegatã ; acel sînge e bun de orice leac, de afumat omul
sau vita. Ei sã bat în sãptãmîna Duminicei Mari. Povestitoarea îºi
aduce aminte aceasta din copilãrie, cum cînd erau furtuni, pãrinþii
spuneau cã sã bat zmeii. D-na Elena Braha, n. în Ropcea

Zmeul e foc, dacã vezi sara o luminã sãgetînd, acela e zmãu.
Mihalcea

Balaurul s-a vãzut acuma cîþiva ani pe un nour ºtraºnic mare ; ºi
pe urmã a venit prin gazete cã s-a lasat cu nourul pe un sat ºi l-a ras
cu totul de pe faþa pãmîntului ; de acolo s-a fi dus cu pohoaiele în
mare, cã ºederea lui e în mare. Roºa

Zmeii zice cã trãgeau oamenii de 7 stînjeni de departe ºi-i înghi-
þau. – Dumnezeu i-a luat la ceri. Maria Struþ, Mihalcea

Odatã zice cã a cãzut un zmeu jos ; zice cã are gurã ºtraºnic mare,
cascatã, roºã ºi lungã cît ograda; ºi a stat trei zile, nu s-a urnit din
loc. Oamenii au fost fugit, au fost lasat case ºi tot. Duhul lui era aºa
de puternic cã, cînd se rãsufla, trãgea toate lucrurile din casã pe
horn, pe fereºti ºi pe uºi. – Apoi a început a se miºca ºi a dat
Dumnezeu c-a venit un nour ºi, încet-încet, el s-a învãlit cu nourul
acela ºi s-a rãdicat în sus. Odobeºti

Ploaia o poartã balaurii, ei sug apã din mare º-o dau, cã ploauã;
da piatra o poartã un popã calare cînd pe cal, cînd pe bou, atunci e
mai tare. Plopeni, Moldova

*
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G. Sfînta Duminicã ºi Sf. Ilie

Pe cea lume, la Dumnezeu, toate sfintele îºi au cãsuþa lor. Sf.
Luni îºi are cãsuþa ei, Sf. Marþi etc. ; ºi fiecare îºi are în casã lucrurile
cu care orînduieºte. – Aºa, la Sf. Duminicã în casã sã aflã o mãsuþã
º-un scaun ºi pe masã o oglindã, iar dinaintea oglinzei stã un ºfeºnic
cu lumînare. Sf. Ilie, cînd are sã trãsneascã undeva, vine aice ºi se
sfãtuieºte cu Sf. Duminicã. Prin oglinda ceea sã uitã în lume, de vede
tot ce fac oamenii ; ºi dacã au hotãrît sã trãsneascã pe cineva, ia
ºfeºnicul cu lumînarea în mînã ºi ameninþã asupra oglinzei, în acel
loc – ºi în acelaºi moment a ºi trãsnit... Dar pãnã ce nu se sfãtuieºte
cu Sf. Duminicã, nu face nimic. – La Sf. Marþi (se pare) se aflã un
sãculeþ cu piatrã ºi cînd trebuie, Sf. Marþi dezleagã sãculeþul ºi
toarnã piatrã peste lume, spunînd niºte cuvinte din gurã. – Un alt
sfînt al sãptãmînei þine ploaia, altul vînturile ºi aºa m.d. – Era
minunatã povestirea aceasta în întregul ei, pe care d-l pãrinte Iancu
Ienache din Suceava o auzea de la un uncheº bãtrîn al sãu.

H. Cu ce se alungã piatra?
Paºtele. Lumînarea. Cuþitul. Femeia. Floriele

Duminica Mare. Sf. Ion. Broasca ºi ºerpele

Cînd e furtunã mare, cu tunete ºi fulgere, sã aprinzi lumînare de
la Paºti, sã pui crucea paºtei pe masã ºi sã afumi cu tãmîie de la
Paºti. Siret

De tunet, aprinzi lumînarea de la Paºti ºi citeºti psalmul 54,
caftisma 11. Botoºani

Sã aprinzi lumînarea de la Paºti ºi sã încunjuri grãdina în jur, cã
nu se apropie de casa ceea tunul ºi piatra.

Ca sã nu strice sãmãnãtura piatra, se pune în 4 cornuri ale
ogorului naforã de la Paºti.

Dacã afumi cu sfinþituri de la Paºti : pascã, ouã etc., piatra mai
fuge. Mihalcea

Cînd e piatrã, sã arunci afarã cociorva ºi lopata cu care scoþi din
cuptor nafora, cã stã. Mihalcea

Cînd tunã, femeia sã þie cuþitul în mînã, în sus, ºi lumînarea de
la Paºti aprinsã în jur cu buruiene sfinþite de la Paºti, flori, ºi sã
afume cu ele, cã îndatã fuge tunul, piatra. Sau sã arunce afarã
cociorva ºi lopata cruciº. Camena

În Mihalcea, cînd e piatrã, înfig cuþitul în pãmînt ºi toporul, sã
dumice piatra. Se pune cociorva ºi lopata în cruce sau, de nu au
lopatã, pun mãtura ºi cociorva sau douã lemne cruciº.
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În Botoºani, sã înfige toporul sau cuþitul în pãmînt ºi se aruncã,
ca ºi mai sus, cociorva ºi lopata.

Odatã, cînd a fi fost aceea, a ars lumea ºi Maica Domnului a
aruncat cociorva ºi lopata afarã ºi numai în locul acela n-a putut sã
ardã pãmîntul – ºi de pe bucãþica aceea s-a fãcut apoi pãmîntul ce-l
avem astãzi ; altfel ne-am fi prãpãdit ; de aceea aruncã ºi femeia
cociorva ºi lopata cînd e piatrã ºi atunci grindina sã mai potoleºte,
cãci femeia e de partea Maicei Domnului ºi de aceea ºi femeia are
dreptatea ei în lume ºi barbatul trebuie ºi pe ea s-o asculte, macar
cît de puþin. Nichifor Filip, Mihalcea

*

Cele trei zile de la Duminica Mare, sã nu smulgi nici o buruianã
sau o frunzã din pãdure, sã le serbezi ; cãci dacã rupi sau nu le þii pe
toate trei, bate piatra. Camena

În Ardeal, satul Tomnatec, de Duminica Mare, fac cununã de
sînzianã ºi pun pe casã, ca sã nu detune casa.

De Sînziene (Naºterea Sf. Iona) ºi de Ziua Crucei, sã strîng flori ºi
sã pun sub streºina casei, ca sã nu sã apropie tunul. Ropcea

De tun, sã aprinzi mîþiºori (stîlpãrile) de la Florii, tãmîie de la
Florii ºi tei de la Dumnica Mare, cãci fug nourii. Mahala

Pentru tun, se aprinde foc ºi pun mîþiºorii de la Florii sã ardã.
Mihalcea

Pentru piatrã, sã aprinzi o creangã de tei de la Duminica Mare ºi
s-o arunci afarã, cã piatra fuge.

Cu tei de la Duminica Mare, neaprins, sã ameninþi – ºi fuge
piatra. Broscãuþi

Piatra o alungã pietrarii cu trei crengi de mîþiºori de la Florii ºi
trei crengi de tei de la Duminica Mare, dar numai atunci, dacã n-a
trecut hotarul. Mihalcea

Cu stîlpãrile ce sã dau în ziua de Florii (un fel de lozie) poate sã
alunge o fatã fecioarã piatra. Cînd vine de la bisericã, crenguþa sã
n-o aducã-n casã, dar s-o puie afarã, sub ºtreºina casei, ºi sã zicã un
descîntec ; ºi cînd va vedea nourul, sã iaie creanga ºi în care parte va
ameninþa ea sã cadã, într-acolo sã întoarce îndatã nourul.

D-na Maria Diaconovici, Botoºani

*

Cînd vezi cã vra sã mãnînce un ºerpe pe o broascã, sã iai un
beþiºor ºi sã-i despãrþeºti ºi beþiºorul acela pe urmã e bun de alungat
piatra ; unde ameninþi cu el, într-aceea parte fuge. General

Pentru piatrã, toamna, dupã Ziua Crucei, care ºerpe a muºcat pe
cineva rãmîne afarã, de pedeapsã ; pãmîntul nu-l primeºte pentru
pacatul ce l-a fãcut. El atunci iese la drum sã-l ucidã omul, sã-i iaie
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pacatul. Cine a ucis aºa un ºerpe sã strîngã bãþul acela ºi, cînd vine
piatra, sã încunjure casa de trei ori cu bãþul ºi piatra fuge. Camena

„Iarba tunului” (sempervivum L. Hauswurz) se þine în cutii pe
casã. Planta aceasta e totdeauna verde. Samãnã a fi luatã de la
ºvabi. În Roºa, spun cã apãrã casa de tun. În ªcheia, de asemenea, e
cultivatã, dar nu pentru tun, ci spun cã e bunã de leac : e bunã de
rãul copiilor, pisatã ºi datã în lapte. E bunã de împuºcãturi în
urechi.

E bunã de ochi, sã stea în apã ºi sã dea cu apa ceea pe ochi.

În Mihalcea, spun cã dacã o þine cineva pe casã, n-are grijã cã-i va
lua casa foc. Palie Bilig, de aice, spune cã iarba aceasta e iarba lui Sf.
Ioan, a crescut în locul în care s-a culcat Sf. Ioan ; altã datã spune cã
„vîscul” e a lui Sf. Ioan. Dupã cît înþãleg, o confundã cu viscul, despre
care sã va vedea la Boboteazã. În Moldova e necunoscutã.

Pentru alungat piatra, se toarnã anume clopote, care apoi se
sfinþesc ºi la sunetul cãrora fuge nourul.

I. Solomonarii ºi balaurii

Piatra o fac farmazonii. Sînt de acei cari iau bani de la boieri ºi
dau piatra pe moºiile altora. Anume învaþã cum sã facã. Odobeºti

Sînt oameni solomonari, cari poartã piatra pe unde vrau: da cu
piatra, balaurii rînduiesc.

Balaurul e ºerpe ; dacã n-a vãzut om 7 ani, el se face balaur. Toþi
ºerpii suflã la un loc ºi fac o mãrgicã ºi acela o ia ºi se suie la ceri ;
acolo el sloboade piatra ; ºi pe dînsul, omul care ºtie – solomonariul –
umblã calare.

Odatã, un solomonari s-a sfãtuit cu jidanii sã batã pînile oame-
nilor, sã cumpere de la jidani. Oamenii au ºtiut ºi i-au zis : „Tu îi da
piatrã pe pînile noastre, dar nici tu sã nu te scobori de acolo !” El s-a
temut, a dat piatra într-o fîntînã ºi a fãcut încã douã stoguri. De
cãdea pe ogoare, numai pãmîntul rãmînea.

Balaurul, dupã ce înghite mãrgica ceea, poate zbura pe unde vra ;
da solomonariul e tovarãº cu dînsul ; îl cheamã cu descîntece ºi îl
scoboarã pãnã jos, învãlit în pîclã, de se suie pe el, ºi apoi iar se
rãdicã în sus ºi îl duce pe unde vrea solomonariul.

Povestitoarea a vãzut în pãdure, la pãrãu, pîclã ºi din ea sã
vedeau numai cît coada balaurului ºi unghiile ca la cîrtiþã, da pe
solomonari nu l-a putut vedea.

Odatã, un solomonari s-a fost întãlnit pe drum cu un om ºi l-a
rugat sã-l iaie în car. Solomonariul era tare trudit ºi a adormit.
Omul a luat cartea solomonariului – o carte mare cu slove vechi – ºi
a început a ceti. Cînd s-a trezit, era cu carul cu boi în ceri !
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S-a fost rãdicat de pe pãmînt, nici n-a ºtiut cînd ; atunci s-a trezit
ºi solomonariul : „Vai de mine, ce-ai fãcut !”, ºi a luat îndatã ºi a cetit
îndãrãpt ºi pe încetul s-au coborît ; dar de gãtea de cetit cartea,
cãdea cu boi cu tot ºi se sfãrmau.

De Sf. Marie, spune povestitoarea, un solomonari la ei a fãcut din
apã caldã în covatã gheaþã, un drob, cã tocmai la douã zile s-a topit.

Saveta Buzdugan, Iliºeºti

Odatã un om a fost cãzut în groapa balaurilor º-a stat toatã iarna
acolo. În primãvarã, zic balaurii cãtrã dînsul : „Noi te-om scoate de
aice, de nu-i spune la nime c-ai fost la noi.” „N-oi spune”, zice omul.
„Cautã, cã poate sã te întrebe cineva unde ºedem, sã nu cumva sã
spui !”

Iese omul ºi se duce acasã ; pe drum îl întãlneºte un solomonari ;
acesta l-a cunoscut îndatã c-a fost la ºerpi. „Spune-mi unde-s ba-
laurii ; – de cînd îi caut ºi nu-i pot gãsi, s-au ascuns de mine.” Omul
dintãi n-a vrut sã spuie, da pe urmã nu a avut ce face ºi i-a spus. A
mers solomonariul la groapa ceea ºi a descîntat cum a ºtiut ºi au
ieºit balaurii. Solomonariul s-a suit pe unul. „Sui ºi d-ta ºi hai cu
mine”, i-a zis omului ºi s-a suit ºi omul pe celalalt balaur ºi s-a dus
în nouri cu solomonariul ; – cã lui îi trebuie sã poarte piatra pe unde
vra.

Balaurii suflã pe ape ºi fac gheaþã, da nourii vin ºi o iau. Solomo-
narii învaþã sub pãmînt învãþãtura lor. Pintea Maieran, ªcheia

Un preot avea un bãiat ºi l-a trimis la Paris la învãþãturã ; el
acolo n-a învaþat altã decît cum sã deie piatra. Tatãl sãu, cînd a venit
acasã, l-a huit tare cã a cheltuit paralele degeaba. Ficiorul sãu, de
ciudã, s-a dus de la el ºi i-a spus cã în cutare zi îi va arata cine e. ªi
în adevãr, în aceea zi a venit o piatrã ºi i-a sfarmat 40 de fãlci de
sãmãnãturã. Tatãl sãu l-a zãrit, a pus puºca la ochi ºi l-a omorît.

Dumitru Morar, Botoºani

Solomonarii au ºcoalã unde învaþã ºi nu fiecare iese solomonari,
ci din ºepte, unul ; ei au o carte ºi în aceea cetesc de fac ce ºtiu ei.
Învaþã în oraºul sau cetatea „Babariului”. Vereºti

Odatã un om, mergînd prin pãdure, s-a nãruit pãmîntul sub pi-
cioarele lui ºi a cãzut într-o bortã. Acolo era o bãlãuroaicã cu doi pui.
Bãlãuroaica i-a zis cã nu l-a mînca, darã sã nu spuie la nimene unde
stã ea.

Merge dupã aceea omul pe drum ºi-l întãlneºte alt om. Acela era
solomonari ºi l-a cunoscut, cã mirosea a ºerpi. N-a avut ce face, a
trebuit sã spuie. S-a dus cu dînsul acolo. Solomonariul a scos o carte
ºi a cetit ; a ieºit un pui de al bãlãuroaicei în chip de mînz. „Du-te
înapoi, i-a zis, ºi sã iasã haita cea bãtrînã!” A trimis pe alt pui – tot
aºa; a ieºit ea singurã. Solomonariul i-a pus un frîu de tei în cap ºi
i-a dat omului s-o þie de frîu, dar sã nu cumva sã o sloboadã, cã el vra
sã se culce puþin, de trudit ce era. Dupã ce a adormit, bãlãuroaica i-a
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spus omului sã-i deie drumul ; omul a ascultat-o. Ea a înghiþit pe
solomonari, da omului nu i-a fãcut nimic.

S-a dus omul mai departe, îl întãlneºte altul ºi iar îl întreabã ºi-i
spune tot. Îl duce ºi pe acela acolo. Acela, cînd a încalecat-o ºi cînd a
început a merge pe sus, aºa o furtunã straºnicã a fost atunci ºi aºa
piatrã a bãtut, cã pãmîntul s-a cutremurat. Doamne fereºte ce a mai
fost atunci !

Fulgerile, tunetul de aceea se face, cã balaurii se bat ; se întãlnesc
doi solomonari ºi nu pot þinea balaurii lor sã nu se batã ; – iar
trãsnetul de aceea e, cã trãsneºte în balauri prorocul Ilie, poate a
fãcut ceva la un om; cã balaurul e necuratul.

Un ardelean din Bulzeºti
Solomonarii sînt oameni ai lui Dumnezeu ºi numai unul din 7

iese solomonari ; ei merg de dau piatrã ca sã pedepseascã pe cei ce nu
þin sãrbãtorile sau poate a greºit ceva înaintea lui Dumnezeu.

Piatra se face din coada balaurului ; încotro dã balaurul cu coada,
într-acolo ºi piatra cade mai mult. Balaurul se face, dupã cum se
ºtie ; el e rece, cã ºerpele oriºicînd e rece, fie cît de mare fierbinþealã
vara (în fîntînã unde nu este ºerpe ºi broascã apa nu e bunã, cã ele
sînt reci). Cu balaurul merge solomonariul spre rãsãrit ºi acolo, în
þãrile acele, îl vinde cîte o bucãþicã, îl taie ºi oamenii o þin în fereastã,
ca sã le fie mai rãcoare, cã pe acolo e tare cald.

Dupã aceea se duce solomonariul în drum ºi face în colb sãmn cu
bãþul : carul cu toate celea, sã nu-i lipseascã nici un cui ; înseamnã
aºa. Se culcã în locul acela ºi a doua zi se trezeºte acasã. Cã de acolo
e departe, cînd ar veni? ! Balaurului îi pune solomonariul frîu de tei
în cap.

Despre solomonari se povesteºte numai, dar nime nu i-a vãzut ;
Dumnezeu ºtie de o fi drept sau nu. Alt ardelean, Bulzeºti

§ 2. Despre ºerpi. Piatra cea scumpã
Balaurul e sfînt

Dacã vezi în pãdure un ºerpe ºi iai o vargã ºi îl croieºti cu dînsa,
pielea ceea e fragedã ºi ºerpele se rupe în douã ; coada rãmîne, dar
capul cu bucata cealaltã scapã ºi trãieºte mai departe ; atunci el se
cheamã „holtuãnit”.

Atunci el merge la borta lui ºi se adunã mii ºi mii de ºerpi, toþi
pun capetele unul lîngã altul ºi suflã, stupesc niºte spumã, de se face
coºcogea movilã ; pe aceea atîta o fierb, pãnã se face piatrã scumpã.
Piatra ceea nu poate nime sã o iaie, decît cel holtuãnit ; acela o
înghite ºi fuge iute în pãmînt de ceilalþi, cã l-ar suge, l-ar omorî de
ciudã, ºi stã acolo adînc, sã nu audã nici glas de om, nici glas de
pasere 7 ani.

La 7 ani, iese cu aripi ºi cu picioare de balaur ; umblã prin pãdure
ºi poate înghiþi ºi un copil, aºa-i de mare, ºi poate zbura la ceri.
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El e sfînt ºi bun la Dumnezeu; mã rog, dacã îl primeºte în ceri !
Are solzi ca de peºte, laþi ca palma ºi vineþi ; puºca nu-l strãbate,
decît împotriva solzilor. Urechile îi sînt galbene ºi capul ca la cîne.
El e vînãt-pestriþ, mîncarea lui sînt fragii.

În ceri sînt balauri, 9 de dînºii, ºi se aratã cîteodatã. Dar Doamne
fereºte sã vie vreodatã jos, ar arde tot pãmîntul cu duhul ce iese
dintr-înºii, cu para lor ! Tocmai cînd va fi sfîrºitul lumei, atunci îi va
trimite Dumnezeu la oameni, dacã nu se vor pocãi, ºi-i vor arde cu
foc. ªi aceia balauri sînt tot aºa fãcuþi, numai cît acolo la Dumnezeu
au crescut în puteri, se întind lungi, lungi, ca o pînzã, pe ceri.

Odatã un om a vãzut cum a lovit balaurul cu coada de ceri în sus
ºi apoi iar s-a întins. Gheorghi Botezat, Roºa

Balaurii în Basarabia

Balaurul se face din ºerpele care a înghiþit mai degrabã piatra
cea scumpã ce o fac ei ; 7 ani dupã aceea capãtã aripi ºi picioare ºi
solzi ca galbenii pe el, iar înlãuntru foc. Glonþul nu se prinde, lunecã
ca pe gheaþã, doar pe pîntece or în gurã sã-l împuºti. ªederea lui e
prin codri, prin pustii, în mare ; e lung ca de 4 stînjeni ºi gros cã
încape în el un om. În Basarabia sînt vînãtori anume, cari merg sã
vîneze balaurii, îmbrãcaþi în fier ºi cu totul ce le trebuie lîngã dînºii.

Aºa zice cã au mers odatã 40, în un codru aproape de mare, sã le
facã vînãtoare. Cînd au ºuierat balaurii o datã, au dat pe 12 la
pãmînt, cînd au ºuierat a doua oarã, au cãzut 24 – rãmãsese numai
4 – au mai ºuierat ºi au cãzut 3, numai unul a rãmas în picoare ºi pe
acela l-a înghiþit un balaur.

Cum ºedea el în balaur, avea lîngã el chibrituri ºi surcele ºi s-a
apucat de fãcut foc ºi tot tãia dintr-însul bucãþi de carne ºi frigea ºi
mînca. Simþind balaurul cã-i e rãu la inimã, a mers la mare sã bea
apã, dar cum a bãut, a pocnit ºi a perit. Ce folos, cã a ieºit un peºte
mare la mal ºi l-a înghiþit pe balaurul cel mort cu om cu tot ºi a întrat
înapoi în mare. Omul dinlãuntru a simþit cã-l duce ceva, dar nu se
pricepea ce. El, tot fãcînd foc ºi mîncînd din carne, a gãtit pe balaur
ºi a început a tãia din peºte ; de la o vreme, ºi peºtele a trebuit sã
moarã ºi, vîntul cum l-a aruncat la mal, voinicul a ieºit.

Trei ani i-au trebuit pãnã s-a întors înapoi acasã ! În balaur îi era
bine, dar focul din balaur îl frigea prin hainele cele de fier, da în
peºte i-a fost tare bine.

Odatã a stat balaurul pe ceri cîteva luni, cã îmblau oamenii sã-ºi
lese casele ºi sã fugã, se temeau cã va cãdea ºi se va prãpãdi lumea!
Acolo era o bahnã ºi pesemne l-au rãdicat nourii în sus, cã nourii de
pe apã se rãdicã, ºi iar l-or fi lasat înapoi. Ori poate cineva ºtia cã se
aflã acolo ºi înadins l-au scos, ca sã deie fricã la oameni – cãci sînt
fãrmãcãtori ºi fãrmãcãtoare, cari fac multe. – N-a stat odatã închis
luceafãrul la o babã într-o ladã cîteva luni? ! Ioan Pisarciuc, Roºa

*
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Povestitorul a vãzut un balaur în Nistru, era mare cît un junc,
avea coadã subþire ºi gura ca o cofã. Mergea înotînd în josul apei, pe
cînd povestitorul a înotat pe dedesubtul lui în sus.

Sf. Gheorghe are de lucru cu balaurii ; dupã cum se vede pe icoanã.
Alexandru Prodanciuc, Roºa

Vara asta (1895) a picat la Calaraºi, în România, un balaur, era
gros cît un þuhal ºi din gurã îi sãrea foc, mînca toate vitele de
primprejur – pãnã ce s-a gãsit un voinic ºi l-a omorît pe la spate cu
un glonte sfinþit. Dar aºa venin a curs dintr-însul, cã putea sã înece
un car cu boi.

Cu coroana balaurului nu se ºtie ce s-a fãcut.
Gh. Cosminschi, Roºa

Pe o fatã a prins-o un balaur ºi a muºcat-o ; un flecãu a mers cu un
ciomag ºi l-a omorît, darã pãnã a doua zi fata s-a umflat ºi a murit.
Boierul a cãrui era moºia avea multe sate ; a chemat pe flecãu ºi a
spus cã-i dã toatã avuþia, sã meargã la balaur, sã-i taie guºa ºi sã-i
aducã piatra cea scumpã de-acolo ; dar cînd a mers, n-a mai gãsit-o,
altul o luase. Mihalcea

Balaurii iau piatra cea scumpã, diamantul, în cap ºi, pe unde se
duc, strãluceºte ca soarele. Cine o are e foarte norocit ; dar ºerpii
cînd o fac, cum vine cineva, o rup bucãþi ºi fug cu ea. Cine aruncã
atunci cuºma pe o bucatã o poate lua. Piatra ceea zice cã sã fie aºa
mare cît un ou; cine o are, ce va gîndi, aceea va avea ; – trebuie sã fie
omul însã fãrã pacat, sã o poatã capata.

O femeie în Ropcea a vãzut pe bãlãuroaicã mergînd cu coroana în
cap ºi pe ceialalþi ºerpi în urmã; apoi au stat sub un copac ºi ea-i
judeca pesemne ; cãci toþi se plecau ºi mergeau încotro le zicea ea.

În Botoºani, era într-o vie un balaur ºi a muºcat pe o fatã. Nime-
nea nu-l putea omorî, pãn’ i-a învaþat sã facã plumb de aur ºi cu
acela l-au împuºcat pe dupã solzi. Ilie Lupu

În Iliºeºti, la balaur se zice „balã”.

A. Poveºti

Era o babã º-un moºneag, dar ei n-aveau copii. Se sfãtuiesc ei
într-o zi cã sã apuce el pe un drum ºi ea pe altul ºi ce vor gãsi în cale,
acela sã le fie copil. Iatã cã, mergînd moºneagul cu capul în jos,
gãseºte un ºerpe mititel. L-a adus acasã ºi l-a pus pe cuptori. Hrã-
nindu-l ei bine, s-a fãcut din ºerpiºorul acela, în scurt timp, coºco-
gemite balaur.

Într-o zi, sã scoalã ºerpele ºi zice moºneagului : „Tatã, eu vrau sã
mã însor, sã te duci la Verde-Împarat ºi sã ceri fata s-o deie dupã
mine”. „Da cum a da împaratul fata dupã tine, nu te vezi cine eºti ?”
„N-ai d-ta treabã, mergi ºi fã cum îþi zic.” Ce sã facã moºneagul, se
duce, cãci se temea. Împaratul, cum aude, îi zice : „Dac-a face ficiorul
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d-tale pãnã mîne dimineaþã de la mine pãn’ la d-ta un drum de aur,
pe amîndouã pãrþele cu fel de fel de pomi ºi fel de fel de pãseri, cu fel
de fel de glasuri, iar casa d-tale mai frumoasã decît a mea, îi dau
fata, dar de nu, sã ºtii cã de d-ta va fi rãu.” Vine moºneagul acasã ºi
se pune pe plîns.” Lasã, tatã, n-ai habar, culcã-te fãrã grijã ºi dormi,
asta-i grija mea...” Cînd se scoalã a doua zi împaratul, sã mai fi avut
încã doi ochi sã vadã ! Trimete ºerpele iar pe moºneag: „Mergi amu,
tatã, ºi întreabã, mi-o dã?” Merge iar moºneagul. Împaratul îi spune
cã : „Dacã va face pe lîngã casa mea o apã curgãtoare ºi pe apã un
pod de aur cu fel de fel de pomi, iar în apã fel de fel de peºti, îi dau
fata.” Moºneagul iar vine suparat ºi-i spune. El iar face. Îl trimete
ficiorul sãu a treia oarã. Împaratul zice c-o dã. Merge ºi ºerpele.
Cînd l-au vãzut, s-au spãriet cu toþii, dar n-au putut zice nimicã,
s-au temut. Au fãcut nunta ; ce nuntã va mai fi fost ºi aceea ! Sara,
pe miri i-a dat deosebit, în altã odaie. A doua zi dimineaþã, împãrã-
teasa aºteaptã sã vadã pe fata ei suparatã, dar ea, de bucurie, nu
ºtia pe unde calcã. Împãrãteasa a gîndit cã, de spaimã, poate s-a
smintit. În cele din urmã, vede cã e teafãrã. „Draga mamei, o întreabã
împãrãteasa, ce vra sã zicã asta, cã la nenorocirea ta te vãd aºa de
veselã?” „Doamne, mamã, cînd ai ºti ce frumos barbat am eu, atunci
m-ai crede. El noaptea nu e ºerpe, îºi leapãdã pielea ºi rãmîne un tînãr
cum nu mai este altul sub soare.” Auzind, împãrãteasa s-a bucurat
de vestea aceasta ºi în curînd a ºtiut toatã curtea împãrãteascã.

Iatã cã vine într-o zi o babã ºi-i spune fetei cã, dacã vra ca el sã
rãmîie pentru totdeauna om, sã nu sã mai facã ºerpe, sã ia o tava cu
jaratec ºi s-o puie la capãtul patului ºi sara, cînd va arunca el pielea
la picioare ºi va dormi, ea sã împingã pielea pe jaratec, cãci va arde
ºi el nu va mai avea cu ce sã îmbraca. Ea a ascultat pe babã º-a fãcut
aºa. Pielea a început a sfîrîi º-un miros rãu º-un fum s-au împrãºtiat
prin casã. El s-a trezit º-a sãrit în picioare. „Alei, draga mea, ce-ai
fãcut? Dacã ai fãcut din capul tãu, proastã minte-ai avut, dar de te-a
învãþat cineva, rãu þ-a priit. Eu am fost ficior de împarat º-am fost
blastamat sã fiu ºerpe, mai aveam încã cîteva zile ºi eram sã lepãd
singur pielea, dar dac-ai fãcut aºa, eu cu tine nu mai pot trãi ºi te
blãstãm cã : cînd voi pune mîna mea peste pîntecele tãu, atunci sã þi
se nascã pruncul.” A întins mîna º-a cercuit-o cu trei cercuri de fier
ºi s-a fãcut nevãzut.

Ea a ramas plîngînd... Pîntecele, pe zi ce mergea, tot mai mare îi
creºtea, ce sã sã facã ea?

ª-a fãcut opinci de fier ºi cîrjã de oþel º-a pornit dupã el în lume,
sã-l caute. A mers, a mers, a ajuns la Sf. Luni. Îi spune de toatã
nenorocirea ei º-o întreabã unde l-ar putea gãsi. Sf. Lune îi zice cã ea
nu ºtie. „Dar du-te la sora mea, Sf. Miercure, cã poate ea te va
îndrepta.” I-a dat dar o furcã de aur cu caier de aur, care torcea
sîngurã, ºi i-a zis s-o strîngã, cãci îi va prinde bine unde va merge. A
mers la Sf. Miercure. Aceasta i-a dat o vîrtelniþã de aur cu tort de
aur, ce singurã sã depana. Nici ea n-a ºtiut s-o îndrepte, a trimes-o
însã la Sf. Vinere. Sf. Vinere a îndreptat-o ºi i-a dat o cloºcã cu pui de
aur. Ea de-abia sã putea urni de greutate. Cu vai º-amar a ajuns
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pãn’ la curþile lui. Acuma opincele îi erau de tot roase ºi cîrja, numai
o bucãþicã i-a fost ramas. La poarta curþei lui era o fîntînã ºi aice
spalau niºte fete cãmeºi. Ea a început a le ispiti pe fete, doar a afla
ceva, ºi i s-a spus cã împaratul care trãieºte acolo e însurat. ªezînd
lîngã fîntînã, a scos furca cea de aur, pe care, vãzînd-o fetele, una
iute a alergat la împãrãteasa sã-i spuie. Împãrãteasa a trimes s-o
întrebe ce cere pe furcã sã i-o dea? „Nu cer nimicã decît sã mã lese sã
dorm o noapte în odaia împaratului.” Fata a mers º-a spus. Împãrã-
teasa s-a gîndit cã nu-i mare lucru; º-a zis c-o lasã. Dupã ce-a adormit
împaratul, i-a dat drumul în casã. Ea s-a apropiat de dînsul º-a
început a zice încetiºor :

„Iorgu, Iorguºorul meu,
Întinde-þi mîna peste pîntecele meu,
Ca sã pocneascã cercul
ªi sã se nascã pruncul tãu.”

El a oftat prin somn, a întins puþin mîna, dar n-a atins-o. A mai
zis de cîteva ori mai tare, dar el dormea ca mort. Dupã ce s-a fãcut
ziuã, ea a trebuit sã se ducã. A doua zi iar a mers lîngã fîntînã º-a
scos vîrtelniþa ºi iar a capatat pentru vîrtelniþã sã doarmã o noapte
în odaie la împaratul. El a oftat tare, º-a întins mîna, dar tot n-a
atins-o. A treia zi a scos cloºca. Venind în odaie, ea a început amar a
plînge ºi a zice ca mai sus. Împaratul a atins-o uºor cu vîrful dege-
tului prin somn. Atunci s-a auzit un pocnet ºi un þipet în casã ºi cînd
s-a trezit el, copilul era nãscut. Pe femeia a doua a alungat-o ºi au
trãit amîndoi fericiþi. Botoºani

*

Pan Racoþchi

Au fost doi oameni ºi n-aveau copii. Femeia a pus de mãmãligã,
iar barbatul s-a dus sã prindã peºte pentru borº. Cît s-a nãcãjit, dar
n-a prins nimicã, tocmai la urmã prinde un rac. „Pe aista, gîndeºte
omul, n-am sã-l mãnînc, tot n-avem copii, sã ne fie nouã copil.” L-a
adus acasã ºi l-a pus într-un ciubãr. Pãn’ la anul în ziua ceea, s-a
umplut ciubãrul de dînsul ºi zice : „Tatã, du-te ºi mã-nsoarã. Mergi
la împaratul ºi cere sã dea fata dupã mine.” Omul nu vra, da el,
numaidecît sã se ducã. Merge la împaratul. Împaratul îl întreabã ce
vra. Moºneagul îi spune. „Sã-mi aduci colaci, zice împaratul, sã
vedem ce putere are ficiorul tãu; º-apoi voi vedea de voi da-o or nu.”
Racul cela, cînd a ºuierat, au venit lighioi sute ºi mii : vite, urºi,
lupi, ce a fost pe lume, ºi le-a trimes împaratului. Împaratul, cînd a
vãzut, s-a spãriet. Merge iar moºneagul. „Sã spui ficiorului d-tale
sã-mi facã un pod de aur de la la mine pãn’ la d-ta, cu pomi pe de
lãturi, unii sã înfloreascã, iar alþii sã aibã poame gata coapte, numai
bune de mîncat.” El a ºuierat ºi pãn’ a doua zi au fost toate tocmai
aºa. Împaratul a zis ca sã vie sã-l vadã ; cã dã fata dupã dînsul. Cînd
l-a vãzut, ce-a avut sã facã? A trebuit sã facã nuntã. L-a pus
moºneagul pe umãr ºi l-a dus.
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Dupã nuntã, a dat împaratul pe fatã cu racul într-o coteaþã. Da el
sara era un împarat frumos, cum nu se mai poate, ºi n-avea sã mai
poarte mult pielea cea de rac – numai 4 zile.

Vine o babã de la mã-sa º-o întreabã cum trãieºte? Ea spune
babei cum era. „Pune jaratec, zice baba, ºi frige-i pielea º-a rãmînea
om.” Ea a fãcut aºa. Cînd s-a trezit el în pãrpîitul cela, s-a suparat
aºa de tare ºi i-a spus : „Rãu ai fãcut ce-ai fãcut, cã eu amu trebuie
sã mã duc sã te las, dar tu, dacã vrai sã mã gãseºti, sã-þi faci o cîrjã
de fer ºi opinci de oþel ºi sã te cercuieºti cu cercuri de fier ºi sã nu
naºti pruncul pãn’ n-oi pune eu mîna pe pîntecele tãu. ªi sã ºtii cã
eu ºed acolo unde iarba se împleteºte ºi nime n-o coseºte.” Ea, cînd
a auzit, l-a blastamat aºa : (cã el avea pe cãmeºã trei pete de sînge)
„Atuncea sã se poatã spala petele astea de la tine cînd voi pune eu
mîna pe ele.” ªi el s-a dus. Ea a fãcut aºa cum a zis el : o cîrjã de fier
ºi opinci de oþel, º-a pornit.

A mers ea ce-a mers, a ajuns la mama Soarelui º-a întrebat-o dacã
n-a auzit unde ºede barbatul ei. – „Ascunde-te, zice mama Soarelui,
c-a veni ficiorul meu ºi te-a arde ; cã eu l-oi întreba.” Sf. Soare a zis
cã nu ºtie unde poate sã fie þara aceea. Mama Soarelui i-a dat o
cloºcã cu pui de aur º-o gãinã de aur ; ºi ea a pornit. A ajuns la mama
Vîntului. „Ascunde-te, c-a veni ficiorul meu ºi cine ºtie unde te-a
sufla ; las’ cã eu am sã-l întreb de nu ºtie.” Vîntul i-a zis cã nu ºtie.
Mama Vîntului i-a dat o vîrtelniþã care singurã sã depãna ºi singur
sã aºaza fuior de aur. A mai mers ºi la Sf. Lunã º-a capatat o furcã de
aur, dar tot nu ºtia unde ºede barbatul ei. A pornit singurã în ºtirea
lui Dumnezeu mai departe, a ajuns lîngã o apã unde niºte fete spalau
niºte cãmeºi ºi tot sã vaicarau cã stãpîna lor le-a bate, cã ele în
fiecare zi spalã o cãmeºã cu niºte pete ºi nu le pot spala. Ea a mers
ºi numai a pus mîna ºi petele nu s-au mai vãzut. A scos apoi cloºca
cea cu puii de aur ºi sã juca cu dînsa. „Ce mi-i cere, zice cucoana ceea,
sã-mi dai mie cloºca asta?” „Þ-oi da-o, zice ea, dacã mi-i da
astã-noapte pe barbatul tãu.” „Þi l-oi da.” Cînd a venit barbatul ei
tãrziu acasã ºi s-a culcat, ea a pus pe dînsul o pînzã de moarte º-a
ramas pãn’ a doua zi ca mort. Degeaba femeia lui sã vaicara lîngã el
ºi plîngea ºi-l ruga sã puie mîna pe pîntece, el nu auzea.

A doua zi, ea a scos vîrtelniþa etc. Femeia lui iar l-a acoperit cu
pînza de mort ºi n-a ºtiut nimicã.

A treia zi, a scos furca. În noaptea ceea, a fost uitat sã puie pînza
ºi el a atins-o prin somn pe pîntece. Atunci cercurile au pocnit ºi
copilul s-a nãscut. Cînd s-a sculat el º-a vãzut, s-a bucurat ; da femeia
cealaltã a trebuit sã se ducã º-a ramas ast’ cu cununie în loc.

Nastasia Motoc, Mihalcea

Cînele, mîþa ºi ºerpele

A fost un bãiet sarac ; el, dupã ce-a slujit un an, º-a luat banii ºi
s-a dus sã-ºi caute norocul. A mers pãnã undeva – º-a vãzut cã niºte
oameni vreau sã ucidã un cîne ; el l-a cumparat. A mai mers, a vãzut
cã vrau sã ucidã pe o mîþã, a cumparat-o. I-a adus acasã ºi iar s-a
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dus; – gãseºte iarãºi pe niºte oameni cã vrau sã ucidã un pui de
ºerpe ; ºi pe acela l-a cumparat ºi l-a dus acasã. A hrãnit cînele, mîþa
ºi ºerpele ; – ºerpele aºa crescuse cã era cu coada în casã ºi cu trupul
în jurul casei. Într-o zi, îi zice ºerpele : „Stãpîne, du-mã tu pe mine
la tatãl meu – tatãl sãu era balaur – ºi ce-i cere, aceea þ-a da. Dar tu
sã nu ceri nimic decît mãrgeaua ce o are în fundul gurei, în mãsaua
cea de pe urmã, din falca dreaptã.” I-a zis sã se suie calare pe dînsul
º-a zburat la tatul sãu. Cînd a fost aproape, l-a ascuns sub un solz.
Tatãl sãu s-a bucurat tare º-a zis cã unde-i fãcãtorul lui de bine, sã-l
facã împarat... ! Dupã ce l-a vãzut, l-a înghiþit ºi l-a dat mai frumos
afarã. El a cerut mãrgeaua ºi i-a dat-o. Cum a avut mãrgeaua ceea –
cã ºerpele i-a spus de ce e bunã : cã tot ce va gîndi i sã va împlini ; –
mai întãi a dorit sã fie acasã. Apoi a gîndit sã-i fie o masã ; pe urmã
a trimes pe mã-sa la împaratul sã cearã fata. Împaratul a zis cã sã-i
facã un pod de aur de la dînsul pãn’ la casa ei, pe de lãturi cu pomi
ºi pãseri ; pãnã a doua zi dimineaþã. El i-a fãcut ºi a doua zi împaratul
s-a luat cu fata pe podul cela pãn’ a ajuns la capãt ; acolo era mã-sa
ºi cu un purcel. Vasile, cãci aºa-l chema, se uitase în mãrgea ºi se
prefãcuse în porc ; aºa a fost vrut el. „Unde þi-i ficiorul ?”, zice împa-
ratul. „Aice”, zice femeia. „Cum aice? Cã nu te vãd decît pe d-ta ºi
un porc? !” „Apoi, porcul ista mi-i ficior.” Împaratul ºi fata s-au
suparat tare, dar n-au avut ce face, º-a dat fata ; – a cununat-o cu
porcul. Noaptea, el a lepadat pielea ºi s-a fãcut un tînãr tare frumos.
Împaratul pe fatã a alungat-o cu dînsul la bordeiul lui, dar el, cînd
gîndea, avea de toate, mai dehai decît la împaratul. Fata împaratu-
lui a spus unei babe cum sã dezbracã el de piele, pielea o lasã pe
cuptiori ºi el vine mai frumos decît oriºicine la dînsa. Baba a înva-
þat-o sã facã o bortã deasupra pe cuptiori ºi un foc bun în cuptiori, sã
cadã pielea acolo. Pielea a ars ºi el n-a zis nimicã, a ramas Fãt-Frumos.

Fata împaratului a înþãles cã trebuie sã aibã el ceva, de face
toate ; l-a întrebat – ºi el i-a spus. Ea a furat mãrgeaua º-a gîndit sã
sã facã drumul care duce la pãgîni, cã ea era pãgînã ; ºi acolo avea un
logodnic. A mers cu mãrgeaua într-un ceas peste mare la acela º-aista
a ramas sarac ca dintãi. S-a luat el cu cînii º-a mers pãn’ la mare,
mai departe nu putea trece. Dar pe drum mergînd, a întãlnit un
guzan º-a zis mîþei ºi cînelui sã-l omoare. Guzanul a spus cã el ºtie
unde merg, sã nu-l ucidã, cã le-a prinde bine. Cînele ºi mîþa s-au dus
singuri prin apã ; au ajuns la curþile pãgînului º-au sãrit zidul
noaptea. Guzanul a mers cu dînºii ; acela era împaratul guzanilor ; –
el º-a bagat coada în gura pãgînului, cum dormea – cã el þinea
mãrgeaua sub limbã ; pãgînul a stupit-o jos ; mîþa a apucat-o ºi la
fugã cu cînele. Cum a avut Vasile mãrgeaua, îndatã a gîndit sã fie
femeia lui la dînsul înapoi ; º-apoi au trãit bine amîndoi.

Neculai Cocriº, Botoºani

Balaurul

A fost un om º-avea un bãiet. El a murit º-a lasat o pãreche de boi
º-o vacã. Bãietul a mers cu carul în tîrg ºi le-a vîndut pe 5 bani.
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Venind acasã, un om ducea un ºerpe ºi el l-a cumparat. A doua zi a
mers º-a vîndut vaca, tot pe atîta ; acuma a cumparat o mîþã º-un
cãþel. ªerpele, dupã ce a crescut mare, i-a zis sã iaie toporul ºi sã
strîce hornul, apoi s-a suit cu dînsul în slavã º-a mers pãn’ la Sfînta
Duminicã. Sfînta Duminicã a strigat : „Mãi cîne de balaure, ce-ai
luat creºtinul în spate, dã-l jos !” „Îl duc la tatul meu, împaratul
balaurilor, sã-i rãsplãteascã pentru cît m-a þinut !” L-a învaþat ca sã
cearã de la tatul sãu „mãrgica din guºã ºi muriºca de dupã uºã”.
Balaurul s-a bucurat ºi i-a dat ce-a cerut. Vine el cu lucrurile celea
ºi sã întãlneºte cu „Barba-de-un-stat-cot calare pe un iepure ºchiop”,
avînd în mînã o mãciucã. „Ce duci acolo?”, îl întreabã el pe bãiet.
„Duc o moriºcã, care, cînd îi pofti, îþi iese mîncãri feli de feli ºi
muzici, ºi tot ce doreºti. Da d-ta ce ai în mînã?” „Eu am o mãciucã
care, cînd îi zice, va da numai vro ºepte-opt în cap ºi acela-i gata.”
Bãietul zice moriºtei sã se deschidã ºi, dupã ce-au mîncat, le-au
cîntat muzica. Face Barba-de-un-stat-cot : „Dã-mi mie moriºca
d-tale, sã-þi dau eu bît-mãciuca mea.” Bãietul a schimbat. Merge o
bucatã ºi i-i foame; vede c-a fãcut rãu c-a dat muriºca. „Nu te supara,
stãpîne, zice bît-mãciuca, cã þ-o aduc eu înapoi.” Bît-mãciuca a mers
ºi i-a dat vro ºepte lui Barba-de-un-stat-cot în cap, l-a omorît ºi i-a
luat moriºca. Mai merge, întãlneºte pe alt Barba-de-un-stat-cot
calare pe un iepure ºchiop, ducînd o rîºniþã în spate. ªi acesta îl
întrebã: apoi îi spune cã în rîºniþa ceea este atîta oaste, cîtã frunzã
ºi iarbã. ªi acesta a schimbat rîºniþa cu moriºca ºi bît-mãciuca l-a
omorît. Sã duce acasã la mã-sa cu toate lucrurile celea. Peste noapte,
gîndeºte ca sã se facã 3 poduri : unul de aur, altul de argint ºi altul
de aramã, pãn’ la împaratul, ºi pe de lãturi, copaci cu felurite poame :
unii sã înfloreascã, alþii sã se coacã, alþii sã fie pe jumatate copþi ; –
ºi el sã se scoale a doua zi într-un palat cu 24 de rînduri ºi sã fie
îmbracaþi, el ºi mã-sa, în haine de aur ºi de argint.

Împaratul, cînd a vãzut, a zis : „Da mare nazdravan îi aista !”
Cînd a mers mã-sa la împaratul sã cearã fata, un þigan pãzea la
poartã ºi i-a dat o palmã de a cãzut. Împaratul a zis ca s-o lese
înãuntru; – º-a zis c-atunci va da fata dupã dînsul cînd va vedea
împaratul ce oaste are ; sã vie cu dînsul la bãtãlie ; – ºi i-a trimes
rãspuns cã sã-i facã un loc mare de mii ºi mii de fãlci, neted, sã nu
fie mlaºtine, sã aibã unde îºi întinde oastea lui. El a gîndit de s-au
fãcut toate podurele celea trei unul, ºi cînd a început a curge oastea
împaratului, trei zile ºi trei nopþi a trecut pe pod; iar el cu împaratul
a ramas la urmã. Împaratul mergea calare, da el pe jos cu rîºniþa în
spate, cu moriºca ºi mãciuca în mînã. Gîndeºte împaratul : „Oare ce
bataie va purta el singur cu mine ?” Cînd a ajuns la locul acela º-a
zis : „Ieºiþi, soldaþi, cîtã frunzã ºi iarbã ºi cetinã pe copaci ºi peºti în
mare !” ºi cînd au început a ieºi ºi li-a întins o masã, º-apoi cînd s-au
apucat la bataie – într-o zi a fost oastea împaratului mãcilãritã, i-au
ramas numai cît 100 de soldaþi. Împaratul º-a dat fata º-a fãcut
nuntã mare.

Odatã s-a dus el la vînat ºi-n lipsa lui a venit la femeia lui zmãul.
„N-ar fi mai bine sã fie averile iestea la mine ? În ce-i stã lui
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puterea?” Ea i-a spus cã barbatul sãu are o mãrgicã în gurã ºi ce
gîndeºte, toate face cu ea. Dar sã se culce zmãul sub pat, cã ea va
turna la noapte barbatului ei apã în gurã ºi el va stupi mãrgica
º-atunci zmãul o va putea lua. – Tocmai aºa au fost toate ; ºi zmãul
a gîndit sã fie toatã averea la el, peste 9 mãri ; iar bãietul a ramas
gol ca dintãi, în bordeiul lui. Împaratul l-a închis pe 10 ani º-a zis cã
de-a fi la 10 ani în închisoare mai frumos, fãrã sã-i dea mîncare, îl
va scoate... Cînele ºi mîþa îi aduceau tot ce apucau de pe la praznice,
petreceri ºi, dupã 10 ani, l-au gãsit mai gras ºi mai frumos de cum
îl pusese. S-a dus el cu cînele ºi cu mîþa lui pãn’ la zmãu. Mîþa a
întrat în casã ºi l-a zgîriet pe zmãu pe limbã, de-a stupit mãrgica ;
º-a adus-o la stãpînul sãu. El a gîndit sã fie toate curþile cu femeia
lui dormind cu zmãul alãturi, la dînsul. L-a adus pe socrul sãu ºi i-a
aratat. „Las’, dacã-i aºa, i-oi face eu”, a zis socrul sãu. ª-a adus 9
iepe sirepe ºi l-a legat pe zmãu de cozile lor ºi unde pica bucata, sã
fãcea dîmbul ºi groapa.

ªi m-am pus pe o ºa, º-am spus-o aºa. Ilie Buzilã, Botoºani

Inelul de la ºerpe

A fost odatã o femeie º-avea un bãiet. S-a dus bãietul la slujbã º-a
slujit un an pe trei greiþari. Cînd a venit acasã, bordeiul era rãsipit
ºi mã-sa a început a plînge º-a-i spune. „Lasã, mamã, cã merg eu la
pãdure s-aduc pari ºi-i voi pune propele.”

Mergînd el pe drum, vede pe o toloacã niºte bãieþi ce vroiau sã
ucidã o mîþã. El le-a dat un greiþari º-a cumparat mîþa º-a adus-o
acasã. Mã-sa s-a suparat, cã lor li se rãsipeºte casa ºi el cumpãrã
mîþi ; nu destul cã n-au ei ce mînca... A doua zi, merge iar ºi cumpãrã
un cîne ºi a treia zi, tot aºa, cumpãrã un ºerpe. Pe ºerpe l-au pus pe
cuptor ºi-l hrãnea cum putea. La un timp, zice ºerpele : „Stãpîne, tu
ai fost tare bun ºi ai multã cheltuialã cu mine, eu amu sînt mare,
hai ºi m-ãi duce la pãrinþii mei, sã-þi dea rãsplatã pentru binele ce
mi-ai fãcut.” El a luat un odgon s-a legat º-au pornit. Pe drum îi zice
ºerpele : „Tata, cînd m-a vedea, n-a ºti ce sã-þi dea de bucurie ; dar tu
sã nu vrei alta nimicã decît inelul lui de pe degetul cel mezin.” A
mers el pãn’ într-o pãdure la gaura balaurilor. Cînd l-a vãzut tatãl
sãu pe ºerpe, nici nu l-a cunoscut, cã era mic cînd ieºise ºi se rãtãcise
din cuib. L-a întrebat pe bãiet ce sã-i dea? El a spus cã nimica alta
decît inelul. Balaurul i-a spus cã-i dã ba asta, ba ceea, tot lucruri
scumpe ; dar el þinea una a lui, aºa cum l-a fost învaþat ºerpele.
Balaurul nu vra nici într-un fel ; atunci el s-a fãcut cã se întoarce cu
ºerpele. – „Dã-i, tatã, dã-i, cã noi ne-om pune toþi º-om sufla º-om
face altã spumã, de s-a face piatrã ºi þi-i face alt inel.” N-a avut ce
face balaurul, a scos inelul din deget º-a zis : „Alelei, ficior de... lele
ce-mi eºti, de-ai fãcut din capul tãu, bunã minte ai avut, dar de te-a
învaþat cineva, bine þ-a priit.” A luat bãietul inelul ºi s-a dus – º-a
gîndit, cum l-a fost învaþat ºerpele, sã se facã un cal sã meargã
acasã. Calul s-a fãcut º-a mers. Pe urmã, a gîndit sã se strîngã la loc
ºi el sã rãmîie pe jos, ºi aºa a fost. A întrat în casã, mã-sa i-a dat
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niºte cir de mãmãligã ; el a tãcut º-a mîncat ºi n-a zis nimicã. A doua
zi se scoalã dimineaþã ºi zice mîne-sa : „Mamã, mergi la împaratul ºi
cere fata s-o dea dupã mine.” Mã-sa nu vra sã se ducã, da pe urmã
n-a avut ce face º-a pornit. Împaratul, cînd a auzit, s-a minunat, dar
pe urmã o întreabã : „Ce putere are ficiorul tãu, de-mi cere fata?”
„Ce putere sã aibã? Eu ºtiu?”, zice baba. – „Sã-i spui aºa : cã dacã
vrea sã ieie fata de la mine, sã facã pãnã mîne dimineaþã un pod
etc. ; cã de nu, vã tai capul ºi þie, ºi lui.”

A mers baba acasã suparatã º-a început a-l blastama: „Vezi la ce
belea m-ai bagat, n-ai mai ajunge !” „Taci, mamã, n-avea nici o grijã,
mergi de te culcã, cã eu ºtiu ce fac.” ªi cum a gîndit, pe loc s-a fãcut
un pod întocmai º-o curte mai dehai decît la împaratul. Cînd se
scoalã împaratul a doua zi, nu credea ochilor la ce vede. Fuga a scris
carte º-a trimes pe o slugã sã meargã pãn’ la ficiorul acela sã-l
cheme, sã-l vadã ce fel de om e. Bãietul, cînd a primit scrisoarea,
macar cã nu ºtia carte, dar a gîndit ºi pe loc a cunoscut totul, dar ºi
el amu nu era prost. „La ce sã merg eu la dînsul ?”, sã gîndeºte el.
„Las’ sã vie împaratul la mine ºi m-a vedea.” ª-a scris aºa o scrisoare
pe care, cum a cetit-o împaratul, a poroncit sã-i puie 4 cai la o butcã
ºi sã meargã. Cînd a întrat în palaturele bãietului, aºa i s-a pãrut –
ca în rai. I-a ieºit mã-sa ºi el înainte, straºnic gãtiþi, ºi s-au pus la
sfat cu împaratul. El a gîndit de s-au întins mese º-au ospatat...
Împaratul s-a minunat. „Aºa un noroc pentru fata mea, nu-i de
lepadat”, îºi gîndeºte în sine. Face vorbã pe cînd are sã fie nunta. Cu
toþii erau mulþãmiþi, numai fata împaratului era cu banat, cãci pe
dînsa era s-o ia ficiorul unui arap tocmai de dupã America ; dar n-a
avut ce face, a trebuit sã se ducã.

Iatã cã vine vremea sã meargã împaratul cel bãtrîn la bataie ºi
tare se temea cã n-a birui duºmanul. A venit ºi pe la ginere-sãu sã-l
roage sã meargã cu dînsul. Dar el i-a spus cã sã teme de bãtãlie ; el,
cînd aude numai puºca, fuge, da încã sã mai meargã acolo ! Împara-
tul tare s-a suparat º-a pornit cu lacrimile-n ochi : cum va vrea
Dumnezeu! De-abia a fost ajuns împaratul acolo ºi ginere-sãu a
gîndit ºi i s-a fãcut un cal cu straie de aur ºi cînd s-a aruncat pe
dînsul, pe loc a fost între oaste ; a fãcut cruce cu paloºul în truspatru
pãrþi ºi oastea duºmanilor a cãzut. Iute a venit acasã º-a ieºit înain-
tea împaratului, cînd venea de la bãtãlie. Împaratul era tare voios,
dar cînd l-a vãzut pe dînsul, a vrut sã-i facã ruºine înaintea tuturora
º-a zis : „Un singur ginere am ºi acela nu vra sã-mi ajute la bãtrîneþe
ºi la nevoie, dar Dumnezeu tot s-a îndurat de mine ; mi-a trimes un
arhanghel ºi m-a scapat”...

Tocmai la a treia bãtãlie, ginere-sãu, tãindu-se în sabie, socrul
sãu îl legã cu basmaua sa ºi-l cunoscu; îi fãgãdui lui împãrãþia, apoi
femeia îi furã inelul etc. ºi mîþa îl scapã.

*

Un bãiet sarac cumpãrã pe 3 greiþari slujiþi o mîþã, un cîne º-un
ºerpe ; º-a mai mers sã slujascã pe nãnaºul sãu un an, sã-i hrãneascã.
La anul, balaurul l-a luat în spate ºi l-a dus la mama lui. Bãlãuroaica
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l-a înghiþit de trei ori ºi l-a dat afarã nazdravan ºi cu pãrul de aur.
Ea avea 3 fete aºa de frumoase, cã el a cãzut mort cînd le-a vãzut, ºi
iar a înviat, dar n-a vrut sã ia pe nici una, macar cã-l îmbiau, a cerut
pietricica cea scumpã ; pe aceasta trebuia s-o poarte în ureche ºi,
cînd îi va trebui mîncare, sã zicã. „Pietricica mea: de mîncat ºi de
bãut !” sau orce i-ar fi trebuit...

ª-a luat cînele ºi mîþa º-a mers la mama lui acasã – care nu l-a
cunoscut. El a cerut sã-i facã mîncare la cîni ; dar ea a spus cã la
dînºii nu e apã, cãci nu dã balaurul... luase apa etc. El a mers de a
scos fata de la balaur º-a pornit mai departe, luînd semn mai întãi
limbele. Cînd s-a întors la anul, a gãsit cã fata fãcea nuntã cu un
þigan, ce s-a lãudat cã el a scapat-o. Bãietul, arãtînd limbele, a
luat-o ºi au trãit fericiþi. Nastasia Motoc, Mihalcea

Sã nu-i zici „ºerpe”

A fost odatã un domn ºi avea un bãiet, toatã averea lui era : 300
de lei º-amu era aproape de moarte. Ia ºi-i dã ficioru-sãu 100 de lei
sã meargã sã-ºi cumpere ceva. Bãietul a mers în tîrg º-a întãlnit o
fatã c-o mîþã în mînã. „Cît cei pe mîþa asta?”, o întrebã el. „O sutã
de ei”, a zis fata în rîs. El a luat ºî i-a dat suta de lei ºi mîþa a adus-o
acasã.

Cînd l-a întrebat tatul sãu ce-a cumparat, el a spus cã o mîþã.
„Bine, zice tatul sãu, îi bunã ºi mîþa la casã.” I-a mai dat ºi altã sutã
de lei. Merge iar la tîrg ºi întãlneºte un bãiet c-un cîne dupã dînsul.
Îl întreabã ce vrea – spune ºi acela cã 100 de lei. I-a dat ºi lui suta.
Vine cu cînele acasã. Îi mai dã tatul sãu altã sutã de lei. Merge iar
la tîrg, pe drum întãlneºte o femeie ce alerga cu o coromîslã-n mînã
ºi þipa. „Unde te duci ?”, o întreabã el. „Iatã un balaur vrea sã mã
muºte ºi eu vreau sã-l omor.” „Na-þi o sutã de lei, numai nu-l omorî !”,
a zis bãietul ºi i-a dat banii. Balaurul s-a luat dupã dînsul º-a venit
cu el acasã. Amu tatul sãu murise. Rãmãsese cu mîþa, cînele ºi cu
balaurul ; le da lapte, ºerpele sta încolãtãcit de piciorul patului, sub
pat, cînd se punea el pe pat, sã suia ºi balaurul lîngã dînsul.

Într-o noapte, ºerpele leapãdã pielea ºi sã face o fatã aºa de
frumoasã, cum nu mai vãzuse – cu pãrul de aur ; ºi tot ce dorea el,
totul avea : bani, straie, mîncare – îi spunea ei ºi ea îndatã gîndea la
Dumnezeu ºi era ; dar ziua sã fãcea iar ºerpe ºi el toatã ziua plîngea,
pentru cã-i era dragã º-o vedea aºa... Odatã, o babã care slujea la
dînsul îl întreabã cã de ce plînge ? „Parcã d-ta-mi vei ajuta ceva dacã
þ-oi spune ?”, zice el ; dar pe urmã tot i-a spus. „Þ-oi ajuta”, zice
baba; ºi cînd dormeau amîndoi, baba a fãcut foc în sobã, a întrat în
casã º-a luat pielea º-a aruncat-o în foc ; da în casã era luminã de la
pãrul ei, cã sã vedea ca ziua. Cînd s-a trezit a doua zi, fata n-a gãsit
pielea. Atunci ea a spus cã era fatã de împarat ºi mai avea douã
surori ºi ele trei ºi cu tatul lor erau blastamate sã fie ºerpi – ºi i-a
bãnuit de ce i-a ars pielea, cã ea, cum i-a zice „ºerpe” ori va
blastama-o, nu va mai putea trãi cu dînsa. El s-a giurat cã nu-i va
zice niciodatã, nici n-o va blastama; ºi au trãit tare bine mai departe
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la un loc. El sã fãcuse aºa de bogat, mai ca un împarat, pentru cã ea
avea un inel pe deget ºi cînd îl învîrtea, toate i sã împlinea.

Odatã a mers el la drum ºi i-a spus femeiei lui ca sã puie sã
strîngã de pe cîmp sacara, cã era cositã, sã nu dea ploaia peste
dînsa; dar ea a uitat ºi, cînd s-a înturnat el peste 2 sãptãmîni acasã,
a gãsit sacara încolþitã, verde, la pãmînt. Atunci el a zis : „Dacã-i
ºerpe!” Cînd a ajuns acasã, a gãsit-o pe dînsa plîngînd: „De ce m-ai
blastamat, cã numai pãn’ la amiazã mai am a trãi cu tine ºi apoi iar
mã fac ºerpe ºi mã duc pe zece ani sã umblu aºa ; de nu m-a omorî
nimene, voi scapa ºi mã voi face iar om, dar de m-a omorî, atunci
sînt prãpãditã !” A luat ºi i-a dat inelul de pe degetul ei lui ºi pe la
o amiazã, cînd i-a venit vremea, s-a fãcut ºerpe, a ºuierat º-a ieºit pe
uºã ºi s-a tot dus... A plîns el cãt a plîns, de la o vreme º-a luat o
gospodinã ºi trãia.

Un moº al lui de peste mãri a auzit cã el e tare bogat, s-a pus în
corabie – a venit pãn’ la dînsul sã-i fure inelul, cã moºul sãu ºtia
pricina bogãþiei ; º-a adus un vas cu vin, pe la jumatate despãrþit ;
jumatate cu vin ºi jumatate cu bere ; l-au pus pe masã ºi moºneagul
din partea lui slobozea bere, da nepotul, vin. Nepotul s-a îmbatat º-a
adormit, atunci moºneagul i-a luat inelul ºi s-a cam mai dus. Cum a
ajuns moºul sãu acasã, a înturnat inelul ºi toatã averea nepotului a
venit la dînsul ; iar el a rãmas numai în cãmeºã ºi cu mîþa ºi cînele,
zestrea lui. Ce era sã facã? S-a apucat de carat apã pe la jidani, cîte
2 creiþari cofele, ºi agonisea hranã pentru mîþa ºi cînele sãu; el
mînca or nu mînca.

Într-o zi, mîþa ºi cu cînele s-au sfãtuit între ei sã meargã sã aducã
stãpînului lor inelul ; de ce sã ºadã degeaba? Merg ei la mare, mîþa
sã suie pe cîne, cînele înoatã pãnã ce iese la capãt ºi de acolo s-au dus
drept la moºul stãpînului lor. Moºneagul, cînd i-a vãzut, tare s-a
bucurat. Hrãnea cînele cu carne ºi mîþa cu unt, cînele era voinic,
latra pe lîngã casã, mîþa prindea ºoareci prin pod... Da inelul era
ascuns într-o cutie de steclã ºi pus într-un dulap. Mîþa, umblînd
dupã ºoareci, a prins pe mama ºoarecilor ºi, cînd a apucat-o cu dinþii,
aºa a þipat, cã toþi ºoarecii s-au strîns ; ºi i-au spus mîþei cã ce vra îi
vor da, numai s-o sloboadã pe mama lor. Mîþa le-a spus ca sã facã
bortã la dulap ºi sã dea jos cutia, ca sã se strice, ºi sã-i aducã inelul.
Ei au fãcut, dar inelul nu-l puteau aduce.

Mîþa i-a învaþat cã sã se vîre care va fi mai mic în inel ºi-l vor
aduce ; – ºi astfel l-a capatat. Mîþa a luat inelul º-a ieºit pe sub
streºinã afarã la cîne º-au fugit amîndoi.

Cînele, cum înota prin mare, îi zice mîþei : „Dã-mi mie inelul sã-l
duc, cã tu rîzi de mine cum înot ºi l-îi scapa din gurã ; – or, cum eºti
tu lacomã, vei vedea vrun peºte ºi te vei repezi sã-l prinzi ºi-l vei
scapa.” „Ba mai degrabã-l vei prãpãdi tu, Balane... Nu ºtii cum
sînteþi voi, cînii ? Mergeþi oleacã ºi cum vã înfierbîntaþi, scoateþi
limba de-un cot sã vã rãsuflaþi º-ai sã-l prãpãdeºti !” – Dar tocmai
aºa s-a întîmplat, cum a zis cînele ; ajungînd aproape de mal, scapã
inelul. Mîþa tace, nu spune nimica cînelui ºi cum vine pe uscat, þup
din spatele lui, se acaþã pe-o rachitã ºi sã suie drept în vîrf. „Dã-mi
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inelul”, îi zice cînele. „Ni-au”, zice ea. „Ce n-ai, unde-i inelul?”
„N-am”... Cînele vra s-o înºface, s-o rupã. Ea de sus îl stupeºte. N-are
ce-i face, cãci era în vîrf sus. A ºezut cînele o zi º-o noapte sub copac,
doar, doar ar prinde-o ; amu a fost flãmînzit ; dar mîþa prindea pui de
vrãbii de prin cuiburi ºi mînca ºi el crapa de ciudã cînd sã uita de jos
la ea ! Da face mîþa cãtrã dînsul : „Dacã n-ai fi tu aºa de rãu cu mine,
eu þ-aº da ºi þie sã mãnînci !” El a zis cã sã-i dea. „Eu, zice mîþa, tot
aº putea sã capãt inelul, dar mã tem de tine sã mã cobor. Du-te tu ºi
stãi pe dealul cela ºi eu voi face ce voi ºti.” Cînele a ascultat-o ºi s-a
dus. Ea s-a pus pe malul apei sã pîndeascã. Iacã vine un peºtiºor de
aur jucîndu-se pãn’ la mal, ea sã rãpede ºi pune laba pe dînsul ºi-l
aruncã afarã. Atunci s-au strîns o mulþime de peºtiºori º-au zis cã ce
vra mîþa numai sã le-o dea pe mama lor? Mîþa a spus cã sã-i scoatã
inelul. Dar inelul era greu de scos, cã era tocmai în fund, în mîl. Mîþa
i-a învaþat cã sã sã vîre un peºtiºor înãuntru ºi alþii sã-i ajute ºi vor
putea. I-au scos inelul, ea l-a luat º-a chemat cînele : „Dã-mi-l mie,
zice el, cã iar ai sã-l prãpãdeºti, de l-ãi duce tu !” Ea s-a temut ºi i l-a
dat. Cînd au ajuns la stãpînul lor, el era lat de foame ºi bolnav de
moarte. Mai întãi, au luat ei º-au întors inelul ca sã fie sãnãtos, pe
urmã, i-au întors averea ºi i-a luat ºi cãmeºa moºu-sãu. N-a trecut
mult º-a venit femeia lui cu pãrul de aur, sã împlinise 10 ani. Ea
ºtiuse tot ce-a pãþit el ; dar pe urmã nu s-au mai despãrþit º-au trãit
cît au avut de trãit. Nichifor, Broscãuþi

Gheorghieº

Au fost odatã trei fraþi nevoieºi tare ; ºi ei atîta au umblat, atîta
au sucit, ba cu negoþul, ba cu una, ba cu alta, cã º-au fost strîns o
avere, de nu-i mai ºtiau de samã. S-au fost fãcut amu aºa de delicaþi,
aveau curþi frumoase, moºii, mã rog, toate celea, numai cît îmbã-
trînise aºa, fãrã sã se însoare, ºi n-aveau pe nime cãruia sã-i rãmîie
averea în urma lor. Stau ei într-o zi la masã la sesie ºi vorbesc între
dînºii : „Noi de-om muri º-om lasa bogãþiele aºa pe sama nimãrui,
pacat vom avea, dar hai º-om cãuta un copil sã fie al nostru, º-acela
la cîþiva ani o datã º-a aduce aminte de noi ºi ne-a face pomenire de
sufletul nostru.” Ceialalþi zic cã-i bine.

Sã iau ei ºi poroncesc sã le puie patru cai la valon ºi cînd a fost
aºa pe la o amiazã, au pornit. Ce-or gãsi : cã þigan, cã jidan, sã le fie
copilul lor. Merg ei, merg, drumu-nainte, li sã face lor noapte sub o
poalã de pãdure.

„Fraþilor, zice unul, aici am picat noi amu; aici trebuie sã rãmî-
nem, cum sã întrãm noi asupra nopþei într-o pãdure ca asta? Doar
ca sã ne iasã ceva înainte, sã ne prãde, sã ne omoare?” Rãmîn ei
acolo, dau caii sã pascã, numai ce aud un þipet ca de copil. „Oare ce
se aude?”, zice unul. „Parcã plînge un copil ; in hai º-om vedea !” Se
duc în pãdure ºi gãsesc un copil înfãºat, cã plîngea. Îl iau ei bucuroºi
ºi se întorc acasã ; înainte n-aveau ce mai cata. Îi tocmesc mancã, îl
boteazã, era bãiet – ºi-i pun numele Gheorghieº. Da creºtea bãietul
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cela, cît altul într-un an, el într-o lunã. L-au dat la învãþãturã ºi
învaþa bine, bun cap avea ; iar în cîþiva ani a fost flãcãu.

Da face iar unul dintr-înºii : „Ce folos c-am învaþat noi pe bãietul
ista, da el avuþia asta o prãpãdeºte toatã, dacã n-a ºti cum sã
trãieºte în lume. Haidem ºi i-om da bani de-ajuns ºi cal de cãlãrie sã
meargã prin lume, sã vadã cum sã vînd vitele, cum îi prãjina de pãmînt;
altã datã a rãbda de foame, a mai pãþi ceva ºi tot minte a învaþa ; ºi
cînd a veni, a ºti cum sã trãieºte.” „Bine, zic ceialalþi fraþi, hai ºi i-om
da.” I-au dat ei bani de-ajuns ºi cal de cãlãrie ºi i-au zis cã 6 luni de
zile sã meargã pe o parte de lume ºi 6 luni sã se întoarne pe altã
parte acasã, precum cã sã ºtie ºi el ºi pe acolo cum e ; ºi în fiecare
tîrg ce-a ajunge, lor sã le tot scrie de acolo, ca sã ºtie ei cum se aflã.

Merge el þarã multã, c-amu nu era mult pãn’ s-a înturna acasã pe
cealaltã parte, ºi ajunge la o pustie : pãmîntul era tot ars, fãrã iarbã,
fãrã nimicã, tocmai hãt departe sã vedea un stog. Se uitã, poate a
vedea vrun sat pimprejur, cã doar stogul, oamenii au trebuit sã-l
facã ! Nu vede nimic. Gîndeºte el : unde s-a duce mai departe? Ia ºi
poposeºte cu calul sub stog ºi-l lasã sã mãnînce ; iar el se culcã. „Sã
vie cineva sã mã-ntrebe ce mãnîncã calul la fîn, gîndeºte el, eu îi
plãtesc stogul cu parale ºi tot al lui va rãmînea.” Doarme el un somn
bun, se scoalã, încalecã calul ºi se duce. Nu s-a fost dus el departe,
numai ce aude în urmã strigînd : „Om bun, mã rog d-tale, nu mã
lasa, scoate-mã de aici, cã mor !” Se uitã în urmã, stogul acela ardea
ºi în vîrf sta o doamnã aºa de frumoasã ! „Mã rog d-tale, nu mã lasa
aicea sã mor, îndurã-te de mine ºi mã ia cu d-ta.” Se întoarce el.
Cum s-o scoatã? Dar erau prãjini pe lîngã stog roatã, ca sã nu ia
vîntul fînul. „Cum sã te scap eu de-acolo, zice el, cã de m-oi sui, voi
arde ºi eu!” „Întinde-mi o prãjinã, zice ea, ºi eu m-oi da pe prãjinã
pãnã jos.” Îi întinde el prãjina... Ea se dã peste cap, de vro trei ori,
ºi cînd ajunge lîngã dînsul se face ºerpe ºi se încolãtãceºte dupã gît,
cu gura la gura lui.

Aºa sta, ca ºi cînd º-ar fi pus douã ºaluri la gît. El s-a spãriet aºa
de tare, cum nu se mai poate ; gîndea cã are sã-l mãnînce. Se suie pe
cal ºi fuge, fuge, doar va cãdea jos balaurul de pe gîtul lui. Merge el
prin tîrguri, cu ºerpele dupã gît ; se roagã la oameni : nu s-ar gãsi
careva sã i-l ia, cã i-ar da bogãþie, de ar putea ºi copiii lui sã trãiascã
în bine... Îi spun oamenii cã în cutare loc, dupã ce va trece pãdurea
ceea, este o casã º-acolo ºede o femeie, aceea dacã nu l-a scoate, alta
nu. Aleargã repede calare într-acolo ; dacã el a adormit, tocmai pe
aproape de casa babei ºi calul a trecut înainte. A întrat iar într-o
pãdure, a mers, a mers, pãn’ a dat de o curte mare ºi foarte
frumoasã ; pãreþii toþi erau zugrãviþi cu aur ºi cu argint, da pe
cornurele casei erau pene de diamant. Cum a ajuns, poarta i s-a
deschis ; a descãlecat calul ; – în grajd sta ovãz ºi fîn pentru cal.
Merge în casã ; acolo, în cãnþãlãrie, sta masa aºternutã cu douã
talgere, douã furculiþe ºi cuþite ºi douã pîni ºi bucate ºi douã pahare
cu vin. El numai se pune la masã, da ºerpele þup, de pe gît pe pat.
Bucuria lui c-a scapat. Atunci din ºerpe s-a fãcut iar doamna pe care
a vãzut-o în stog, înaintea lui, ºi începe a-i vorbi :
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„Te-ai spãriet tare de mine, aºa-i – cît þ-am ºezut dupã gît ? Dar
de-amu n-ai fricã, cã nu þ-oi mai ºedea. Eu nu-s vinovatã ; nici eu
singurã nu vreu sã mã fac ºerpe ; dacã pãrinþii mei m-au blastamat
sã fiu aºa ºi acuma tu m-ai scapat. Amu, m-ai slujit tu un an, mai
slujeºte-mã un an ºi þ-oi da mare bine. Dac-ãi vrea, m-ãi lua pe mine
ºi-i fi împarat ºi eu împãrãteasã, dar dacã nu, þ-oi plãti.”

Amu, el socoate aºa : „Bine cã te-ai descurcat de pe capul meu,
te-oi sluji.” A stat el o zi acolo. De mîncat avea, de bãut avea. – A
doua zi, iar vine ea. „Cum þi-i, Gheorghieº, bine?” „Bine”, zice el.
„Mai m-ai slujit un an, zice ºerpoaica, mai slujeºte-mã unul º-apoi
te-i duce. Iaca, ce vrei ai, gîndeºte numai ºi toate þ-or veni de-a gata,
numai nu-i ºti cine le aduce ; ºi muzic-ãi avea ºi ce vrai.” „Voi mai
sluji, zice el, ºi anul acesta.” Stã el iar pãn’ a doua zi ; de mîncat
avea, muzicã avea. – A treia zi, iar îl roagã sã mai rãmîie un an. A
patra zi, vine ea la dînsul ºi-i zice : „Ei, Gheorghieº, dragul meu, tu
m-ai slujit pe mine, spune-mi ce vrai : sã mã iai ºi sã fii tu împarat
cu mine aice or sã-þi plãtesc?” „Eu te-oi lua, zice el, dar mai întãi
trebui sã mã duc la pãrinþi, cã am pornit de atîta vreme de acasã ºi
nu ºtiu nimicã despre mine.” „Apoi dacã te duci, du-te sãnãtos ; ºtiu
eu cã înapoi nu te-i mai înturna; ba te-i înturna tu, dar tãiet
bucãþele, nu aºa cum eºti !” – ª-a scos o sabie, o cãmeºã º-o punguþã
ºi i le-a dat lui º-a zis aºa : „Cu sabia asta cînd vei face cruce, ce-a fi
în calea ta, tot vei tãia ; cu cãmeºa aceasta, cît vei fi îmbracat, nu s-a
prinde nici un rãu, nici o boalã de tine ; da din punguþa asta, cîþi
bani sã cheltuieºti, banii tot la loc vor fi. Acuma catã ce-þi spun eu :
tu te-i însura, dar sã nu spui toate celea la nevastã, c-a fi rãu.”

El º-a luat ziua bunã de la dînsa º-a pornit la drum. Gîndeºte el :
„Am eu lucrurile iestea, da in sã vedem de-s bune la ceva !” Vede o
pãdure, scoate sabia ºi face asupra pãdurei cruce ; pãdurea toatã a
cãzut jos. Îmbracã cãmeºa ; vede cã i-i bine, se simþeºte tare. Scoate
punguþa ºi aruncã bani ; da banii, alþii în pungã la loc. – „Apoi, dar
las’ cã-i bine”, gîndeºte el ºi se duce.

Dã de un tîrg, unde împaratul a fost dat în gazeturi cã cine s-a
gãsi sã-i þie lui bal, un an de zile pe banii sãi, i-a da fata. Merge el la
împaratul ºi se apucã cã va þinea. ª-a þinut bal zi ºi noapte ºi muzica
cînta ºi mîncãri ºi bãuturi, cã venea lumea de pe lume. – Cînd s-a
încheiet anul, a trebuit împaratul sã-ºi þie cuvîntul, cã el pe a lui l-a
fost þinut. Au fãcut nunta. Le-a dat împaratul o þîmbrã1 (odaie)
deosebitã, ca la tineri, sã ºadã. Da ceialalþi ficiori de împarat, ce
umblase la fatã, s-au mîniat : cum, un împarat º-a dat fata dupã unul
din toatã lumea? ªi dupã dînºii, cã-s ficiori de împarat, nu ! ª-au
trimes cuvînt c-au sã vie cu bãtãlie, cu foc, asupra împaratului.
Împaratul s-a fost suparat ºi s-a spãriet tare. Îl vede aºa suparat
ginerele sãu ºi-l întreabã: „Înalþate împarate ºi tatã, pentru ce eºti
d-ta aºa de suparat?” „Cum n-oi fi, dacã la fata mea au umblat º-au
cerut-o prinþi ºi n-am dat-o ºi dupã unul ca tine, care nu te ºtie
nimene, am dat-o ; – amu s-au sculat cu oaste asupra mea!” „Ei,

1. De la nemþescul „Zimmer”.
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despre asta, nu-þi fie d-tale grijã, lasã cã m-oi bate eu cu dînºii.” Acu
oastea a fost venit ºi începuse lupta cu oastea împaratului – ºi aceia
erau mai tari. Merge ºi el pe cîmpul de luptã ºi face cruce cu sabia ºi
nu s-a ºtiut din oastea ceea ce s-a fãcut ; mergeau capuri de oameni
prin sînge, ca cum ar merge surcelele pe Prut. S-a înturnat el cu
oastea tãtîne-sãu acasã. Împaratul s-a bucurat tare cînd a vãzut cã
are ginere aºa de puternic ºi, de mare bucurie, i-a zis lui sã facã un
bal. La balul cela au venit ºi prinþiºorii ceia, doar vor afla ceva ; –
n-au mai cãutat cã le-a omorît oastea. ªi prin bal pe-acolo, º-a dat
unul urechea cu fata împaratului. „Ia spune-mi, ce putere are bar-
batul tãu. Întreabã-l în ce-i stã puterea, cã cu dînsul ce cinste ai ? Da
cu mine, dacã te-oi lua, vei fi între neamuri. Cum îi afla, chiar vinã
fuga la mine ºi spune-mi ca sã ºtiu, c-apoi vei trãi cu mine, nu te-i
mai înturna la dînsul.”

A doua zi dupã balul cela, ea se pune pe lîngã dînsul cu vorbe
bune ; îl ia pe departe ºi-l întreabã : „Doamne, doamne, omule, amu
eu sînt a ta ºi tu eºti al meu, ºi tu nu vrai sã-mi spui tu mie ce
putere ai – cã nu te temi de împaraþi ºi pe toþi îi tai ? !” El a uitat în
ceasul acela ce i-a fost spus ºerpoaica. „Apoi ce putere sã am? Ia, am
o sãbiuþã, cu dînsa, dacã fac cruce, fie ce-a fi, totul tai ; – º-o cãmeºã :
asta cu care-s îmbracat, cã de mine nici un rãu, nici sabie, nici
boalã, nimicã nu se poate prinde ; – º-o punguþã : cîþi bani sã
cheltuiesc, vin alþi bani la loc.”

„Apoi, dar aiestea-s lucruri tare scumpe, nu le purta cu d-ta, dã-le
încoace sã le strîng eu în ladã, cã le-i rupe, le-i ponosi ºi altele nu-i
avea.” El, prostul, s-a apucat ºi i le-a dat. Ea a pus degrabã sã facã
altele în potriva acelora : cum sãbiuþa, cum cãmeºa, cum punguþa ;
ºi singurã a poruncit sã-i puie caii la valon º-a pornit calea la acela.
Aista era la vînat, nimica nu ºtia. Vine acasã ºi cautã lucrurile : nu
ºtie or sînt acelea, or nu? Catã punguþa : ia ºi toarnã banii pe masã,
punga e deºartã ! Face cruce, sã taie cu sabia, nu mai taie ! „Na,
gîndeºte el, n-am ascultat vorbele ºerpoaicei ºi iatã c-am pãþit-o !”
Dar aceea era o nimicã...

A doua zi dimineaþã, stã oastea împaratului celui protivnic
dinaintea curþei lui . Împaratul vine la dînsul ºi-i spune. – El atunci
îi zice : „Înalþate împarate, de-amu n-am nici o putere, cã iacã ºi
iacã... fata d-tale ce mi-a fãcut...” Merge el singur ºi rãdicã steagul
de împãciuire. Ficiorul cel de împarat vine cu sabia la dînsul : „Amu,
pentru cã ai tãiet tu atîta oaste de-a tatei, sã te tai ºi eu pe tine !” ºi
l-a fãcut bucãþi. A luat ºi l-a pus într-un sac ºi l-a pus pe cal ºi i-a dat
drumul. Cãluþului îi fusese bine la ºerpoaicã în pãdure ºi s-a dus
º-amu tocmai acolo. „Hai, hai, voinice, nu þ-am spus eu cã femeiei
tale tot dreptul sã nu-i spui? ! Am zis eu c-ai sã vii tãiet ?”, zice
ºerpoaica, de departe cînd l-a vãzut.

L-a luat în casã ºi i-a pus trupul la loc º-a luat apã moartã ºi l-a
închegat ºi apã vie i-a turnat în gît, pãn’ ce i-a întrat în toate vinele ;
ºi cînd a fost înviat gata, numai a strãnutat de trei ori. „Hei, cã
ºtraºnic am mai dormit !” „Dormeai de veci, zice fata, de nu eram eu.
Dacã n-ai ascultat cum þ-am zis, sã-þi þii mintea ta – ºi ai fost aºa de
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lacom ºi iute la limbã, iatã ce-ai pãþit !” „Amu, nu vrau nimicã, zice
el, decît sã am lucrurile celea înapoi, cum le-am avut.” „Iacã, îþi mai
dau un lucru, zice fata, de-i avea minte, vei scoate lucrurile ºi vei
ieºi bine, dar de nu, apoi mai mult nu te-oi ajuta”...

El îi mulþãmeºte ºi se duce pãn’ a înnoptat într-un sat ºi bate la
fereastã la un om. „Moºule, moºule !” „Care-i acolo?” „Eu!” „Da cine
eºti d-ta?” „Ia, un drumeþ, mã rog primeºte-mã sã mîn în casã la
d-ta, eu de mîncat, moºule, nu vreu, cã am al meu ce mînca, numai,
Doamne fereºte, de-o ploaie ceva, sã nu fiu în drum, sã fiu în casã de
om.” I-a deschis omul uºa, i-a aºternut sã se culce ; da el a scos un
cãpãstru ºi l-a pus sub cap ºi i-a spus moºneagului : „Vezi d-ta cãpãs-
trul ista? L-am pus sub cap ; d-ta mîne dimineaþã sã mã trezeºti
cînd a începe a sã zori de ziuã ºi sã zici : «Hi, cal !», nu altfel, ºi eu
m-oi scula cal, un cal tot de aur – sã mã învãleºti în þoale, cu ce-i
avea, ºi sã mã duci la tîrg ; º-or sãri jidanii cu miile sã mã cumpere
ºi cît îi cere, atîta þ-or da ºi-i capata o mulþime de bani, c-ãi avea
toatã viaþa cu ce trãi, numai cautã : cãpãstrul sã þi-l opreºti la d-ta,
sã nu-l dai, c-apoi va fi bine, iar de nu, tare rãu va fi de mine ºi pe
d-ta te voi blastama.” Moºneagul ºede, nu doarme toatã noaptea,
aºteaptã sã se facã ziuã sã-l scoale. S-a zorit oleacã de ziuã, a mers
la dînsul ºi i-a zis : „Hi, cal !” ºi el s-a sculat de acolo un cal, tot de
aur ºi mare, cã nu încãpea în casã.

A luat moºneagul lãicere, ce-a avut, ºi l-a învãlit ca pe-o cãmilã
ºi încã a tãiat uºorul la uºã ºi aºa a ieºit cu dînsul ºi l-a dus la tîrg ;
º-au venit atîþia negustori, cã el nu ºtia ce sã facã. L-au întrebat ce
cere ? El a zis cã jum. de coreþ de galbeni. I-au dat cît a cerut el.
Moºneagul, de bucurie cã vede atîþia bani, a uitat sã ia cãpãstrul.
Jîdanii s-au apucat ºi l-au dus prezent la împaratul. Au mers ei la
împaratul ºi s-au închinat : „Înalþate împarate, poftim de la noi,
jidanii, un cal cum nu s-a mai vãzut pe lume.” Împaratul tare s-a
bucurat ºi l-a dat la grajd sã-l grijascã frumos, sã-l hrãneascã. Dar
acolo era o bucãtãriþã care fãcea mîncare împaratului, merge ºi ea
sã-l vadã, sã uitã la dînsul ºi face : „Frumos cal mai eºti !” Da calul
face : „Draga mea, sã mai vii pe aice, cã þ-oi spune ceva, cãci nu-i
departe pãnã cînd voi fi eu împarat ºi tu împãrãteasã.” Bucãtãriþa,
dac-o vãzut cã vorbeºte, n-a spus la nime nimicã ºi s-a dus în treaba ei.

Amu, împaratul, de bucurie mare cã are aºa cal, a fãcut sesie sã
vie toþi miniºtrii lui sã vadã ce n-au vãzut ; ºi cum au venit ºi s-au
uitat la dînsul, au început a vorbi între dînºii : „Cum poate un cal de
aur viu sã fie ? Cã asta nu s-a auzit de cînd e lumea! Da oare nu s-a
închipuit Ghiorghieº acela, cã el multe ºtia ºi cine ºtie de-i el mort
cum l-am tãiat?” ªi au fãcut ei cuvînt cã : „Cal de aur nu poate sã
fi-bã1 (hi-bã) ºi, ca sã n-aibã nici o fricã, mai bine sã-l taie ºi sã-l
ardã ºi cenuºa în vînt s-o arunce.” Aude bucãtãriþa ºi merge la cal
ºi-i zice : „Calule, calule, frumos eºti, dar nu ºtii cã umblã sã te taie
ºi carnea în vînt sã þ-o arunce !” Da face calul : „Draga mea, m-or

1. Astfel vorbesc roºinenii: „fi-bã !”, în loc de „fie”, „ºti-bã”, în loc de „ºtie”.
„Sã ºtibã el...” Tot astfel sã vorbea ºi în Botoºani de demult.
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taie-mã ei pe mine ºi carnea or arde-o cu lemne în varniþã, dar tu sã
cauþi, c-or sãri douã picãturi de sînge pe pestelca ta, tu sã le ascunzi,
sã nu vadã nime etc. (dupã cum ºtim ºi-n poveºtele precedentele :
s-au fãcut 2 tei, apoi o raþã de diamant ; el s-a dat iute peste cap, a
apucat sabia de pe mal ºi l-a omorît pe împarat).

Merge Ghiorghieº în casã, da cucoana lui dormea. „Ian scoalã,
draga mea, cã amar cu dulce mai dormi, da eu tare chinuiesc ! Te-ai
îndurat tu aºa sã mã tai ºi sã mã arzi ?” Da ea atuncea sare la dînsul
ºi începe sã-l cuprindã: „Mã rog iartã-mã, cã am greºit ºi Dumnezeu
de multe ori iartã.” „Apoi, Dumnezeu poate rabda, da eu nu pot.” ªi
ia ºi-i taie capul.

S-a însurat cu bucãtãriþa º-a ramas el acolo împarat.
Auzitã de la Gheorghe Botezat, din Roºa

Slutul

A fost un împarat º-a avut un ficior tare slut. De urît ce era, a
trimes împaratul pe-un om cu dînsul în pãdure sã-l omoare. Omul i-a
spus – ºi el s-a rugat sã ducã tatu-sãu ochii ºi inima cînelui – cã avea
un cîne cu el ; da pe dînsul sã-l lese. Omul a fãcut aºa ºi împaratul a
crezut. A ramas slutul sîngur în pãdure. S-a dus el, s-a dus, gãseºte
o colibã, c-un pat de muºchi º-o bãrdiþã º-o puºcã ruginitã. – În coliba
ceea venea ºi dormea, cu bãrdiþa mergea ºi ciocãnea lemne, tãia, da
cu puºca împuºca sãlbãtãciuni ºi trãia. Odatã s-a dus el mai departe
în pãdure, dã de-un zmãu cã se lupta cu un cioban. Se luptau ºi se
luptau întruna, ºi nu se mai biruiau. „Slutule, zice ciobanul, vinã
de-mi ajutã sã omor zmãul, cã þ-oi da oi.” „Ba vinã mie, slutule, de-mi
ajutã sã omor ciobanul, cã þ-oi da ce-i vra.” El sã gîndeºte cã mai
bine-i sã-i ajute zmãului ºi omoarã pe cioban. „Cînd þ-a trebui ceva,
zice zmãul, sã vii la curþele mele, cã þ-oi da.”

Sã duce slutul înapoi la bordei ; sã gîndeºte el : „De ce nu m-aºi
duce la dînsul sã cer ca sã am cu ce trãi, decît sã nãcãjesc pe aice?”
Porneºte. Pe drum întîlneºte un moºneag. „Slutule, dacã te duci la
zmãu, nimic sã nu ceri, cã el þ-a da moºii, bogãþii, decît pe Maria,
sora lui.” Mai merge, îi iesã alt bãtrîn, îi spune tot aºa ; mai merge,
îi iesã ºi al treilea, tot aºa. Sã gîndeºte el cã, de vreme ce toþi îi spun
tot întruna, sã facã cum îi spun.

Merge la zmãu; era soarele drept amiazã ºi zmãul dormea. Îl
întreabã ce cautã. El îi spune cã a venit sã-i dea pe sora-sa, Maria.
Zmãul spune cã-i va da moºii, împãrãþii... Nu, cã el pe dînsa o vrea.
„Scobori, Mario, de pe cuptiori ºi te du, zice zmãul mînios, dacã
pentru slutul te-a fãcut mama.” Cînd sã scoboarã ea de pe cuptiori,
acea era o bãlãuroaicã, blastamatã ca sã fie aºa pãn’ ce s-a mãrita.
El, cum a vãzut-o, la fugã, ea dupã dînsul. El de-abia a întrat în
bordei, a luat barda ºi puºca ºi la fugã. Ea rãmîne acasã. Îndatã s-a
schimbat în cea mai frumoasã femeie, iar din bordeiul acela a fãcut
palat. Apoi s-a apucat sã-i facã de mîncare ºi cînd l-a strigat pe
dînsul rãstit sã vie din pãdure sã mãnînce, el de fricã a trebuit sã
vie. Cînd a întrat în casã º-a vãzut-o, îi venea sã leºine de bucurie.
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Iatã cã vine omul cela ce l-a fost dus pe dînsul sã-l omoare pe
acolo ºi sã întãlneºte cu slutul. „Mai trãieºti, slutule?” „Ba încã cum
trãiesc! Ia hai ºi mi-i vedea casa ºi femeia !” Cînd s-a dus º-a vãzut,
acela a înmãrmurit. Ia ºi sã duce la împaratul ºi-i spune. Împaratul
merge singur sã vadã, pe cînd slutul nu era acasã. Cînd a vãzut pe
femeia slutului aºa de frumoasã ºi mîndreþele celea, ciuda lui... A
trimes de la curte dupã ficiorul sãu sã vie la dînsul, cã are sã-i spuie
ceva. Împaratul avea împrejurul curþei o pãdure ; pãdurea ceea, a
spus el ficioru-sãu cã pãn’ a doua zi sã i-o taie, sã samene grîu pe
locul acela ºi dimineaþa sã gãseascã pe fereastã o azimã caldã, cã de
nu, îi taie capul.

„Ei, slutule, la ce te-a chemat tatul-tãu, zice femeia, þ-a dat ceva
moºtenire?” „Ba vra sã-mi taie capul”, zice el ; ºi-i spune. „Nu te
teme, ia ºi te culcã.” Ea s-a pus c-un picior în prag ºi cu o mînã sus în
uºor ºi, cînd a ºuierat, au venit fel de fel de paralei. Le-a poroncit ce
sã facã – ºi pãn’ a doua zi era azima coaptã gata pe fereastã. Iar îl
cheamã împaratul... Pãnã a doua zi dimineaþã, sã-i facã un lac cu
lapte dulce, sã se trezascã în huitul valurilor, ºi pe fereastã sã fie un
pahar de lapte, nici rece, nici cald. ª-aceea i-a fãcut. A treia oarã, iar
l-a chemat ºi i-a poroncit sã se ducã pe ceea lume, la mã-sa, sã-i
aducã inelul. „Ei, slutule, la ce te-a chemat tatul tãu, are sã-þi deie
moºtenire?” „Ba vra sã-mi iaie capul. Uite-te ce m-a trimes sã fac.”
„Amu, asta ai s-o faci tu. Culcã-te ºi te hodineºte º-apoi ai sã te duci.”
Dupã ce s-a sculat, i-a dat un frîu sã meargã la o movilã ºi sã zicã :
„Ptru... roibuºorul meu!” De acolo are sã iasã un cal ºi el pe acela s-a
încãleca ºi s-a duce. Iese calul. „Cum sã te duc, stãpîne, ca gîndul or
ca vîntul?” „Ba ca gîndul.” Îndatã au fost pe ceea lume în ceri ; era
tocmai amiazã ºi porþile raiului erau deschise. A întrã înãuntru ;
vede o horã de mirese cum sã învîrteau ºi alta de miri. Mai merge,
vede doi porumbi cã ziceau: „Vai, vai de noi, dar mai rãu de cei ce
ni-au fãcut pe noi” etc. Mai merge, vede un pat mic c-o babã º-un
moºneag culcaþi pe o pernã micã ºi acoperiþi c-un laiceri mic. Sã mai
duce, vede un pat mare, c-o pernã ºi c-un oghial mare ºi cînd unul sã
acoperea ºi celalant rãmînea descoperit ºi cu capul de pe pernã jos,
cînd celalant. Mai merge, vede douã lumînãri în cale, cã i sã dau în
lãturi din carare. Se mai duce, vede un pat de flori ºi în pat o
cunoaºte pe mã-sa. „Ce-ai venit ?” El îi spune cã dupã inel. „Eu
inelul þi l-oi da, dar mai întãi sã-mi spui ce ai vãzut pãn’ aici ?”
„Întãi am vãzut niºte mirese jucînd o horã.” „Acelea-s fetele ce au
murit logodite.” „Apoi am vãzut niºte miri în horã.” „Aceia sînt miri
ce-au murit logodiþi.” „Apoi am vãzut porumbi” etc. „Aceia sînt copiii
ce-au murit botezaþi ºi sînt fericiþi, ei ºi pãrinþii lor, ºi vice-versa.”
„Apoi am vãzut doi moºnegi, pe-un pat mic, º-o pernã micã, º-un
lãicer mic, învãliþi, ºi alþii pe pat mare, goi, cînd unul, cînd altul.”
„Acei dintãi au dat cu toatã inima lucrurile celea, iar la aiºti din
urmã, unul a dat ºi celuialant i-a pãrut rãu ºi de aceea li-i tot frig
ºi-s neacoperiþi.” „Da cele douã lumine, ce-s?” „Acelea-s douã surori
a tale. Acu vin încoace !” A mers mai înãuntru, acolo era un pat ºi pe
dedesubt ºi deasupra lui, era încunjurat de foc : „Aista-i patul tatului
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tãu, în care va ºedea cînd va veni aice. Amu na-þi inelul ºi te du.” S-a
dus iar cu calul. I-a dus tatu-sãu inelul. „Amu, zice el, sã-mi aduci om
cu capul de fer, sã mã lupt cu dînsul.” „Ei, mutule, þ-a dat tatãl tãu
poate moºtenirea?” „Ba”, a spus etc. „De ce n-a cerut aceasta mai de
mult? Fratele meu cel mic e cu capul de fer, mergi ºi-l cheamã.” S-a
dus el iar la casa zmeilor de l-a chemat sã meargã la împaratul sã sã
batã. „M-oi duce, zice zmãul, dar sã-mi pregãteascã împaratul 12
ialoviþe sã mãnînc ºi 12 buþi de vin sã beu.” El a mers la tatãl sãu
º-a spus, tatãl sãu s-a pregãtit. Zmãul cu capul de fer a venit ºi,
dupã ce-a mîncat totul, s-au apucat la luptã ºi l-a omorît pe împara-
tul ; iar slutul a ramas împarat. D-na Sevastiþa Dumitriu, Botoºani

B. ªerpele blastamat. Femeia

ªerpele dintãi nu a fost ºerpe, a fost om ºi era în ceri la
Dumnezeu, dar Dumnezeu l-a blastamat cînd a înºelat-o pe Eva ºi
s-a fãcut ºerpe. Dimitrie Volcinschi, Ropcea

În ceri la Dumnezeu, sînt de toate lighioaiele, numai ºerpi, nu.
ªerpele dintãi era zburãtori, avea aripi ºi picioare, ºedea în rai ºi
era bun la Dumnezeu, dar el a primit duh rãu într-însul, pe diavolul,
ºi a învaþat-o pe Eva de au pãcãtuit. Dumnezeu s-a mîniat ºi i-a dat
atît pe dînºii, cît ºi pe ºerpe, afarã din rai, iar ºerpelui i-a luat
picioarele ºi aripele ºi l-a trîntit jos. I-a spus ca sã se tîrîie ca funia
ºi cînd îl va durea capul, sã iasã la drum, cã va veni popa ºi-i va face
agheazmã sã-i treacã. De aceea iese ºerpele la drum, iarã omul merge
cu mãciuca de-i dã în cap ºi-l omoarã. Dumitru Grigoraºciuc, Mahala

ªerpele e din drac, el are pe dînsul piele de drac. Roºa

ªerpele e din degetul diavolului ; avea diavolul un deget mai ºuru-
bari º-a gîndit : oare ce sã facã dintr-însul? „Ian sã-l tai sã-mi fac mie
un ajutor” ºi cum l-a aruncat pe pãmînt, a început a umbla ºi-i ºerpe.

Ioan David, Botoºani

ªerpele ºi bradul. ªopîrla

ªerpele zice cã a umblat în 24 de locuri sã-ºi facã cuib, de aceea
ºerpele, dupã ce muºcã, la 24 de ceasuri moare omul ; ºi s-a suit în
brad sã-ºi facã cuibul, dar s-a scoborît din ceri Sf. Lunã ºi l-a
alungat ; el a sãrit la dînsa – ºi ea l-a blastamat, zice : „Te blastãm
eu ºi Maica Domnului, cã cine te-a vedea sã-þi sfãrme capul, sã te
omoare, cã femeie, cã barbat.” ªi chiar sã vedeþi D-voastre, cã
ºerpele sã-l faci bucãþi încolo, el, dacã nu i-ai ucis capul, tot e viu.
ªerpele, dacã îl ucizi, nu moare pãn’ ce nu asfinþeºte soarele – sã-l
faci pãmînt ºi el, pãn’ la asfinþit, tot se miºcã.

Sf. Soare zice cã tare sã supãrã cînd vede cã ºerpele a muºcat pe
vrun om, sã întoarce cu faþa, ca sã nu vadã... Ioan David, Botoºani

Omului numai ºopîrla ºi cînele îi sînt credincioºi. ªopîrla, cînd
doarme omul ºi vrun ºerpe vra sã-l muºte, i se bagã în sîn ºi-l gîdele,
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doar l-ar scula ; unui om i s-a bagat în gurã ºi l-a piºcat ; atunci omul
a sãrit în sus – ºi ºerpele lîngã dînsul... General

În Moldova, oamenii, cînd vãd ºopîrla întãi, întind brîul sau cu-
reaua, sã treacã ºopîrla peste ea, ca sã fie vînjoºi peste an ca ºopîrla.

Botoºani
Mîþa, cînele, lupul, ºerpele nu-s prieteni omului ; cã ei au venin

în dinþi ºi dacã-l muºcã pe om, moare. D. Volcinschi, Ropcea

De ce n-are dreptate femeia

Pe ºerpe sã nu-l ucizi, Doamne fereºte, cã el e bun omului. Atunci
cînd era sã se înece corabia, cînd s-a fãcut dracul ºoarec etc., ºerpele
a pus coada ºi a þinut ºi pentru aceea Dumnezeu l-a fãcut om, care
mai frumos.

El atîta cã s-a dat în bedreag1 cu Eva ºi Dumnezeu l-a blastamat
sã se tîrîie ºi sã fie ºerpe; da el era ca toþi oamenii ºi umbla pe pãmînt.

Gheorghi Postolachi, Bagiurea
Cînd s-a fãcut necuratul ºoarec º-a bortit corabia, ca sã înece

oamenii, Noe l-a cãutat pe ºoarec sã-l omoare, dar Eva l-a ascuns sub
poale ; ºi de atunci e femeia blastamatã, ca sã nu mai aibã dreptate
pe lume. ªerpele e cel mai bun prieten omului, el e ca ºi cînele, el
înainte nu muºca, dar dupã ce l-a ascuns femeia pe necuratul, el l-a
învaþat pe ºerpe cum sã muºte ºi l-a muºcat pe Noe. Dumnezeu însã
a dat cã Noe n-a murit, a vrut însã sã omoare pe ºerpe, dar el s-a
rugat sã-l lese sã trãiascã pãnã va avea copii, ca sã rãmîie în urma
lui, ºi apoi îl va omorî. Cãlena Caliniuc, Mihalcea

Femeia a greºit cã l-a ascultat pe diavolul, pe ºerpe, de-a mîncat
mãr; Dumnezeu, pentru aceea, i-a alungat din rai ; iar Evei i-a zis :
„Pentru aceasta, de-acuma tu sã ºtii cã pe lumea asta ai sã fii pedep-
sitã ; întruna ai sã fii bãtutã de barbat !”

ªi de-atunci femeia, orce ar zice ºi orcum ar face, bine sau rãu,
barbatul tot una o bate ; aºa-i pes’ tot locul ºi în Moldova, bat barbaþii
pe femei. Dãnilã Oloinic, Mihalcea

ªerpele. Mãrul

În jos înspre rãsãrit,
Este-un mãr mîndru-nflorit,
Dulce somn am adormit
ªi ºerpele m-a gãsit.
Jumatate m-a mîncat,
Jumatate nu mã poate,
Vinã, Doamne, de mã scoate,
Din gura ºerpelui,
Din mîna calãului. Birchiºeºti

1. Dragoste.
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Ciobanul Limon

Limon, Limon, dragul mamei,
Ce-ai strigat în gura mare?
Ori oile-ai prãpãdit,
Ori mîncarea ai sfîrºit ?
– Ba eu singur am greºit,
Cã m-am culcat sub un hat,
Sub un hat lãturat,
ªi ºerpe-n sîn mi-a întrat.
Un ºerpe balaur,
Cu solzii de aur.
Învãleºte-þi mîna bine
ªi vîr-o în sîn la mine,
ªi-mi scoate ºerpe balaur,
Cu solzii de aur.
– Limon, Limon, dragul

 mamei,
Decît oi fi fãr’ de mînã,
Mai bine-oi fi fãr’ de tine ;
Dac-a þinea þara-n pace,
Mama un Limon º-a mai face.
ªi m-am dus la nenicu1 :
– Nenico, nenico hãi !
Învãleºte-þi mîna bine
ªi vîr-o în sîn la mine,
ªi scoate-un ºerpe balaur,
Cu solzii de aur.
– Limon, Limon, dragul

 nenei,
Decît nenea fãrã mînã,
Mai bine fãrã de tine.
Dac-a þinea þara-n pace,
Nenea un Limon º-a mai face.
M-am dus la un frãþior :
Frate, frate, frate hãi,
Învãleºte-þi mîna bine
ªi bag-o în sîn la mine.
– Decît oi fi fãr’ de mînã,
Mai bine oi fi fãr’ de tine etc.
ªi m-am dus la drãguþa :
– Puicã, puiculiþa mea,
Am pus gînd cã te-oi lua,
Învãleºte-þi mîna bine
ªi vîr-o în sîn la mine,

ªi scoate-un ºerpe balaur,
Cu solzii de aur.
Ea mîna º-a învãlit
ª-a scos aur ºi argint.

Mahala

Dragostea. Comoara

ªi pe dealuri, ºi pe vãi,
Strigã Gheorghe: – Mamã hãi!
– Ce strigi tu, mãi Gheorghe,

 mãi,
Or boii þ-ai prãpãdit,
Or mîncarea þ-ai gãtit ?
– Nici boii n-am prãpãdit,
Nici mîncarea n-am gãtit,
Am apucat º-am adormit,
Sub un mãr mîndru-nflorit,
Mare ºerpe mi-a venit,
Nu ºtiu, ºerpe ori balaur,
Vãd cã-i cu gura de aur etc.
..............................................
De-mi eºti, puicã, cu dreptate,
Bagã mîna ºi mi-l scoate,
Leagã mîna c-o basma,
Vinã ºi m-ãi apara,
Cã eu pe tine te-oi lua.
– Da tu de nu m-ãi lua,
Eu atîta te-oi blastama:
Sã te-nsori de nouã ori,
ªi sã ai nouã ficiori,
ªi la urmã-o copiliþã,
Sã te poarte de mînuþã.
Sã te poarte nouã sate
Dupã cîrmãje uscate,
ªi sã vii ºi-n satul meu,
Cã te-oi milui ºi eu,
C-o cojiþã de malai,
Uscatã de nouã ai,
Nici aceea nu þ-oi da,
Pãnã nu te-oi întreba
De þ-am fost dragã or ba?

Strojineþ

*

1. „Nenea” sã spune la tatã prin pãrþile acestea.
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Fata pãdurariului

A fost odatã într-o pãdure un pãdurari º-avea o fatã. Într-o zi,
pãdurariul cu femeia lui s-au dus de-acasã la tîrg º-a lasat fata
singurã. Vine ficiorul împaratului pe acolo, o vede cã-i singurã ºi
gîndeºte cã i-ar fi îndãmînã s-o scoatã din minte. Începe a-i spune
fetei una, alta. Fata zice : „Eu voi face ce spui d-ta, dar vinã în casã,
cã eu am icoanã, Maica Domnului, bate mãtãni ºi jurã la sf. icoanã
cã, cînd te-i însura cu alta ºi-i avea în cap cununia, sã se facã din
cununia d-tale un ºerpe balaur ºi sã se plece cu limbele la limba
d-tale sã te sugã.” El a bãtut mãtãni º-a jurat c-aºa sã fie. ª-a fãcut
gustul ºi nici nu i-a mai pasat ; s-a dus ºi în curînd a ºi uitat. Fata a
tãcut, n-a spus la nime nimicã, dar în gîndul ei tot zicea : „Rãu aºa,
rãu aºa, da cum a fi, tot a fi.”

A trecut vreme de la aceea, merg iar pãrinþii fetei în tîrg ºi cînd
vin, îi aduc veste cã duminicã are sã fie nunta la ficiorul împaratului,
cã º-a gãsit o fatã de împarat de potriva lui ºi se însoarã.

„Mamã, zice fata, ce-i zice d-ta, acea þ-oi face ºi te-oi asculta,
dã-mi ce treabã vrei, numai sã mã laºi duminicã la tîrg sã mã duc la
bisericã sã vãd ºi eu nunta împaratului.” „Bine, draga mamei.”
Sileºte fata ºi face tot lucrul pãnã duminicã ºi duminicã de
dimineaþã sã scoalã, sã gãteºte ºi porneºte la tîrg. S-a dus ºi s-a
aºazat în bisericã într-un loc bun, sus, sã vadã ea cum s-a cununa
împaratul. Vine nunta, îi pune pe miri pe un covor frumos alãturea,
preotul le citeºte cununia, ia nunul cu preotul ºi-i pune mirelui
cununia pe cap, dã sã puie ºi miresei, da din cununia lui iese un
balaur cu un cap ºi cu niºte limbi ºi sã pleacã la limba lui sã-l sugã.
Atuncea toþi au ramas încremeniþi ; au lasat jos ºi cununie, ºi tot, ºi
oamenii care încotro au fugit. Fata, cum a vãzut, tiulea, bãiete, la
fugã acasã, în pãdure. Mireasa s-a dus ; ce sã facã cu ficiorul
împaratului? Îl iau preoþii în altari, îi cetesc, ºerpele nu sã duce.
Stã o zi, stã douã, stã trei. „Poate-i vrun blãstãm, vro afurisenie,
poate ai fãcut vrun pacat, adu-þi aminte” îl întreabã preotul.
Deodatã îºi aduce aminte de fata pãdurariului, pe care a înºelat-o el
în pãdure, ºi de jurãmîntul ce l-a fãcut ºi spune la preoþi.

„Dacã-i aºa, atunci sã meargã s-o caute ºi s-o aducã, cã altfel nu
scapi.” Au spus împaratului, au trimes oaste, poºtalioni ; poc ! poc !
din bice... Aud moºnegii cã huieºte pãdurea. Da pãdurariul sta ºi
asculta – c-o cuºmã întoarsã pe dos ºi c-un chimir pîn’ la piept ºi cu
niºte opinci ºi liulea lungã în gurã ºi pãdurãriþa, c-o cîrpã lungã ºi
îmbracatã cu catrinþã. „Oare ce sã fie asta, barbate ?” „Ce-a fi, om
vedea”, zice el. Fata sta pe colþul prispei ºi tare bine sã pricepea,
numai cãt tãcea. Vin oameni, vin aghiotanþi, generali, sã pleacã toþi
înaintea lui º-a ei, c-au venit cu poroncã de la împãrãþie, sã-i ducã la
curte la împaratul pe dînºii amîndoi ºi pe fatã. Îl pune pe pãdurari ºi
pe pãdurãriþã într-o cupe, ºi pe fatã în alta. „Te pricepi tu, babã, ce
sã fie asta?” „Dacã nu te pricepi tu, da eu de unde sã mã pricep!” Se
suie ºi fata în trãsurã ºi gîndeºte ºi ea în gîndul ei : „Rãu aºa, rãu
aºa, da cum a fi, tot a fi.” Au ajuns noaptea la împãrãþie ; îndatã au
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pus pe pãdurari ºi pe pãdurãriþã ºi pe fatã de i-au fereduit ; i-au
îmbracat în haine scumpe : pãdurariului i-au pus la umere niºte
galoane, pe pãdurãriþã iar au îmbracat-o în haine de matasã, pe fatã
iar ca pe mireasã, cu diamante ºi pietre scumpe. Pãdurariul se uitã
împrejurul lui, pãdurãriþa iar, i-au luat de mînã pe toþi ºi i-au dus în
salon. Acolo, luminã straºnicã, policandre ºi împaraþi, crai fel de fel.
Stã pãdurariul spãriet la uºã ºi începe a rãcni cît putea : „Tiuha!
Tiuha!” Lui i s-a pãrut cã-i în pãdure, între copaci ºi cã alungã vro
sãlbãticiune, ceva. Toþi s-au uitat spãrieþi la dînsul, ce-a pãþit ? „Îi
împarat mare, zic cei de casã, ºi numai o fatã a avut ºi, de scîrbã c-o
dã, º-a ieºit din minte. Chiar fata lui îi tare fudulã, îi tare scumpã la
vorbã.” S-au liniºtit lucrurile. Îndatã s-au dus cu toþii la cununie, la
bisericã ; pe mireasã au pus-o lîngã dînsul, da ºerpe-balaur deodatã
începea a sã trage de la gura lui înapoi ºi s-a învîrtit, cã nu s-a ºtiut
ce s-a fãcut, a ramas pe cap numai cununia ! Preoþii i-au cununat ºi
pe urmã s-au înturnat cu toþii acasã º-au fãcut nunta ºi ea a fost
împãrãteasã ; dacã a fost cu credinþã în Dumnezeu.

Ilinca Puricioaia, Botoºani

C. ªerpele noroc. Sã nu-l omori

Pe ºerpe e pacat sã-l omori. El nu muºcã decît dacã-i face cineva
vrun rãu. Dumnezeu zice cã omul e ºerpe. ªerpe este la toatã casa ;
unde este ºerpe, e noroc la casã, merge bine ºi nici un rãu, nici un
farmec nu se apropie. Dar sã fereascã Dumnezeu sã-l omori, cã îndatã
moare unul din gospodari.

Acela se cheamã ºerpe de casã. S-au vãzut astfeli de ºerpi bînd
lapte din strachinã de-a valma cu copiii. Copiii îi dãdeau cu lingura
peste cap, plîngînd cã le mãnîncã laptele, dar ºerpele mînca înainte,
nu se supara. General

Cînd merge un om cu pluta ºi dacã sã suie un ºerpe, sã nu-i facã
nimicã ºerpelui, cãci merge într-un loc ºi pe urmã singur sare înapoi
în apã – ºi timpul acesta pluta merge ca o panã, iar dacã-l omoarã,
atunci pluta numaidecît sã stricã. Acesta e ºerpe de apã. ªerpele în
apã nu muºcã. Ciolan de ºerpe dacã-i întrã omului în picior, omul
moare. De la d-l David, com. Buhalniþa

Un om a cãzut, cãutînd toamna bureþi, în groapa ºerpilor. Acolo
era ºi cel mai mare : balaurul. Pãmîntul s-a închis ºi el a ramas
acolo cu ei. Balaurul l-a îndemnat sã lingã din piatra ceea a lor, de
unde lingeau ºi ei, ºi cu aceea s-a hrãnit pãnã primãvara, la
Blagoviºtenie. Atunci s-a deschis pãmîntul ºi el a ieºit, da
bãlãuroaica i-a zis : „Vezi, ai trãit cu noi iarna ; sã nu te apuci sã
omori vrun ºerpe, cã vai de tine, cãci noi n-avem voie sã muºcãm pe
nimene, cã nu ne primeºte pãmîntul.”

În o altã variantã, se spune cã omul lingea cu ei piatra bãlãu-
roaicei din cap ºi se fãcuse gras, frumos ºi cuminte : „Vezi c-ai stat
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între noi ºi nu te-am mîncat, dar omul vine în pãdure, în casa noastrã,
ºi ne omoarã. Sã ºtii de-acuma sã spui ºi la alþii sã nu ne omoare, cã
noi avem cine sã ne omoare, mai mare peste noi : pe Domnul Hristos.”

Petrea Beicu, Mihalcea

D. Sf. Alexi, Omul lui Dumnezeu
 Diferite despre ºerpi

În ziuã de Sf. Alexi, Omul lui Dumnezeu, iese toate gîngãniele din
pãmînt. În ziua ceea, bãþ în mînã sã nu iai ºi sã nu umbli cu sulã, cu
ac, cu nimic ascuþit, ca sã nu te muºte ºerpele ºi sã te pãzeºti sã nu-l
pomeneºti în acea zi, c-apoi îl vezi peste an. În Mihalcea, sã pãzesc
tot anul sã nu-i spuie numele, zic : „de cei lungi”, cînd vorbesc despre
dînºii, sau „nu sã mai vadã” º-apoi nu-i vãd; da de-i zic pe nume, sã
aratã. Dacã þii ziua Sf. Alexi, ºerpele ºi alte gîngãnii nu muºcã vitele,
nu fac nici o stricãciune.

Pe ºerpe cînd îl vezi întãi, sã-l omori, c-apoi îþi ia puterea ºi rãmãi
tot anul fãrã putere. Roºa

ªerpe de omori, îi iai puterea. ªerpele are mare putere, cãci are
venin într-însul. Cernãuþi

Bãþul cu care l-ai omorît sã nu-l aduci acasã, sã-l laºi acolo, cãci
vin ºerpii la casã. Stãneºti

ªerpele mai mult sub alun ºede. Alunul e cumãtru cu ºerpele ; pe
ºerpe sã-l atingi cãt de uºor cu o nuieluºã de alun ºi el îndatã moare.

ªerpoaica scoate cîte 12 pui deodatã ºi dacã îi moare pãrechea,
iese la drum s-o omoare ; ori dacã moare ea, iese el sã-l omoare.

ªerpi ar fi fost aºa de mulþi pe pãmînt, cã n-ar fi putut sã trãiascã
oamenii, dacã Dumnezeu n-ar fi rînduit un cocostîrc cu clonþul de
fier sã-i împuþineze.

Un soldat odatã zicea altora cã aceia nu-s ºerpi ce-i vãd ei, dar sã
le arãte el ºerpi ! ªi a aºternut mantaua jos º-a ºuierat o datã, de-au
venit ºerpi puzderie, º-a mai ºuierat o datã ºi iar au venit ºi cînd a
ºuierat a treia oarã, a venit o ºerpoaicã groasã ºi lungã ºtraºnic ºi
s-a amestecat pintre ceialalþi ; el a netezit-o cu mîna º-a zis : „Draga
mea, a ei sînt 24 de hotare !” ºi cînd a ºuierat iar, nu s-a ºtiut ce s-au
fãcut toþi. Maria Struþ, Mihalcea

ªerpoaica ouã cîte 100-150 de ouã, ca de hulub, toate se þin la un
loc, ca mãrgelele înºirate, roatã. Din ºerpi, dacã unul n-a vãzut om 7
ani, se face „sugel” : îi cade coada ºi-i cresc labe. Acela îºi catã o vacã
cu viþelul întãi º-o suge ; se încolãtãceºte pe picior ºi vaca îl linge ºi-i
strînge lapte ºi rage dupã el. Vaca ceea, cãpãtînd suc de al lui, se face
sãnãtoasã, voinicã ºi dã mult lapte. ªerpele acesta, dacã mai trec 7
ani fãrã sã vadã pe om, se face balaur ; iar dupã alþi 7 ani, se face
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zmeu: îi iese foc din gurã ºi capãtã coadã ºuvãitã, vînãtã, ºi la coadã
capãtã douã steaguri, de o parte ºi de alta, ºi aripi ascuþite. Atunci se
duce în stînci lîngã mare. Cu aripele înoatã, iar cu limba, cu focul lui,
zboarã în nouri. Petrea Beicu, Mihalcea

Copacul în care va lasa ºerpele veninul se desface.

ªerpii leapãdã în toatã primãvara pielea.

*

Cimiliturã :
Cureluºã unsã,
Pe sub pãmînt dusã.

(ªerpele)

*

ªerpe de visezi, ai un duºman.

ªerpe de visezi, e fulger.

ªerpe de visezi, are sã fie vînt. General

Cînd s-au adunat duºmanii cuiva la un loc, acel ce are duºmani
zice : „Amu fierb piatra cea scumpã”, adecã îl vorbesc.

Cînd a tras cineva un chin, zice : „Fereascã Dumnezeu ºi pe duº-
manii mei, sã nu pãþascã ce am pãþit eu, ºi pe puiul cel de ºerpe.”

*

Un om a vãzut iarna un ºerpe îngheþat.
„Omule, omule, nu mã lasa a muri,
Cã nici eu nu te-oi lasa a trãi”, zice ºerpele.

Omul l-a pus în sîn ºi l-a dus acasã. Cînd pe drum, dupã ce s-a
dezgheþat, îl muºcã pe om.”Apoi de asta te-am încãlzit la sînul meu
ºi te-am scos de la moarte?, zice omul, sã mã omori?” „Da eu nu þ-am
spus de la început cã sã nu mã laºi a muri, cã nici eu nu te-oi lasa a
trãi ? – Tu la ce m-ai luat ?” Botoºani

În Mihalcea, se spune despre þaran cã e ca ºerpele :
nemulþãmitori cînd îi faci bine.

(Vol. II*, se vor vedea variaþii asupra temei aceºtia, cu privire la
înþelepciune.)

Pielea de ºerpe e bunã de afumat pentru friguri. Mihalcea
Prin pielea de ºerpe sã se petreacã apã, pentru muºcãturã de

ºerpe, ºi sã se spele rana. Botoºani

Limba ºerpelui se pune în vîrf de biciuºcã ºi atunci, caii aceia sînt
vrednici, sãnãtoºi ºi nu se apropie nici un rãu de ei. Acel ce are un
asemenea bici are mare putere. Petrea Beicu, Mihalcea

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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ªerpe sã pune în puºcã ºi cu el se împuºcã, pentru ca sã moarã
desigur acela pe care îl împuºti. Corovia

Cum se face otrava

Otrava se face din ºerpe ºi din om care-i bun de otravã, cã nu
fiecare e bun. Omul care e iute tare, rãu, se mînie degrabã, acela e
potrivit. Un astfel de om ºi singur face într-însul otravã ºi dacã n-ar
varsa venin, se poate pune pe inimã ºi crapã ; de aceea e mult mai
bine sã fie omul mai dãmol. Cîteodatã, omul se mînie de ceva ºi ar
sfarma pe cel vinovat, nu alta, darã sã-ºi aducã aminte cã pentru
dînsul e rãu, cãci aºa un om nu poate sã trãiascã mult.

Otrava au fãcut-o armenii, iatã cum:
Odatã prãºau patru oameni pe cîmp. Vine un arman la dînºii :

„Bunã ziua la d-voastrã !” – „Mulþumim!” – „Da cît luaþi de lucru pe
zi ?”, îi întreabã armanul. – „Cîte 50 de cruceri.” – „Numai atîta !
Veniþi la mine, cã eu dau cîte 100 de lei pe lunã.” – „Haidem”, zic
oamenii ºi leapãdã sapele. Unul nu vrea ca sã meargã, darã ceilalþi
trei se iau cu armanul ºi se duc.

Ajunºi la arman acasã, îi cheamã dupã el, îi bagã într-o pivniþã –
o lampã ardea sus – ºi închide iute uºa dupã el. Apoi merge la o
ladã, o deschide ºi scoate un ºerpe ; oamenii au încremenit.

„Dezbracã-te !”, poronceºte armanul unuia. Dintãi, omul nu se da,
în cele din urmã, a trebuit sã asculte. „Aºterne-þi sumanul ºi te
culcã!”... Atunci armanul a slobozit ºerpele, care a mers drept la om
ºi l-a muºcat. Omul pe loc a murit ºi a început a se umfla ; aºa era
ºerpele cela de veninos. L-a rãdicat armanul pe om de jos, l-a legat cu
picioarele de o grindã, anume fãcutã, iar capul îi spînzura deasupra
unei cãzi cu apã ºi a început a-i curge din gurã venin.

„Amu, dezbracã-te ºi tu !”, strigã armanul la altul. S-a dezbracat
ºi celalalt ºi s-a pus jos ; a venit ºerpele ºi l-a muºcat ºi a fãcut ºi cu
el aºa.

A venit rîndul celui al treilea. S-a dezbracat ºi s-a culcat. Dã
drumul ºerpelui – nu-l muºcã. Scoate alt ºerpe flãmînd – nu-l muºcã
nici acela. Deschide o ladã mai micã – cînd a ieºit un ºerpe roº, gros
cît mîna, ºi a þîºnit ca sãgeata drept la om... Îl cearcã în toate pãrþile
trupului, prin gurã, pe sub limbã, pe la urechi, dar nu gãseºte loc de
muºcat ; nu era bun de otravã.

„Ai noroc, zice armanul, scoalã-te !” I-a dat 100 de lei ºi s-a dus.
Cum a scapat, omul a început a povesti în toate pãrþile ce i s-a

întîmplat. S-au dus oamenii cu putere ºi au gãsit toate aºa ºi l-au
omorît pe arman.

Acuma, iatã cum fãcea otrava : din veninul ce curgea în cadã,
bracul se aºeza la fund, iar deasupra apei se ridica niºte spumã;
aceea spumã era otravã. Ioan Pisarciuc, Roºa

*
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De ce te temi, de aceea nu scapi !

Era odatã un om; el zicea cã de nimicã nu sã teme decît „sã nu-l
muºte ºerpele, sã nu cadã de pe copac ºi sã nu se înece”.

A mers el odatã la pãdure ºi cãuta pui de grauri – sînt aºa buni de
mîncat ºi mãriºori cît puiul. – Catã el cît catã, da era un copac plecat
peste o baltã ; se suie în copacul acela, în copac era o bortã. Cînd
bagã mîna, îl muºcã un ºerpe ce era acolo ; de fricã, cade de pe copac
în baltã ºi se îneacã.

ªi iatã cã, de ce s-a temut, de aceea n-a scapat.
Dumitru Grigoraºciuc, Mahala

E. Descîntece de ºerpe

Cînd un ºerpe a muºcat pe un om sau pe o vitã, cel muºcat sã se
sileascã degrabã sã beie apã pãn’ a nu fi bãut ºerpele, cãci el, cum
muºcã, aleargã la pãrãu sã beie apã ºi atunci omul cel muºcat
trebuie sã moarã, dar de bea omul înainte de ºerpe, ºerpele crapã ºi
omul scapã. Vasile Jemna, Cernãuþi

Descîntecul îl spui repede, într-un duh, de 9 ori – sã nu te rãsufli–
descînþi cu rãchitã în apã. Aniþa Smolinciuc, Horecea

Iai trei fire de iarbã de la pãrãu ºi descînþi în apã neînceputã, cu
iarbã, în cruciºi :

Lestriþã albã,
Lestriþã neagrã,
Lestriþã pestriþã.
Peliþa-i de carne,
Carnea de os,
Veninul sã curgã în jos,
N. sã rãmîie sãnãtos.

Dupã ce-l speli, pui iarba la ranã. D-na Panoria Petraºescul, Camina

Mai întãi, sã spune ca mai sus. Apoi :
A ieºit bourul negru
Din munte,

Sus tunã, fulgerã,
Jos picã negurã, pãcurã ;
Pãcurã pestriþã de peliþã ;
Peliþa de carne,
Carnea de os,
Sã fie de folos.
Cine a adus vestea
Sã-i meargã povestea !

Aniþa Smolinciuc, Horecea

Sus în ceri tunã,
Pe pãmînt fulgerã.
Istriþa, pestriþã,
Lipitã de peliþã.
Carnea de os,
Sã fie de folos.
Liliac, tiriac,
Sã fie de leac !

Maria Cocia, Voloca
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De unde a muºcat,
Venin n-a lasat,
Curat sãnãtos a rãmas,
Dupã cum Dumnezeu l-a dat.

Se descîntã cu trei fire de iarbã crescutã în gard ºi cu apã neîn-
ceputã ºi se spalã rana. Siret

Altele descîntã cu trei fire de paie.

*

Dediþã pestriþã,
Pielea þ-ai piºcat,
Pielcica þi s-a umflat.
Iarbã din gard þ-am descîntat,
Ouãle în ºerpe au crapat.

Descînþi cu iarbã din gard, 9 fire, descînþi de 9 ori, frãmînþi iarba
în apã ºi te speli ºi trece. Victoria Cocriº, Botoºani

*

Dacã a muºcat un ºerpe vaca, alergi la femeia ce descîntã ºi de la
uºã zici : „A muºcat ºerpele vaca !” (Ziua bunã nu se dã.) Femeia ce
descîntã nu face nimic alta decît la minut zice din gurã :

Nistriþã bistriþã,
Os din os,
Sã fie de folos.

De trei ori ; apoi bate cu mîna de trei ori pe pãmînt, o datã cu
palma, a doua oarã întoarce mîna ºi bate cu dosul ºi a treia oarã iar
cu palma, zicînd :

Descîntecul de la mine,
Leacul, Doamne, de la tine.
Dihania sã crãpe,
Iar vaca sã fie sãnãtoasã.

ªi poate sã fie vaca muºcatã tocmai în alt sat, cã merge descîn-
tecul pe pãmînt pãnã acolo ºi ºerpele trebuie sã crãpe, iar vaca scapã.

Catrina Olãniþa, Broscãuþi
De ºerpe, e bine sã afumi cu frunze sau rãdãcinã uscatã de mu-

tãtoare. Voloca

*

A muºcat þînþare pe mînzare,
În pãr, din pãr,
În piele, din piele ;
Din piele în bîrdahan,
Din bîrdahan în rãrunchi,
Din rãrunchi în inimã,
Din inimã în plãmãi,
Sã curgã apa,
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Sã vie vestea,
Sã rãmîie Huluba curatã, luminatã,
Din ist ceas, din astã datã.

Se descîntã în apã cu 12 mlãdiþe de rachitã sau alun.
D-na Maria Reus, Broscãuþi

*

Descîntec din Costîna

Iediþã pestriþã
De pintre garduri,
Cine þ-a adus vestea
Sã-þi beie apa,
Iar pe gîndacul
Sã-l ieie dracul,
ªi umflãturei
Sã-i fie leacul.

De la d-l profesor Vasile Bumbac, Suceava

F. Cucostîrcul. De ce sînt ºerpii
 Din ce s-a fãcut cucostîrcul

Cucostîrcul e din om. Zice cã Dumnezeu, dupã ce a fãcut lumea,
a adunat toate jingãniile neprincioase omului : ºerpi, ºopîrle,
chifteriþe ºi le-a pus într-un sac ºi le-a dat unui om sã-l arunce în
mare, dar i-a spus cã nu cumva sã dezlege sacul ºi sã se uite
într-însul.

Omul a mers. Cînd pe malul apei gîndeºte : „De ce sã nu mã uit
sã vãd ºi eu ce-i acolo ?” ªi a dezlegat sacul ; pe loc au început a ieºi
toate jivinile celea afarã ºi el, de spaimã, a aruncat sacul ºi a fugit.
Atunci Dumnezeu i-a zis : „Vezi, eu am vrut sã curãþ lumea de
gîngãnii, ca sã fie oamenilor bine de trãit, ºi tu ce-ai fãcut ! De-amu,
tu ai sã le curãþi pe toate ºi, pãnã ce nu le-i gãti de cules, n-ai sã te
faci om” ºi l-a fãcut cucostîrc ºi de aceea cucostîrcul culege ºerpi,
ºopîrle de prin bahne, de unde sînt. Ion Pisarciuc, Roºa

Zice cã Dumnezeu a fost strîns toate dihãniile ºi le-a pus în douã
lãzi ºi le-a dat la un om ºi la o femeie sã le ducã ºi sã le arunce în apã,
ca sã fie oamenilor bine pe lume. D-apoi dacã tot femeia... a fost de la
început pricina cã a greºit omul ºi va fi cît va trãi ! – Ea a zis :
„Omule, oare ce ne-a dat Dumnezeu sã ducem în lãzile acestea?
Poate-s bani, ian hai sã cãutãm!” A deschis lada ei ºi au ieºit toate
jingãniile afarã, da a lui a aruncat-o în apã. ªi Dumnezeu, pentru cã
n-au ascultat, i-a fãcut cucostîrci. ªi sã te uiþi de departe cînd îi
vezi, cã parcã-s femei ; în sus au cãmeºi albe, da în jos cãtrinþã, ca
femeile. Dumitraº Grigoraºciuc, Mahala

Cucostîrcul e din soldat, el are uniformã.
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Cucostîrcul e din dascãl, l-a chemat Constantin. Botoºani

Cucostîrcul îºi are zilele lui, în mart, s-a vãzut la Dochia. Cînd
vin cocostîrcii, totdeauna ninge.

Cucostîrci cînd vezi întãi, de vezi mai mulþi, eºti în societate tot
anul, de vezi numai unul, eºti singur, de vezi pãreche, eºti cu pãreche.

General
Cucostîrcii au diamant în cuibul lor. Cuibul de cucostîrc e bun de

afumat unde este moroi. Raruca Sorocean, Ropcea

Carnea de cucostîrc e bunã de „cordea”, cine are în pîntece.

La casa unde cucostîrcul îºi face cuib, merge tare bine ; numai cît
sã nu-i strice cuibul, cãci aduce foc ºi aprinde casa.

De omori un cucostîrc, alt cucostîrc îþi aprinde casa.

Un om a stricat cuibul ºi a aruncat ouãle ºi i-a perit o pereche de
boi ºi o vacã.

Cucostîrc cînd vezi întãi, sã-i zici „veselule”, cã el îþi zice : „Sã-þi
fie lumea veselã !” E pacat sã-i zici pe nume.

Ecaterina Pantea, Mihalcea
Cucostîrc de visezi, e barbat.

Cucostîrc dacã viseazã fata, cã zboarã pãreche, se mãritã.
Botoºani

*

Cocostîrc, cocostîrc,
N-ai vãzut pe mama-n tîrg? Botoºani

*

Cocostîrc, stîrc,
Mînã baba-n tîrg,
Sã cumpere mere, pere,
Nuci, alune,
Ce-a gãsi.
Vin acasã,
Sfîr pe masã...
Mîncã, dragã jupîneasã. D-na Ana Onicescu, Botoºani

*

Cimiliturã :
Pana cucostîrcului
Bate faþa tîrgului.

(Clopotul)

*
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G. ªerpii s-au dus cu corabia etc.

ªerpi, Doamne fereºte, cît erau de mulþi în þinuturile acestea !
Dar au avut ei judeþ între dînºii ºi s-au sfãtuit sã se strîngã cu toþii
ºi sã se ducã în toatã lumea, sã se împrãºtie. ªi au pornit ei, cã pe
drumul împãrãtesc, cît e de lat ºi de lung, erau numai ºerpi ; mãturau
locul. Da înaintea lor mergea cu capul în sus un balaur. Au mers ei
aºa, pãnã au ajuns la mare ; acolo erau corãbii ºi oamenii, cînd i-au
vãzut, au vrut sã fugã. Da ºerpele cel mare a vorbit la ei : „N-aveþi
grije, nu vã temeþi cã nu v-or muºca, treceþi-ne, mã rog, în ceea
parte !” ª-au întrat toþi în corãbii ºi s-au pus cãpiþã deoparte de
oameni ºi cînd au ieºit la mal, au ieºit tot pe departe, sã nu se teamã
oamenii, cãci acel mare aºa le-a zis.

ªi de atunci, nu-s atîþia ºerpi prin þinuturile noastre, da înainte,
Doamne fereºte ce era ! Sã fi rãmas, n-ar fi putut îmbla oamenii.

Toader Cojocariu, þigan din Broscãuþi

Balaurul ce cîntã

Demult zice cã erau o mulþime de balauri pe lume; oamenii îmblau
în catalige, ca sã nu-i muºte. ªi care flecãu cînta frumos din frunzã,
balaurul se suia pe copac sã vadã unde-i, ca sã-l mãnînce, de ciudã cã
cîntã mai frumos decît dînsul, cã ºi el cînta. Darã omul fugea ºi nu-l
prindea. Dumitru Grigoraºciuc, Mahala

Gerul zice cã ar fi fost mai tare, dar l-a muºcat un ºerpe de deget.
Zice cã era o movilã unde erau mulþi ºerpi ºi el s-a pus sã curãþeascã,
cã nu putea trece oamenii pe acolo, º-a fãcut pe movila ceea o
mãnãstire.

(Povestitoarea era foarte bãtrînã ºi uita degrabã ce spunea. A
doua zi, mi-a spus cã pe vînt l-a muºcat ºerpele de deget.)

Maria Galaþanca, Botoºani

H. Nazdravanul

Un om era odatã nazdravan, mîncase ºerpe alb ºi ºtia tot ce-i pe
lume ºi chiar limba pãsãrilor º-a dobitoacelor. Odatã venea el calare
cu femeia lui de la un drum, da calul lui zice cãtrã iapa pe care
mergea femeia lui : „Hai mai repede, inca eu ce repede merg!” „Tu
mergi repede, îi zice iapa, cã tu duci numai cãt un suflet cu tine, da
eu duc trei : pe stãpîna mea, copilul dintr-însa ºi mînzul din mine.”
Atunci el a dat un hohot ! „Ce rîzi, barbate?”, zice femeia. „Ia, rîd ºi
eu.” „Ce rîzi, spune-mi, sã ºtiu ºi eu.” „Þ-aº spune, dar nu sã poate
sã-þi spun.” „Ha, ha, tu ai pe alta ºi amu rîzi cã þ-ai adus aminte.” El
începe a sã jura. Ea nu-l crede, musai trebui sã-i spuie ºi pace. „Eu
þ-oi spune, zice barbatul, dar sã ºtii cã, cum þ-oi spune, trebui sã
mor.” Au ajuns ei acasã. Ea una ºi una ca sã-i spuie. I-a zis el cã sã-i
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puie de scãldãtoare, sã fie totul gata cînd are sã moarã ; – ea i-a pus.
Da vine cucoºul în tindã ºi zice : „Prost mai eºti, stãpîne, tu ai
numai o femeie ºi vrai sã spui drept, da eu am 20 ºi pe toate le
amãgesc c-un grãunte. Ia dã femeiei tale o bataie ºi nu te-a mai
întreba!” ª-a luat barbatul sama cã bine-l învaþã cucoºul ; la ce sã-ºi
deie viaþa pentru dînsa, dacã ea vrea ca el sã moarã, º-a apucat-o la
bãtut, c-a zis cã aºa trebuie sã facã înainte de a-i spune ; pãn’ ce
femeia a zis cã nu vra sã mai ºtie nimic, numai s-o lese ; – ºi astfel
cucoºul l-a scapat. – Cucoºul l-a învaþat pe barbat minte sã batã
femeia. Ion Pisarciuc, Roºa

*

Cum poþi fi nazdravan

Odatã un om s-a dus în pãdure dupã lemne ºi s-a aprins pãdurea,
da erau niºte movili de vreascuri ºi s-au fost aprins ºi acelea. Numai
ce vede în vîrful unei movile un ºerpe cum se zvîrcolea. Omul ia ºi
întinde o prãjinã la ºerpe ca sã-l scoatã, cã i-a fost milã ; ºerpele s-a
învãlãtucit de bãþ ºi spre dînsul El atunci a aruncat bãþul ºi la fugã ;
da ºerpele nu se lasa, fuge ºi el. „Ian stãi, omule, nu fugi, mi-ai fãcut
tu un bine cã m-ai scos de la moarte, vrau sã-þi fac ºi eu þie !” Omul
stã. – „Cascã gura”, îi zice ºerpele. Omul s-a spãriat. „De amu îmi
întrã în gurã”, gîndeºte el. ªerpele s-a rãdicat ºi i-a suflat în gurã de
trei ori ºi-i zice : „Du-te !” El a ramas nazdravan.

Omul merge acasã ºi s-apucã de fãcut ocoale. A doua zi
dimineaþã, ocoalele, pline de vite. Da femeia începe a-l hui de unde
le are. El zice cã Dumnezeu i le-a dat.

Amu, el era boier. Se ia într-o zi cu trãsura ºi cu femeia alãturea
ºi porneºte undeva ; dar era cam vînt ºi florile se plecau ºi se întro-
locau între ele. El se uitã ºi începe a rîde. Îl întreabã femeia cã sã-i
spuie numaidecît de ce rîde? El îi spune cã rîde de aceea, cã florile se
pupã. Mai merge ºi trece pe sub o pãdure ; aude cum se sfãdeau douã
paseri pe un copac scorburos. Una spunea cã a ei sînt banii cei din
scorburã, alta cã a ei. El aude ºi merge ºi ia banii din copac. Femeia,
numaidecît ca sã-i spuie ºi ei de unde ºtie el toate acestea aºa de
bine? „Nu þ-oi spune, zice omul, cã de þ-oi spune, voi muri !” „Ba
sã-mi spui !”

S-au înturnat ei acasã ºi i-a spus ºi a murit. ª-apoi ? Ea ce folos a
avut din aceea, cã nici ea nimic n-a ºtiut ºi omul i-a murit !...

Nazdravan zice cã-i acela care are piatra cea scumpã sub limbã,
ce o poartã sub limbã ºerpele. Dumitru Grigoraºciuc, Mahala

I. Medicina. De ce mãnîncã cînele iarbã

Cînele s-a jeluit la ºerpe cã-l doare capul. „Du-te ºi mãnîncã iarbã
de aceea, cã þ-a trece”, îi zice ºerpele. (Aºa o iarbã lungã ca mohorul)
„Dar ºi pe mine mã doare capul, da eu ce sã fac ?” – „Pe tine dacã te
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doare, ieºi la drum, cã te va lecui cineva”, rãspunde cînele. (Va veni
omul ºi-l va ucide.)

ªerpele l-a învãþat bine pe cîne, nu cum cînele pe dînsul. ªi
cînele– aþi vãzut cum mãnîncã iarbã de aceea? Atunci pe dînsul îl
doare capul. Domnica Culincu, þigancã, Mihalcea

Doctoresele

Zice cã florile vorbesc ºi toate buruienile ; cînd te duci pe cîmp, e
aºa frumos, cine le ºtie limba lor ! Una spune cã e bunã de asta, alta
de asta. Una zice : „Ia-mã, cã eu sînt pentru dragoste !” Da alta zice :
„Ia-mã pe mine, cã eu sînt pentru cinste !”, da alta cã-i de noroc. Alta
spune: „Ia-mã pe mine, cã bani mulþi vei avea!” ªi de boale, de
leacuri, de toate spun ºi se îmbie. Numai trebuie sã pricepi limba
lor !

ªerpe alb zice cã dacã mãnînci, îndatã ºtii tot ce vorbesc. ªerpele
alb se gãseºte la alun alb.

Un boier odatã a zis bucatariului sã-i frigã ºerpe alb, da i-a zis cã
nu cumva sã guste. Bucãtariul a gîndit : „Dacã poate mînca boieriul,
de ce sã nu mãnînc ºi eu?” A mîncat ºi el ºi a mîncat ºi boierul ºi
s-au dus amîndoi pe cîmp. Mai mare-þi era dragul sã asculþi cum
vorbeau florile ! Boierul a cunoscut cã el înþãlege ºi i-a zis : „Ai
gustat !” – „N-am gustat, cucoane !” Atunci boieriul a rupt o buruianã
ºi i-a dat pe la nas ºi îndatã n-a mai ºtiut nimicã.

Ionaºeni, judeþul Botoºani

În Costîna, era o femeie bãtrînã, zice cã era turcoaicã, ºi ea
mîncase ºerpe alb ; darã ºi lecuitoare ca dînsa nu mai era. Sã fi fost
boala cît de grea : ologi ce pãtimeau de ani sau ºi or de ce ar fi fost
bolnavi oamenii, îi scotea de la moarte. Care nu mai avea nãdejde de
la doftori mergea la ea ºi trebuia sã-l deie sãnãtos ! Ea mergea pe
cîmp, prin rîpi, pe maluri ºi strîngea la buruiene ºi toate buruienele
le ºtia care de ce-i bunã, pentru cã înþelegea limba lor.

Mãrul cel de viaþã lungã

Toate cele vorbesc – ºi pãmîntul, ºi copacii, ºi buruienile, ºi apa,
toate ; numai cît cine le înþelege ?

Era zice cã un boieri ºi a poruncit la argat sã-i fiarbã de 7 ori în
7 ape ºerpe alb, dar sã nu guste. El a gustat întãi ºi-a înþeles toate
limbele ; da boierul n-a înþãles nimicã, fiindcã a gustat dupã el. Cum
a mîncat bucatariul, îndatã a ºtiut limba pãserilor. Dar la cucoana
ceea s-a fost prãpãdit un inel, a fost cãzut de pe fereastã ºi l-a înghiþit
o raþã. Cucoana gîndea cã i l-a luat cineva ºi punea napaste pe slugi,
le chinuia... Inelul era foarte scump ºi a fost fãgãduit o mulþime de
bani aceluia ce-l va gãsi. Cînd au mers reþele la mîncare, a auzit
bucatariul cum vorbea raþa ceea ce-a înghiþit inelul cã i-i tare greu.
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„Nu þ-a fi nimicã”, îi zice altã raþã. El a pus de a prins raþa, a tãiat-o,
a luat inelul ºi l-a dus cucoanei. Cucoana, de mare bucurie, i-a dãruit
un cal ; el a luat calul ºi s-a dus în lume. Pe drum, a întãlnit o oaste
de furnici ºi împãrãteasa furnicilor l-a rugat sã nu-i calce oastea, sã
se deie în lãturi, ºi ficiorul s-a dat. Furnica a scos o aripã, i-a dat-o ºi
i-a spus cã, dacã-i va trebui ceva, sã gîndeascã la ea ºi îndatã va veni.

A mers el, a mers, vede un peºte în iarbã cum se zvîrcolea ; el l-a
dat în mare. Peºtele i-a dat un solz de a lui ºi i-a zis ca ºi furnica.

Mai merge el, mai merge, vede doi corbi mici, pui – ºi doi bãtrîni ;
cei bãtrîni îi alungau pe cei mici sã se hrãneascã singuri ºi ei þipau.
El a luat ºi li-a taiat calul sãu ca sã aibã ce mînca ºi s-a dus pe jos.

A mai mers º-a dat de un tîrg. Acolo era un împarat, care zicea cã
dupã acela va da fata, care-i va face trei lucruri. A mers ºi el sã-ºi
cerce norocul. Împaratul a poruncit de au varsat un sac de mac ºi
i-au dat lui termin pãn’ a doua zi sã-l aleagã fir de fir. El a scos aripa
cea de furnicã ºi furnicile au venit ºi tot macul, pãnã în ziuã, a fost
ales.

A doua zi, împaratul a aruncat inelul fetei lui în mare, ca el sã-l
gãseascã. A scos solzul ºi a venit peºtele, care i-a gãsit inelul.

A treia zi, i-a zis împaratul cã de-i va aduce mãrul cel de viaþã
lungã, îi dã fata. El avea penele de corb ºi cum a gîndit, corbii s-au
dus ºi i-au adus mãrul, de i l-a dat împaratului, iar împaratul i-a dat
fata ºi l-a pus pe ginerile sãu împarat.

D-ra Cleonica Tuºinschi, Mihalcea

Cum se poate preface omul în alt chip

Ca sã te prefaci în alt chip de cum eºti, mai tînãr or mai bãtrîn, sã
ai altã faþã, sã te faci cum vrei – sã fierbi ºerpe ºi sã zici niºte cuvinte
ºi, de la a treia bucãþicã, cînd îi înghiþi-o, începi a te schimba. Atunci
se strîng toþi ºerpii ºi vrau sã te muºte, dar nu pot, cãci eºti de feliul
lor. Roºa

Dacã te ungi cu unturã de ºerpe, de arici ºi de bursuc, te schimbi
în ce vrei ; cu de aceasta se ung strigoaicele.

Unturã de ºerpe se poate capata, dacã ºtii în ce copac e ºerpele,
sã-i dai foc pimprejur ºi sã astupi, sã nu poatã el scapa – El atunci
aºa ºuierã, de te ia groaza...

Preminte Solomon

Preminte Solomon, dupã ce a fost blastamat ºi alungat de
mumã-sa, pentru ocara ce i-a fãcut, împaratul a trimis oameni sã-l
caute ºi sã-l aducã ca sã-l pedepsascã ºi au fãcut mai multe încercãri,
doar l-ar putea capata, pãnã ce la urmã au fãcut un pod, pe care, cînd
va calca el cu cãlcãiul, sã cadã sub pod. Astfel, l-au prins ºi l-au
însamnat pe frunte ca sã nu-l prãpãdeascã ; dar el, pe cînd dormeau
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ei, a fãcut singur din lemn o boia neagrã, cã pe toþi i-a însamnat de
nu s-au mai ºters, iar el a fugit.

Preminte Solomon multe a fãcut. El avea o buruianã care, dacã ar
fi bãut cineva, sã fãcea din bãtrîn tînãr ºi mai mult nu mai
îmbãtrînea – ºi multe altele ; aceea ce-a aratat el º-a învaþat pe
prietenul sãu, care sã aflã scris pe icoanã la spiþerie, nu e nici a
zecea parte din cîte ºtia el ; ºi le-ar fi spus toate, dar dacã a vãzut cã
fac oamenii aºa cu el, de ciudã, a luat lãdiþa cu plantele ºi leacurile
cele minunate ºi le-a aruncat pe apã. De la Petrea Beicu, Mihalcea

§ 3. Ziua Crucei (14 septembre)

Ziua Crucei e sãrbãtoarea cea mai mare, cã ea-i arma cea mai
puternicã a Domnului Hristos ºi a omului ; din pricinã cã avem cruce,
dracul nu sã poate apropia de noi, cã-l frige. În ziua aceasta sã
posteºte ; unii nu mãnîncã deloc, precum nici vinerea ce cade înainte ;
iar alþii mãnîncã de post 3 zile înainte.

În Botoºani, un barbat îmi spunea cã aceasta e singura zi în an în
care el nu pune în gurã nimic ºi sf. zi pe el îl þine sãnãtos ºi în putere,
de sã poate hrãni. Toader Clim

În ziua de Ziua Crucei, vorbesc toate florile, le pare rãu cã sã
usucã. Tomnatic, în Ardeal

În Moldova, în ziua aceasta, credincioºii aduc la bisericã foarte
multe flori ºi pun împrejurul crucei. Preotul, dupã ce terminã sf.
slujbã, rãdicã crucea º-o închinã în cele patru pãrþi, iar o datã în
mijloc, apoi ia un buchet ºi sã duce în altari º-atunci poporul aleargã
care mai de care, sã apuce mai întãi flori (Vezi busuiocul, vol. I,
p. 109-111.)

Buruiene, flori ºi tot felul de poame aduc oamenii în toate pãrþile,
în ziua de Ziua Crucei la bisericã, ca sã le sfinþeascã, cãci sînt
lecuitoare, pentru orce. Sînt bune de durere de cap, de durere de
dinþi, de umflãturã ; sã te afumi, sã te lai etc. Bozul e bun de sclintit,
de bataie. În aceastã zi, sã lipeºte, ca ºi de Sf. Ghiorghe ºi ca ºi de
Stratenie, o baligã de vitã în gard. E bunã sã afumi roiul, cã nu fuge,
precum ºi pentru umflãturã, bube, giunghi, sclintiturã, durere de
dinþi, cap, durere de urechi etc.

Perjile de la Ziua Crucei sînt bune pentru durere de cap, dinþi,
umflãturã la om ºi la vitã, sã se afume; pentru gîlci, precum ºi
mîþiºorii de la Florii etc.

De Ziua Crucei sã iai cu gura 9 perje din copac ºi cînd te doare
capul, sã fierbi 2 ºi sã le pui la cap, cã-þi trece ; tot astfel ºi cînd þi sã
dezvãleºte mîna.

Asemenea, iai ºi 9 nuci ºi, pisînd, le pui la reumatism.
Maria Gabora, Stãneºti
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Nucele de la Ziua Crucei sînt bune de „os mort”, sã frãmîntã în
gurã ºi sã unge osul. Ropcea

În ziua aceasta, sã iai cu gura o perjã ºi sã te speli ; pentru guri,
cînd te vorbesc oamenii. Mihalcea

De Ziua Crucei, nu sã mãnîncã nimic ce are cruce : usturoi, nucã,
perjã, peºte (cã are cruce în cap) ; întocmai precum ºi de Sf. Ioan, nu
sã mãnîncã nimicã ce are cap.

Ziua Crucei ºi Tãierea Capului Sf. Ioan sã þin pentru durere de
cap.

Florile de la Ziua Crucei ºi Sînziene (Naºterea Sf. Ion) sînt bune
sã le pui sub streºnã de tun, cãci fuge tunul. Ropcea

Dacã tunã dupã Ziua Crucei, e semn cã va fi toamna lungã.

Care pom n-a rodit, sã pui în ziua de Ziua Crucei curpeni de
pepeni pe el, cã la anul rodeºte.

Dupã Ziua Crucei, dacã gãseºti fragi, sã nu mãnînci, cãci e pacat ;
aceia sînt ai morþilor. Broscãuþi

Dupã Ziua Crucei, dacã gãseºti ºerpe, n-ai voie sã-l omori. ªerpii
numai pãn’ la Ziua Crucei sã pot omorî, pe urmã e pacat, cãci le vine
timpul sã se ascundã iar în pãmînt ; dar pãn’ atuncea au avut slobod
de la Dumnezeu ca sã umble prin lume.

În ziua de Ziua Crucei, întrã toate dihãniele în pãmînt ºi care
ºerpe a muºcat pe cineva, om sau vitã, pe acela nu-l primeºte pã-
mîntul sã între înapoi ºi umblã rãtãcind în toate pãrþile, iese la drum
sã-l omoare. General

În Broscãuþi, în ziua aceasta a ºerpilor, n-ar lua un bãþ de jos sau
vro creangã din pãdure, Doamne fereºte, sã tem de ºerpi, cã vin la
casã.

Sufletul

Odatã un om a mers în pãdure sã caute pãstrãvi de acei de copaci,
nu peºti, ci „rînzã” – cum zice cã era de demult, poate cînd s-a fãcut
lumea – º-a cãzut în groapa ºerpilor. – Era de Ziua Crucei, atunci
cînd întrã ei. – Acolo zice cã era un balaur mai mare ºi-i ducea pe toþi
ºerpii la un pãrãu la apã ºi-l ducea ºi pe dînsul. Aveau ei nu-º ce de
mîncare, darã omul acela nu putea mînca.

Femeia lui acasã gîndea cã-i mort, ºi-i tot fãcea praznice ºi abur
de acela venea la dînsul ºi el cu aburul se sãtura. Cînd a fost de 40
de Sfinþi, a ieºit balaurul cel mare afarã sã vadã cum e : de nu-i frig.
Da omul se temea, gîndea : „De amu, cînd va veni, mã mãnîncã !” El
a venit ºi nu i-a fãcut nimicã.

De Sf. Alexi i-a scos pe toþi afarã ºi i-a zis ºi omului : „Suie-te pe
mine”, ºi l-a scos ºi pe om la lume, da era în alt sat. A mers o
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sãptãmînã, pãnã ce-a dat de satul lui, ºi zice cã primãvara s-a jupit
ºi de pe dînsul pielea, aºa ca de pe ºerpi.

Dumitraº Grigoraºciuc, Mahala

Unii zic cã de 40 de Sfinþi sã nu iai bãþ în mînã, cã atunci iese
ºerpii.

De Ziua Crucei se închide pãmîntul.

Dacã are cineva friguri ºi nu s-a lecuit pãn’ la Ziua-Crucei – cînd
sã închide pãmîntul, sã închid ºi frigurile în acela ºi nu se mai
lecuieºte pãn’ la anul.

De Ziua Crucei, merg toate pãserile, sã cãlãtoresc de la noi ºi vin
tocmai primãvara.

Dacã vrai sã nu-þi mãnînce uliul pãserile ºi sã nu piarã de boale,
sã þii ziua a doua dupã Ziua Crucei, care oamenii zic cã e a Sf-lui
Macovei ; în carte însã stã scris Sf. Nichita.

D-na Maria Stavrat, Botoºani
În Mãzãnãeºti, în ziua de Ziua Crucei, sã fac praznice ºi duc pom

la bisericã, pentru morþi.

În ziua de Ziua Crucei, sã scutur nucile. (Cîntece despre nuc ºi
plecare se vor vedea.)

(Asemenea, ºi cîntecele unde crucea însamnã sfãrºitul unui lucru,
precum e vol. II, p. 165, sau plecarea.)

Soldaþii înrolaþi primavara în cîntece zic :
„Iatã, vine Ziua Crucei,
Eu ca mîne cã m-oi duce.”

Slujba de Ziua Crucei

Un cioban a voit sã meargã de Ziua Crucei la bisericã ºi a întãr-
ziat. Întãlneºte pe un prieten : „Valeu, zice ciobanul, tare îmi pare
rãu cã n-am ascultat astãzi slujba !” „Am ascultat-o eu ºi pentru
tine”, zice acela. „Ai ascultat-o? Dar sã-þi plãtesc !” ªi scoate cîþiva
creiþari ºi-i plãteºte. De acolo, s-a dus înainte în sat. Cînd s-a întur-
nat, prietenul lui era spînzurat – pentru cã a fost spus minciuni !

Ion Pisarciuc, Roºa
Un om avea un bãiet ºi lui aºa-i era scris cã, cînd va fi de atîþia

ani, sã moarã de puºcã. Omul era foarte suparat ºi, dupã ce a crescut
bãietul mãriºor, i-a spus ce-l aºteaptã. Bãietul, cum a auzit, a
început a sã ruga la Dumnezeu ºi, în toatã duminica ºi sãrbãtoarea,
mergea la bisericã. Iatã cã a venit ziua cînd trebuia sã fie împuºcat,
dar el a fost uitat, nu sã mai gîndea la asta ºi, tocmai în ziua ceea,
n-a mers la bisericã. Mergînd el aºa pe drum, întãlneºte un bãtrîn
gãfîind. „Da ce eºti aºa de obosit, moºule?” „Ia, am fost la bisericã
º-aºa m-am trudit, cã mai bine nu mergeam.” „Dacã-þi pare greu,
vinde-mi mie truda d-tale de astãzi ; cã eu tot n-am putut merge la
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bisericã.” „Þ-o vînd” ºi scoate ºi-i dã un galbãn. Abia a mers cîþiva
paºi ºi numai ce aude în urmã o împuºcãturã : boaf ! Sã întoarnã ºi sã
uitã... vede pe omul care-i vînduse slujba tãvãlindu-se în sînge...
Împuºcãtura ce era hotãrîtã pentru el l-a omorît pe celalalt, dar sã
nu fi cumparat mersul la bisericã de la dînsul, tot îl omorea.

De la d-l Vasile Sãbiuþã, Botoºani
Un împarat n-avuse copii ºi iatã cã-i dã Dumnezeu un ficior. La

naºterea lui i-au cãutat în stele ºi i s-a spus cã, cînd va fi de 15 ani,
are sã moarã de tun. Împaratul a fãcut o pivniþã în pãmînt, de
piatrã ºi fier, ºi drumul pãnã acolo totul lucrat în piatrã ºi fier, ca sã
sã ascundã în acea zi. Iatã cã a venit ziua. Bãietul n-a vrut sã sã
ducã în tainiþã, a spus cã de ochiul lui Dumnezeu el nu e vrednic sã
sã ascundã ºi dacã-i va fi sã moarã, moartea oriºiunde-l va gãsi. Ce-l
rugau pãrinþii ºi plîngeau, el nu vra. Ceriul s-a fost întunecat de
nouri, a fost început sã tune ºi sã trãsneascã îngrozitor, el º-a luat
o manta ºi s-a pus în mijocul ogrãzii pe un scaun ºi cînd a început a
trãsni în pivniþã, a sfarmat-o cu totul, s-a scos toatã piatra afarã, iar
bãietului nu i-a fost nimic. „Vezi, tatã, te vei mai ascunde altã datã
de puterea lui Dumnezeu? Nu mai bine am fãcut eu?!” Idem

§ 4. Alunul

Alunu-i cumãtru cu ºerpele ; s-a vãzut. Roºa

La alun alb, gãseºti ºerpe alb.

Floarea de alun e bunã întocmai aºa ca ºi floarea papurei ; ea la
12 ceasuri noaptea înfloreºte, dar e foarte micã ; de-o ai, poþi sã ºtii
tot ce-i pe lume, eºti nazdravan, avut etc. Ioan Pisarciuc, Roºa

Cu nuiele de alun sã face de dragoste, sorocindu-l ºi chemînd cu
3 smicele din 4 pãrþi, ca sã vie iubitul.

Cu nuia de alun, se bate în ulcicã, de adus pe sus ibovnicul.

Pe nuia de alun, vine calare cel adus.

„Noi” de alun sînt buni de leacuri, de ologealã.

S-a vãzut mana la vaci, vol. II, p. 177-178.

Ca sã vie mana la vaci, sã fie smîntînã multã, iai pãn’ a nu rãsãri
soarele 9 mlãdiþe de alun din 9 locuri ºi opãreºti oalele cu ele.

Camena
Dacã ai bube, sã iai un bãþ de alun, îi faci atîtea crãpãturi cîte

bube ai ºi îl arunci cu un creiþari sub un pod, cã sã duc bubele, pier.
Mihalcea

A mînca alune se crede cã e foarte sãnãtos ; alune ºi nuci. Alunele
se crede cã sînt bune de dat la lehuze. De aceea sînt turcii tari, cã
mãnîncã alune. Roºa

Cînd e cineva sãnãtos, sã zice cã e ca aluna.
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Dacã tunã de Sf. Petru, nuci ºi alune în anul acela nu-s.

Alunele cele mai bune sînt acelea ce sã coc tocmai de Ziua Crucei,
dar pe acelea noi nu le cãpãtãm, cãci le mãnîncã veveriþile.

*

Cîntece

Alunel cu-alune multe
ªi bãdiþa cu-a lui mîndre,
Pãn’ ajunge pe la toate,
I sã face miez de noapte,
Pãn’ ajunge ºi la mine,
I sã face ziua bine,
Îmi trece dorul de tine.
Mã visez în vis cu tine,
Mã trezesc, tu nicãire,
Strîng pernuþa lîngã mine
ªi-mi trece dorul de tine...

(Despre alun, sã va mai vedea la cîntece, leacuri etc.)

*

Frunzã verde trei alune,
Lung îi drumu-n ceea lume,
Lung îi, lung îi ºi cotit,
Cine-a mers n-a mai venit !...
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Partea IV
APA

Cap. I
Iarna. Omãtul. Ploaia. Curcubeul
Ovidenia. Sîmbãta. Joia. Bãutura

Iordanul. Sf. Ioan. Trif ºi Stratenia
ªoarecii. Ursul

§ 1. Strigoaicele. – Piatra. Ploaia. Bruma

Strigoaicele-s femei care ºtiu a lua mana de la vaci, ºtiu a înturna
ploaia ; ele au coadã. Sînt boieri cari le cunosc, cum te cunosc eu pe
d-ta, ºi le plãtesc sã alunge piatra de pe moºia lor. Ea atunci merge
la altul ºi întreabã cît îi dã s-o alunge ºi de la el. Acela poate nu crede
ºi zice : „Pe mine m-a pãzi Dumnezeu !” Atunci ea nu zice nimicã,
numai cum vine nourul ºi merge aºa nu tare pe sus, face cu mîna ºi
acolo piatrã sã lasã. ªi poate sã fie un ogor alãturea cu altul ºi pe
unul sã nu pice piatrã, iar pe altul sã stea de o palmã.

Gh. Botezat, Roºa
Cînd nu plouã într-un sat, se ºtie cã strigoaicele au legat ploaia ;

ele fac neguþitorie cu jidanii ºi cu boierii. Atunci, vornicii de prin
sate scot cu jandari oamenii la scaldat ºi care a fi sã fie strigoi, cum
se bagã în apã, cum plouã. Cel care-i strigoi nu se îneacã ; pluteºte
pe deasupra apei.

Cînd mor strigoaicele, plouã cîte douã sãptãmîni.

O femeie din Voloca, grasã ºi frumoasã, cã n-ar fi gîndit nime cã-i
strigoaicã, luase bani de la un boieri din tîrg, sã facã secetã. La toþi
oamenii era pãmîntul ca piatra, cã nu puteau prãºi, ba nici rouã pe
pînea lor nu era, dar la dînsa dimineaþa curgea roua de pe strujan,
cã era ud pãmîntul ºi pãpuºoii erau în spic.

Oamenii au fost bagat de samã cã cineva din sat nu e curat ; au
prins-o º-au pus pe o femeie s-o caute ; º-a gãsit cã avea coadã ºi încã
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cu pãr lung ºi negru pe ea. Strigoaica s-a rugat de femeie sã spuie cã
a gãsit-o curatã, dar femeia n-a vrut sã spuie minciuni. Oamenii, ca
s-o mai cerce, au aruncat-o într-un iaz ºi nu s-a înecat, plutea pe
deasupra. Atunci i-au spus cã sã facã sã ploaie, cã de nu, îi leagã o
piatrã de gît º-o vor îneca ; º-aºa o bãtaie i-au dat !...

Pãn’ a doua zi, a fost o ploaie, cã curgeau pãrãiele, numai pe
grãdina ei nu! Marghioala Covaliþa, Camena

Strigoii se fac unde sînt 7 fete sau 7 bãiaþi în ºir ; unul dintre
aceia trebuie sã fie strigoi. Elena Braha, Mihalcea

Coada strigoaicelor e cu pãr, se cheamã „costroº“. Pe strigoaice le
trage coada spre apã. Odatã, la un pãrãu, o femeie a dus-o pe alta în
spate s-o treacã, da aceea era strigoaicã ºi cît pe ce era sã se înece
acea ce o ducea ; o trãgea coada aceleia în jos ºi cum a ieºit la mal,
strigoaica a început a varsa o mulþime de apã. De º-ar fi muiat
coada, îndatã ar fi plouat. Ana Darie, Broscãuþi

Strigoaica, cît trãieºte, are putere de opreºte sau sloboade ploaia,
grindina, ia mana pînei de pe cîmp, luîndu-þi cea dintãi brazdã cînd
ari ºi aruncînd-o pe cîmpul ei. Atunci la nime nu va fi cîmpul aºa de
frumos ; macar sã-l grijeascã cît va vra. Ion Arseni, Mihalcea

Cînd nu plouã, pe care ºtii cã-i strigoaicã, s-o uzi cu apã ºi îndatã
plouã. Camena

Cari oameni sînt strigoi numai fac cu mîna ºi ploaia fuge. În
Toporãuþi, este o fatã cu coadã; ea dacã vra sã nu ploaie, merge de
trei ori pe hotar, cînd vede cã vin nourii ºi în satul lor nu plouã.

Odatã niºte oameni din Mihalcea au mers în pãdure dupã lemne
ºi au vãzut într-un copac o femeie îmbracatã pãnã la brãu în roº ºi
cu un steag roº în mînã; ameninþa încoace ºi încolo. Aceea era
strigoaicã, alunga ploaia. Au luat ºi au dus-o la cãnþãlãrie º-au
închis-o. Ea spunea cã a trebuit sã facã aºa, cãci a fost luat bani.

La o cãrãmidãrie, era un strigoi ; îl þinea anume ca sã nu ploaie,
sã se poatã usca cãrãmida, sã fie tot vreme bunã. Darã apoi, dupã ce
a murit, nu putea lucra nimene pe locul lui, cãci venea noaptea ºi
strica lucrul, adecã lucra ºi el. Mihalcea

Spre Sf. Gheorghe, strigoaicele se adunã cîte 12 la hotar ºi au pe
una mai bãtrînã, care le învaþã, le porunceºte ce au sã facã, ºi acolo
dau sama ce au lucrat ºi se bat cu meliþele, fac exerciþiu ca soldaþii,
þin rãzboi, joacã – ºi toate-s goale ; atunci, de aceea se presoarã mac
în jurul vacelor, ca sã nu le iaie strigoaicele mana.

Maria Braha, Mihalcea
Strigoaicele, vidmele1, sînt puse fiecare pe lucrul ei ; una pe pîne,

ia noaptea pe lunã pînile de pe cîmp; alta pentru manã, alta sã
opreascã ploile, sã facã ger. Fiecare are altã treabã; sînt ºi de acele
cari scîrþie numai uºile noaptea, altele sînt puse pe curmeiele de la

1. „Vidme” se spune la strigoaice în limba ruteanã.
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juguri ºi pe propelele de la gard. Altele ling limba clopotului, altele
smulg penele de pe toþi cucoºii din sat ºi de la toate jivinele, sã le ia
mana, spre Sf. Gheorghe. Ana Sava, Mihalcea.

Unele strigoaice iau mana pînei, cã e numai hlujanul gol, º-o duc
la stãpîna lor, altele iau ouãle de la gãini, altele iau o ulcicã de apã
din pãrãu ºi nu-i ploaie, º-o duc lor. Fiecare are lucrul ei ; pe fiecare
o trimite stãpîna lor ºi trebuie sã meargã. Agafia Popovici, Mihalcea

Spre Sf. Gheorghe, strigoaicele se bat la hotarul dintre douã þãri
ºi care pe care se biruieºte, acolo e anul mãnos, iau ploaia ºi la
celelalte e secetã.

Strigoaicele la lunã noauã îmblã mai tare.

Un om avea femeie strigoaicã. Odatã el s-a fãcut cã doarme ºi s-a
pus de pãndã sã vadã ce va face ea. Ea a adus într-o strachinã de
toate pînile ºi deasupra a pus cînepã ºi un ou ºi a fãcut o turtã,
amestecînd oul cu pînile, iar cu cînepa a învãlit turta. Atunci s-a
sculat barbatul ºi i-a dat o bataie ºi a dat turta pe apã ºi anul acela
a fost pînile tare frumoase. Dar de ar fi dat-o în cuptiori, n-ar fi fost
nimic, totul ar fi ars.

Cînd þin ele turta la udealã, plouã, dar de o þin pe cuptiori, e
secetã. Lor le plãtesc boierii, ca alþii sã n-aibã pîne, sã cumpere ºi sã
vîndã ei cu preþ. Ioan Pisarciuc, Roºa

Unei strigoaice odatã, îi plãtise jîdanii sã facã sã degere pãpuºoii
la oameni ºi vro 5 ani de-a rîndul, dupã praºila a doua, da cîte o
brumã de îngheþa toate celea. La strigoaica ceea sta un argat ºi
vedea cã ea totdeauna fãcea lapte cu pasat, dar lui nu-i da niciodatã.
Într-o noapte, pîndeºte el unde-a pus ea oala ºi merge sã iaie ; cînd
pune mîna pe capac : lui îi îngheaþã mîna... Rãdicã capacul ºi îndatã
au început a îngheþa fereºtile ºi-n casã s-a fãcut un frig !... El a fugit
ºi s-a dus în ºurã ºi s-a culcat. A doua zi merge el cu stãpînul sãu, cã
ºi stãpînul dormise în ºurã ; dã sã deschidã uºa, nu poate, cã în casã
omãtul era pãn’ în pod ; da femeia ºi cu doi copii, þapeni ! Au fost
degerat. Pasatul acela era sã-l toarne ea peste ogoare. Dupã aceea
nu mai avea cap vro femeie sã meargã prin cîmp singurã, cãci vor-
nicul îndatã o închidea. Ioana Lupaºcu, Siret

*

Strigoaica cal etc.

Era odatã un covali ºi la covãlie avea o calfã de ajutor. Calfa ceea
în cîteva luni aºa slãbise, cã l-a rugat pe stãpînul sãu sã-i dea drumul,
cã zicea cã-i prea grea covãlia pentru el. O babã a auzit ºi i-a spus sã
nu meargã, da sã se stãpîneascã sã nu doarmã cîteva nopþi, cã are sã
vadã cum vine stãpînã-sa cu un cãpãstru la el sã i-l puie în cap. Cã
ea îl face cal ºi umblã cu el pe unde vrea ; el sã nu sã lese, da sã-i
apuce cãpãstrul ºi sã i-l puie ei în cap. El s-a pus de pîndã; ea tot sã
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codea ca sã nu sã culce, ba cu spalatul blidelor, ba cu una, ba cu alta,
pînã tãrziu. Calfa se fãcea cã horãieºte ; deodatã vine la el cu un
cãpãstru ºi cînd dã sã i-l puie-n cap, el i-l apucã iute din mînã ºi i-l
pune ei în cap ºi deodatã s-a fãcut covãliþa iapã.

El s-a suit calare pe dînsa ºi l-a purtat prin toate pãrþile ; a mers
pe la hotare, a vãzut cum sã bat strigoaicele ºi fãceau fel de fel de
nãzdrãvãnii, ba pînã ºi pe baba ceea ce l-a învaþat a vãzut-o ; ºi ea
era acolo, ºi ea era strigoaicã ºi avea ciudã pe asta. A vãzut cum o
mulþime de lumini tot sã bãteau ºi sãreau în sus ºi-n jos – iar spre
cîntatul cucoºilor, s-au întors acasã. El a luat iapa º-a închis-o în
grãdinã, apoi s-a dus de s-a culcat.

A doua zi îl trezeºte covaliul : scoalã, scoalã ! El era trudit. – S-a
sculat ; – da aude cum o cãuta stãpînul sãu pe covãliþã ºi n-o putea
gãsi nicãieri. Se duce covaliul în grãdinã, vede o iapã cã i-a fost
sfarmat toatã grãdina. Îl întreabã pã calfã... El spune cã-i a lui, zice
c-a cumpãrat-o, cã vrea sã fie negustor de lemne, ºi-l roagã pe stã-
pînul sã-i ajute s-o potcoveascã. Au potcovit-o. – Calfa rîdea ºi se
bucura de nu mai putea. Sã duce el cu dînsa la pãdure º-aducea un
car bun de lemne, pe urmã i-a scos cãpãstrul ºi s-a fãcut iar femeie
cum era. Intrã ea în casã, dar cu potcoave la mîni ºi la picioare.
Întreabã covaliul ce-i asta? Atunci calfa i-a spus toate. Dar nici
covaliul n-a mai cãutat cã are 10 copii ºi cã i-i femeie ; a pus º-a ars-o
chiar pe lemnele cele care le-a fost adus cu ea. Ioana Lupaºcu, Siret

Strigoii au douã inimi. Sã fac din al 7-lea copil, unde sînt de-a
rîndul 7 ficiori sau 7 fete. Ei nu mãnîncã nici ceapã, nici usturoi ºi
au coadã. Cît trãiesc, merg noaptea la lunã nouã la hotar ; iese pe
cahlã la miezul nopþei ºi sã duc calare pe cociorvã de sã bat cu
meliþele în loc de sãbii, iar din gurã tot zic : „Tai ni tai, tai ni tai”, cã
altfel s-ar omorî. Niciodatã sã nu laºi afarã lopata, meliþa, cã pe
acelea sã încalecã ºi sã duc. Unsoarea strigoaicelor s-a vãzut vol. II,
p. 231.

Strigoiul, cînd merge noaptea, sã poate preface în cal, în orºice. O
femeie spunea cã bunica ei era strigoaicã ºi mergea noaptea. Sã
culcau amîndoi alãturea ; cînd se trezea el, ea nu era lîngã dînsul !
Odatã a întrebat-o unde merge. „Trebuie sã mã duc, a zis ea, sã-mi
fac treaba mea, cãci altfel te-aº rupe pe tine !”

O femeie, odatã, iar era strigoaicã ºi barbatul ei nu ºtia nimicã.
Ea, cum adormea el, îl înconjura cu niºte buruiene ºi dormea dus.
Pe urmã, lua dintr-un hîrbuþ ce-l þinea în cahlã niºte farmeci, de sã
ungea pe sub urechi spre gît, lua meliþa ºi sã ducea. Argatul a
vãzut-o, s-a uns ºi el ca dînsa, º-a luat spanga de la puºcã ºi s-a dus
ºi el unde mergea ea, la hotar. Acolo erau sute ºi mii, sã bãteau cu
meliþele, dar el a început a tãia cu spanga º-a tãiet-o ºi pe dînsa. A
doua zi în sat, una era fãrã nas, alta fãrã o mînã ºi care încotro sã
vãitau. O vede omul acela ºi pe femeia lui toatã tãiatã. O întreabã
ce-a pãþit. Ea nu vra sã spuie, dar argatul i-a spus tot.

Catrina Motoc, Mihalcea
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Alta avea copil mic pe timpul acela, de Sf. Ghiorghe, cînd avea sã
meargã, ºi l-a trimes pe barbatul ei în loc. I-a dat un cuþitaº ºi i-a zis
cã sã nu zicã altfel decît : „tai ºi nu tai”. El a zis : „tai ºi tai” ºi cum a
venit acasã, a murit. Aceeaºi

În Mihalcea, este un jidan care are o fatã strigoaicã, ºi pãrinþii o
þîn aºa de bine º-o cruþã, – n-ar pune nime mîna pe dînsa, Doamne
fereºte ! Cînd au venit în sat, erau saraci lipiþi pãmîntului º-acuma-s
aºa de bogaþi ! Strigoaicele iau pentru dînsele mana ºi frumuseþa de
la toate celea ºi tot binele de la alþii ºi-l iau lor.

Agafia Popovici, Mihalcea
Spre Paºti ºi spre Sf. Gheorghe, strigoaicele merg de se bat cu

dracii la hotar ; atunci nu-i nici un drac pe pãmînt, poþi umbla toatã
noaptea fãrã grijã, cã toþi sînt acolo. Vicov

Strigoaicele merg la hotar ºi fac un foc mare ºi se fac roatã ºi
joacã împrejur, iar dracii vin la ele ºi, din pricina focului, nu se pot
apropia, cãci dracul fuge de foc. Ei se aninã de ele sã le batã, sã le
omoare ; dar ele îi împung cu þepoiul ce au în mîni, le dau cu lopata
în cap. Ele împrejur fac gropi ºi fac movile de þãrnã, dar ce folos :
pãn’ la anul cînd vin, e ca pe palmã, cã dracii le stricã tot ºi ele iar
fac. Acolo, împrejurul focului, ele fac un semn ºi mãsurã. Dacã le-ar
apuca cîntatul cucoºului acolo, dracul le-ar omorî.

Marghioala Covãliþa, Camena
Odatã slujea un flãcãu la o femeie ºi ea avea fatã ºi amîndouã

erau vidme. Sara sã vorbesc ele : „Mamã, zice fata, noi pe ce vom
merge la noapte?” – „D-apoi inca ºtiubeiul cela de lîngã casã !” zice
mã-sa. Flãcãul a auzit toate ºi noaptea a pîndit cum s-au uns ele cu
unsoare pe frunte º-au ieºit pe cahlã. – S-a luat ºi s-a uns ºi el, ºi
dupã dînsele... S-au pus ele douã pe ºtiubei calare ºi el dinapoi ºi s-a
dus cît ai clipi din ochi, cine ºtie unde, în ce parte a pãmîntului ;
dacã asta era de Sf. Ghiorghe ºi unde pe la noi atuncea sînt mere ºi
pãpuºoi de copt, ºi acolo erau!... El a luat de toate º-a pus în ºtiubei
º-a adus acasã ; le-a vãzut pe dînsele cum sã bat... Acasã, a luat
toate celea ce adusese ºi le-a pus în iesle, iar el s-a culcat alãturea.
Cînd sã trezeºte gospodariul ºi merge în grajd, vede... – Îl întreabã
de unde-s pãpuºoii ºi merele? – „Eu ºtiu? zice el, întreabã pe lelica ;
ea ºtie ce þarã e aceea pe unde umblã !.”... Aniþa Haidiciuc din Zucica

La o fatã umbla un flãcãu, da ºtiubeiul sta totdeauna pe prispã.
Într-o sarã, a venit flãcãul cela c-un altul ; dar acel care era ibovnicul
fetei s-a bãgat în ºtiubei ºi l-a trimes numai pe celalalt în casã. A
stat de vorbã cît a stat, pe urmã fata i-a zis cã sã sã ducã, cã ea are
de mers a doua zi la tîrg ºi trebui sã se culce. (Dar era lunã nouã, cã
ele numai la lunã nouã merg.) Cum a ieºit flecãul, ea s-a uns cu ceva
dintr-un hîrbuºor º-a ieºit pe cahlã, s-a pus pe ºtiubei ºi-a mers
tocmai la Keiva, unde sã adunã ele la bataie. Flecãul a ieºit din
ºtiubei, acolo era o grãdinã frumoasa plinã de meri ºi peri, a luat
mere ºi pere ºi iute s-a bagat înapoi.

A doua zi, i-a spus celuialalt unde a fost. „Astãzi am sã mã bag
eu”, zice acela. ªi s-a dus el. Acela a întãrziat uitîndu-se ºi cînd a
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mers sã sã bage în ºtiubei, nu mai era, fata sã dusese acasã. Ce sã
facã? A pornit pe jos, cînd mai cu cãruþa, cum a putut. ªepte ani i-au
trebuit pãn’ s-a înturnat înapoi acasã ! Tovarãºul lui acuma era
însurat, avea ºi copii, dar nu cu fata ceea, cu alta.

Strigoaicele pocesc noaptea : îl nãvãleºte pe om sînge pe nas ºi pe
gurã, îl înjunghie la inimã ºi moare. Mihalcea

Era o femeie tare frumoasã ºi barbatul ei nu ºtia unde merge ;
atîta vedea, cum sã ungea cu ceva ºi sã ducea pe horn. Într-o zi, el a
luat-o cu binele : „Draga mea, spune-mi ce faci tu acolo ?” Ea avea o
carte º-a început a-i spune din cartea ceea ; numai cãt i-a zis cã, la
fiecare cuvînt ce-a auzi, sã stupeascã, dar el n-a stupit ºi cînd a gãtit
de cetit, el face cu barda : hãrºt... capul ei !... de-a sãrit cine ºtie
unde. ªi atîta gînganie a venit la trupul ei : cã cioarã, cã ºopîrlã, cã
gîndaci fel de fel ; º-au început a suge din sîngele ei... Ea era pe
dînsele pusã, era stãpîna lor care le rînduia, cînd aveau sã moarã
sau ce ? ªi lor le pãrea rãu, pesemne... Maria Cocia, Voloca

Motanul strigoi

Odatã un om era strigoi ºi nu-i spusese femeiei lui. A mers la
hotar. – Acolo sã adunau toþi, aveau coase ºi sã apucau la bãtut ºi la
jucat. Dar motanul lor era ºi el strigoi, el cînta din scripcã acolo.
Cînd sã vie acasã, motanul a ajuns înainte. Omul pãn’ atuncea n-a
ºtiut cã-i ºi motanul sãu strigoi. Intrã ºi îl vede pe horn dormind.
Femeia îl întreabã unde a fost ? El ia ºi-i spune toate ; cum a petrecut
ºi la urmã zice : „ªi motanul nostru cînta din scripcã !” Atunci mota-
nul þuºti... de pe horn ºi-i scoate ochii... ºi l-a omorît. – La ce-a spus!...

Maria Ursu, Roºa.
Dacã vrai sã cunoºti pe strigoaice, cel întãi ºerpe ce l-ãi vedea în

mart sã-l omori ºi sã-i tai capul. În gura lui sã pui usturoi de varã ºi
în ziua de Sf. Ghiorghi, pãn’ a nu rãsãri soarele, sã-l pui în pãmînt.
Dupã ce creºte, îl strîngi. La anul în ziua de Sf. Ghiorghe, sã te ungi
pe piept cu usturoiul acela ºi sã te sui într-un copac ºi toate strigoai-
cele vor veni la copacul acela ºi þi sã vor închina ca la cel mai mare.
Atunci le întrebi : „Tu unde te duci ?” „Eu merg la cutare sã-l
sãrãcesc.” „Da tu?” „Eu merg la cutare sã-i iau mintea.” Altã merge
sã îmbolnãveascã. „Voi sã nu mergeþi acolo, dar sã vã duceþi pe al
9-lea hotar ºi sã vã bãteþi º-apoi iar acasã sã vã duceþi, cãci dacã nu
veþi asculta, eu voi ºti !” Petrea Beicu, Mihalcea

Pe vidme le cunosc numai copiii de gemene pãn’ la 7 ani, pe urmã
nu le mai cunosc. Ion Pisarciuc, Roºa

Cîteodatã, strigoaicele furã luceafãrul, sã nu ploaie, ºi atunci e
grindinã peste an ºi foamete în lume. Roºa

Altã datã, iau roua, cã nu-i deloc, pentru cã sînt oamenii rãi ºi nu
se roagã la Dumnezeu. Strigoaicele sînt date tot de Dumnezeu.

Mihalcea
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Despre un om rãu ºi ascuns, ce lucreazã tainic, sã zice : „Mare
vidmã de om e acesta”... Iar la femei rãutãcioase li sã spune „vidmã”.

Botoºani
Strigoaicele, Doamne fereºte ce putere au ! Zice cã, cînd umbla

Dumnezeu cu Sf. Petru pe lume, Dumnezeu s-a suit pe o cruce înaltã
ºi le-a întrebat pe strigoaice : „Ce fãceþi voi acolo?” „Noi aºa fãcem,
au zis ele, cã cît vedem cu ochii, de Duminica Mare sã fie brumã.”
„Eu nu v-oi lasa sã fãceþi voi asta !” „Apoi nici noi în ceri nu te-om
lasa pe tine, la Ispas, sã te sui !” Cînd a venit la Ispas, Domnul
Hristos nu s-a putut sui. A venit înapoi la ele ºi s-a suit pe cruce, de
le-a vorbit : „Fãceþi voi ce fãceþi ºi cînd veþi veni în ceri la mine, v-oi
întreba eu ce fãceþi aice !” º-apoi tocmai s-a putut Domnul Hristos
sui la ceri ; – dacã le-a dat lor voie, i-au dat ºi ele lui Dumnezeu.

Aniþa Ciuntuleac, Roºa
Dumnezeu ºi cu Sf. Ilie de aceea dau grindinã, din pricina stri-

goaicelor, cãci se pun împotriva lui Dumnezeu ºi opresc ploaia ; dar
cînd se porneºte Dumnezeu cu tunete, cu trãsnete, cu grindinã asu-
pra lor, ele n-o mai pot þinea º-o scapã, º-atuncea plouã. La
Dumnezeu este un cal º-un bou care duce piatra ; cînd o poartã calul,
nu e aºa tare, cãci calul fuge repede ºi piatra cade numai ici ºi cole ;
dar cînd boul, e tare, cãci boul merge încet º-atunci cade multã ºi e
ca nucele. Pietrarii însã o alungã unde vrau ei. Boul sau calul se
roagã ca sã-i sloboadã, cã crapã, ºi pietrariul îi sloboade pe ape, pe
drumuri, pe pãduri ; musai s-o sloboadã. Pietrariul alungã piatra cu
furculiþa ºi cuþitul ºi lingura cu care a cinat el sara de Ajun.

Sf. Ilie izbeºte cu piciorul cînd trãsneºte, – înainte izbea cu amîn-
douã picioarele, dar Dumnezeu i-a luat un picior, cã sfarma lumea.
Doamne fereºte ce a fost din început... ! Roºa

*

Strigoaicele se pot preface orcum, de ele ºi dracul se teme. Ele
sînt ca ºi cei nazdravani, cãci ºtiu toate. În contra lor, e bine sã
poarte omul usturoi ºi turtã de orz la sine.

Aºa, erau odatã sub pãdure trei fete strigoaice, vidme, ºi nimene
nu sã încumãta sã meargã la dînsele noaptea. Un flecãu s-a apucat
ramaºag, pentru un lucru mare, º-a zis c-a merge º-a mînea acolo,
dar mai întãi a mers la o babã º-a întrebat-o ce sã facã. – „Ia turtã
de orz ºi usturoi ºi te du fãrã grijã, numai de la ele sã nu primeºti
nimic : nici mîncare, nici aºternut, nimic ce þ-or da.”

S-a dus acolo : „Buna sara !” – „Mulþumim!” – „Ce mai faceþi ?”
„Poftim de ºezi”, i-au zis ele. Îi aduc de mîncat. – „Mulþãmesc d-voas-
tre, cã tocmai amu am ospatat.” Îi aºtern lãicer pe laiþã ºi pernã ;
(lãicerul era sã fie ºerpe.) – „Mulþãmesc, cã eu voi dormi pe laiþa
goalã!.”.. Nu doarme toatã noaptea... Aude cum vorbesc : „Eu mã
duc sã-l omor !” zice cea mare. Dã sã sã apropie, nu poate ; o ardea,
cã avea usturoi ºi turtã de orz. Merge cea mijlocie ºi cea micã, nu pot.

A doua zi dimineaþã, el sã scoalã, sã spalã ; ele vreau sã-i dea
ºtergari sã sã ºteargã, el nu primeºte. Îºi ia rãmas bun ºi sã duce.
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„Vai de noi ! cum de l-am lasat sã meargã teafãr !” – „Mã duc eu
înaintea lui”, zice cea mare... ªi sã face cãþel ºi dã la dînsul. El avea
o bardã ºi-i taie o labã. Vine ea acasã cu mîna tãiatã. Merge a doua.
Sã face un lup ºi dã sã-l muºte. El dã cu barda ; sã spãrie lupul ºi
merge acasã. „Mã duc eu”, zice cea micã ; ºi sã face un rug pe pãmînt
ºi-l cuprinde pe dînsul din toate pãrþile, sã-l înãduºe. – Începe el a
tãia. – Atunci a început a curge sînge. – „Alei ! zice ea, de-ai fãcut din
capul tãu, bunã minte-ai avut, dar de te-a învaþat cineva, bine þ-a
vrut !”

El o nimerise în piept. Ea s-a tras acasã, cum a putut, º-a murit.
Ion Pisarciuc, Roºa

Mama-Pãdurei ºi vidma sînt totuna; ea e jumatate femeie ºi
jumatate barbat. Ea ia mana de la vaci, cã ea n-are lapte – ºi cînd vro
vacã n-are lapte, trimite pe ºerpe ca s-o sugã, sã-i vie laptele. Cînd e
ploaie, ea sã suie pe movilã ºi alungã nourii de ploaie. Ea stã în
pãdure ºi plînge ; dacã o întîlnesc oamenii, sã nu-i zicã altfeli, dar :
„Doamnã mare, de ce plîngi ?” Ea zice cã n-are ce mînca. Atunci sã-i
dai o bucãþicã de pîne. Dacã nu-i dai, e foamete.

Vidma aceasta, pe ceea lume, bagã copiii în gurã la fetele cari au
avut copii ºi i-au omorît ; ºi-i mãnîncã toatã sãptãmîna, iar sîmbãta
sã fac la loc. Domnica Ghidici, Toporãuþi

Vidma orînduieºte cu broaºtele, cu ºerpii etc., ºi dacã muºcã pe
cineva ºerpele, nu-l primeºte înapoi.

Mama-Pãdurei stã în pãdure cu cei nazdravani.
Maria Ursu, Roºa.

(Despre strigoaice, se va mai vedea vol. II* ºi III*.)

§ 2. Curcubãul

Curcubãul bea apã din pãrãu ºi cînd ne rugãm noi la Dumnezeu
sã ploaie, el sloboade apa ce a bãut-o ºi-i ploaie.

Pãlie Bilig, Mihalcea
Curcubãul e brîul ceriului ; el se scoboarã ºi bea apã din iazuri,

apoi apa o împrãºtie în ceri, de se fac nourii ºi ploauã. Cînd vezi
curcubãul cã bea apã, cu bunã samã cã va fi ploaie ºi dupã cum e
locul de unde bea, aºa va fi ºi ploaia, mai mare sau mai micã. Altã
datã, bea numai din rouã.

Cînd e Dunãrea mare toamna, n-are sã fie ploaie ; dar cînd e micã,
da, cãci a bãut din ea curcubãul.

O fatã spala cãmeºile la pãrãu ºi curcubãul a tras-o ºi a slobozit-o
tocmai de cea parte. Fata nu ºtia altã limbã decît italieneºte ; cu
mare greu s-a gãsit un italian ºi a înþeles-o ºi au trimis-o în þara ei.

Roºa

* Aceste volume nu au mai fost publicate de autoare (n.ed.).
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Curcubãul s-a fãcut din fata bogatului ; pãºtea oile la pãrãu; un
nour a venit ºi a luat-o ºi s-a fãcut din ea brîu pe ceri.

Andrei Motoc, Mihalcea
Curcubãul e om; el trage apa în ceri, de plouã. Curcubãul bea apã

prin inel. De este vrun om aproape cînd bea, îl trage ºi-l sloboade de
cela capãt ; atunci, acel om e o lunã barbat ºi o lunã femeie ºi cunoaºte
orice în stele. Roºa

Cine merge calare pe porc unde bea curcubãul apã ºi se dã de trei
ori peste cap, se face o lunã bãiat ºi o lunã fatã. ªi care femeie
îngreunatã va merge în genunchi pãnã unde bea apã curcubãul, sã
zicã „Tatãl nostru” de trei ori ºi sã beie apã mai la vale, copilul acela
ce-l va face are sã fie o lunã fatã ºi o lunã bãiat ºi are sã ºtie tot ce-i
pe lume, are sã fie nazdravan.

Omul care merge în genunchi pãnã acolo ºi zice de trei ori „Tatãl
nostru” încã se face nazdravan. Maria Stefanciuc, Roºa

În Moldova, sã ºtie cã dacã vei bea apã unde bea curcubãul, te faci
o lunã bãiat ºi o lunã fatã sau din femeie barbat ºi din barbat femeie.

Curcubãul, la sfîrºitul lumei, are sã bea apa din toate mãrile ºi
pe urmã are sã dea foc peste noi ; atunci are sã se prãpãdeascã
lumea ºi vom arde. Matei Puzdreac, Mihalcea

Curcubãul e drumul balaurilor, pe curcubãu se duc ei la apã.

Cînd vezi întãi curcubãu, sã zici :
Curcubãu, curcubãu!
Acel roº al meu,
Acel verde-al tãu !

Cã cel roº e mai frumos, e vesel ºi eºti vesel tot anul. Ropcea

În Clucucica, spun la curcubãu: „Curcu-boului”. Roºa

Gura curcubãului e ca la bou.

Curcubãul e duminica noastrã, s-a vãzut vol. I, p. 221.
Pãlie Bilig, Mihalcea

Curcubãul e din trei surori : una roºã, una galbãnã ºi una
albastrã. Una-i creºtinã, alta-i catolicã ºi alta-i jidaucã. Ele se
sfãtuiesc pe cari þãri sã deie ploaie ; ºi pe o þarã dau, da pe alta nu.
Ploaia o scot din mare. Mihalcea

Apa de unde bea curcubãul e bunã sã stropeºti cu ea cîmpul, cînd
nu se face pîne.

Odatã s-a gãsit unde bea curcubeul deschis ºi oamenii au luat de
au stropit cîmpul ºi, anul acela, a fost tare bunã pîne ; da altã datã au
gãsit închis ºi a fost secetã. Maria Galaþanca, Botoºani

Curcubãul bea apã prin o pietricicã bortitã. Oamenii, cînd gãsesc
piatra aceasta prin care a bãut curcubãul apã, o strîng ca pe un odor
scump ºi o lasã moºtenire din tatã în fiu. E bunã de muls vaca, de
trei ori în cruciº, cînd e laptele cu sînge ; e bunã de descîntat de gîlci,
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de guºã – tot suflã pe piatrã ºi o lipeºte de gîlcã. Iar cînd fatã întãi
vaca, de va mulge-o prin aceea ºi va spala vaca ºi viþelul cu lapte ºi
le va da sã bea, nu le mai stricã nime. D-na Maria Chiseliþã, Mihalcea

Curcubãul e din soare ºi din apã. Curcubãul de s-aratã cînd e
ploaie, e semn cã se va însenina, se va face frumos.

§ 3. Guºa

Guºa la gît se face din apã. Sînt sate de munte, unde mai toþi
oamenii sînt guºeþi, din cauza apei minerale ce beau. Despre
oamenii guºeþi, se spune în glumã, cã, cînd vreau sã deie de mîncat
la gãini, strigã : „Pui, pui, pui !” º-apoi cînd slobod respiraþia fac :
„hîººº !” Astfel cã gãinele îndatã ce au venit, fug.

Leac de guºã e acesta :
Sã cumpere un burete de spalat, sã dea cît va cere pe el, sã

cumpere o ulcicã potrivitã pentru burete, plãtitã tot astfel. Buretele
sã-l puie în ulcicã ºi s-o astupe cu aluat pe deasupra. Sã facã un foc
mare în vatrã ºi sã despartã jaratecul în douã ºi sã puie ulcica în
mijloc, s-o învîrte ºi sã descînte : „Eu nu întorc ulcica, dar întorc
guºa ; cum se mistuie buretele acesta de foc, aºa sã se mistuie guºa
lui N.” Aºa zice de trei ori ºi cînd socoate cã e gata, în pravul ce a
ramas în ulcicã toarnã rachiu tot astfel cumparat ºi dã celui cu guºã
la sfîrºitul lunei : de trei ori pe zi, cîte o lingurã : dimineaþa, la
amiazã ºi sara ; luni, miercuri ºi vineri. La alt sfîrºit de lunã, cum
s-a piºcat lumina, cumpãrã alt burete ºi face tot astfel. Aºa, în trei
luni, ºi nu mai are guºã. De la mama autoarei, Botoºani

Descîntec de guºã

Cînd vezi curcubãul, descînþi guºa la curcubãu, frecînd-o :
Curcubãu, curcubãu,
Bea de unde-i bea,
Bea din guºa mea!

*

Cîntec

Sãniuþã cu cãtuºã,
Dragã mi-i lelea cu guºã,
Cînd mã duc vara la sapã,
Ea mi-aduce-n guºã apã,
Cînd mã duc vara la fîn,
Ea mi-aduce-n guºã vin ! Brãeºti

*
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§ 4. Apa ºi focul. Vinele de ploaie, de apã

Ploaia se face, cã Dumnezeu sloboade vine din ceri ºi ia apã din
mare ºi din iazuri, care se preface în ceri în nouri ºi plouã. Acele sînt
vinele lui Dumnezeu; ºi Dumnezeu are vine ca ºi noi, dar noi nu le
putem videa. Vine are ºi pãmîntul, cã þine apã în ele : de ce nu se
usucã popuºoiul ºi pînea? Aºa cum noi, oamenii, avem vine, de curge
sînge prin ele, aºa are tot ce trãieºte ; rupe frunza copacului ºi ai sã
vezi apã. Gh. Dragomireschi, Mihalcea

Pãmîntul e viu ºi el are sînge ºi vine de sînge ca ºi omul. Cînd a
dat Dumnezeu oamenilor întãi plugul ca sã are, au arat o brazdã, da
înlãuntru sîngele curgea pohoi. Oamenii s-au spãriat ºi au lasat de
arat. „De ce nu mai araþi” ? le-a zis Dumnezeu. – „Dacã plugul nostru
e tot plin de sînge !” – „Duceþi-vã acuma ºi araþi !”

Cînd au tras brazda a doua oarã, sînge nu mai era ; îl prefãcuse
Dumnezeu sã fie alb.

Sînt oameni cari, cum sapã fîntãna, se nimereºte deasupra pe
vînã ºi îndatã dã de apã, pe cînd altul, care n-are noroc, cine ºtie cît
sapã ºi de apã nu mai dã, cãci nu e pe acolo vîna.

ªi buruiana, ºi copacul are sînge. Primãvara el sloboade sînge de
acela, mîzgã sub coajã, care apoi se învîrtoaºã, ºi cînd tai lemnul,
poþi numara anii copacului, dupã rîndurile vîrtoase ce a lasat în tot
anul. Dumitru Surugiu, Vereºti, România

Cine e mai puternic?

Apa ºi focul sînt sfinþi ; noaptea, fãrã apã ºi fãrã foc, e pacat sã
stai în casã. Dacã nu e apã, ceasul cel rãu vine noaptea ºi catã în
toate vasele ºi de nu gãseºte, aprinde casa.

Profira Zvorîºteanu, Botoºani

La soare, în apã ºi în foc, e pacat sã te uiþi.

Fãrã apã ºi fãrã foc, nici preotul în bisericã nu poate. Mihalcea

Apa e sfîntã ºi focul e sfînt ; dacã n-ar fi foc ºi apã, nici lumea n-ar
putea fi. Botoºani

Ca apa ºi focul, nu e mai puternic pe lume; apa smulge pietre,
copaci din rãdãcinã, ia case ºi le duce, dar tot nu e ca focul ; din apã,
cine ºtie înota scapã, dar din foc nu. Apa ia de la unul ºi dã la altul,
dar focul unde arde e ars. Apa o bem, ne spãlãm, da focul in ia-l pe
mînã, fie un cãrbune cît de mititel, l-îi þînea? Botoºani

Apa ºi focul sînt împaraþi. Apa e mai mare decît focul, cã apa
stînge focul ; ian sã ardã un foc cît de mare în vatrã, dacã torni apã,
numai ce auzi fîs, fîs, iese fum ºi e gata ; nu mai este foc. ªi din foc tot
mai poþi scoate cîte ceva : dacã arde o casã, te bagi cum poþi ; da cu
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apa nu poþi sã te pui cã te-neci ; cînd vine o apã mare cît curþile lui
Valva ºi te cuprinde, te duci ! Ilie Lupu, Botoºani

Împãrãteasa apelor se cheamã Istolina. – Vîntul cu focul îs veri.
Zice cã s-a-ntãlnit Istolina cu vîntul : „Da unde te duci, vîntule?” –
„Ia, mã duc, poate voi gãsi undeva un foc sã-l aprind !” – „Mã duc ºi
eu, zice Istolina, ca sã-l stîng.” Ilie Lupu, Botoºani

Odatã s-a întãlnit apa cu focul. Apa e femeie ºi focul barbat
voinic, cu cruce, cel întãi pe lume.

S-a întãlnit apa cu un tãciune jumatate stîns. „Buna ziua, cãrbune
stîns !” „Eu sînt cãrbune stîns ?” a zis focul. „In ia-mã în mînã!” Cum
l-a luat s-a fript ºi l-a scapat jos. Face ea vînt cu pãioara (aripele ce
au zînele) ca sã-l stîngã ; tãciunele mai tare se aprinde. O cheamã pe
sora ei mai mare, Maria Magdalina, cãci ele sînt trei surori – ºi încep
a sã lupta cu focul timp de trei zile. Focul le-a cuprins de jur-împrejur,
cã abia a ramas în mijlocul lui o micã fîntîniþã, un mic izvor, toatã
apa sacase, o uscase el cu fierbinþeala lui. „Lasã-mã de-amu, i-a zis
apa, acuma vãd cã tu eºti mai mare decît mine ; fii dar tu ca barbat
înaintea mea Gheorghe Roºu, – l-a numit atunci apa – ºi eu ca femeie
voi fi în urma ta.” „Ba nu, a zis focul, ºi tu eºti mare, tu sã-mi fii mie
de ajutor !” ºi de la lupta ceea s-au împacat.

Mihalache Munteanu, Botoºani

Ce-i apa?... Ce-i focul?...

„Focu-i împarat ºi apa împãrãteasã ; apa, dacã ia de la unul, dã
la altul, da focul ce arde e ars !”

„ªi ce ºtii despre dînºii, ce feli de împaraþi sînt ei ?”

„Sînt aºa împaraþi, cã soarele e împaratul focului ºi luna e împã-
rãteasa apei !”

„Cum se poate? De unde ºtii d-ta asta? Ce are a face apa ºi cu
luna?”

„Þ-oi spune cum se poate ºi de unde ºtiu. Odatã au vrut jidanii sã
cumpere luna ºi soarele de la împaratul nostru ºi anume cum sã
cumpere ? Cine va spala cãmeºi ºi le va usca la soare, acela sã
plãteascã. Dar împaratul nostru n-a vrut, Doamne fereºte ; s-a pus
la sfat cu miniºtrii ºi n-au vîndut lor soarele ºi luna.”

Maria Cloºca, Suceava

Dacã femeia, cînd spalã cãmeºi, are vreme bunã, soare, la uscat,
atunci o iubeºte barbatul. În Moldova, acesta e cãlindarul cel mai
bun.

Cînd zoleºti cãmeºile, sã pui o pãreche de pantaloni bãrbãteºti
deasupra ºi vor fi curate ; iar apoi, la uscat, de cumva e nouros,
întinde pantalonii barbatului afarã ºi sã va face frumos. Suceava
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În Botoºani, cînd plouã cu soare, sã zice cã sînt multe fete
îngreunate.

În Bucureºti, spun cã se însoarã dracul cu drãcoaica. (Se va vedea
apa ºi soarele la descîntecele de dragoste ºi ursitã pentru mãritat
vol. II*).

Cu cerc de la cofã plesnit, dacã cuprinzi chiar atunci pe cel ce þi-e
drag, te ia. Roºa

Ploaia, dragostea ºi urîtul

Neagrã-i apa pe pãrãu,
Da-i mai negru traiul meu!
Mîndrã, de urîtul tãu,
S-a mîniet Dumnezeu:
Nici nu ninge, nici nu plouã
Nici pe vãi nu picã rouã,
Nici pe codri promoroacã
Te-am urît cãt mi-ai fost dragã.
Neagrã-i apa pe pãrãu,
Da-i mai negru traiul meu!
Negru-i, mîndruþã, pãmîntul,
Da-i mai negru dar urîtul,
Cã pãmîntul ne hrãneºte,
Urîtul ne-mbãtrîneºte.
– Badeo, badeo, badeo hãi,
Nu mã mustra aºa rãu,

C-am jurat lui Dumnezeu.
ª-am jurat lui cu dreptate
C-a sã nu fãcem pacate !...

Mahala

Femeia. Fîntîna

La fîntîna cea din sat,
Bat femeiele-un barbat,
Cã toatã vara ce-a lucrat.
Cuºmã nu º-a cumparat,
Totul pen crîºme-a lasat
ª-au strîns ele cîte-un pitac
ªi i-au cumparat cuºmã-n cap.
Dar nu cuºmã, pãlãrie -
ªi el are bucurie,
Dar bucurie ºi nici prea,
C-amuº º-aceea o bea.

Roºa

În Mihalcea, era la un om o fîntînã, la care, cum mergea o fatã sau
o femeie dupã apã, sã ducea în lume cu cofã cu tot, nu sã mai întorcea,
nu sã mai ºtia de urma ei.

Barbaþii puteau lua apã, dar femeiele nu. Nu era locul curat sau
ce, destul cã cineva l-a învaþat pe proprietar ca sã se strîngã mai
multe femei, sã strice fîntîna ºi sã arunce tot lemnul în fîntînã ºi s-o
astupe, sã facã alta. ªi aºa au fãcut.

*

Femeia. Apa. Dragostea

La crîºmuþa-ntre priloage
Este vin de trei soroace,
Cine bea copii nu face.
Mama mea, de-ar fi ºtiut,
Ar fi mers º-ar fi bãut,
Pe mine nu m-ar fi fãcut.
Decãt m-ar fi fãcut fatã,

Mai bine-o stîncã de piatrã
ªi m-ar fi pus la o fîntînã
Sã sã cheme-o apã bunã.
Cãþi voinici pe drum vor trece,
Toþi la mine sã se plece,
Cuºmele din cap sã-ºi ieie
ªi apã bunã sã beie.

Ropcea

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Frunzã verde de trifoi,
Mai poftim, bade, la noi,
Vinã, bade, joi sara,
Pe cînd doarme ºi apa,
C-atunci doarme ºi mama.
– Eu, mîndruþã, c-oi veni,
Dar sã laºi uºa crapatã
ªi fereasta destupatã,
Sã vãd unde eºti culcatã.

Brãeºti
La fîntîna cea de piatrã,
Stau doi voinici sã se batã
Pentru-n tãbîieþ de fatã.
Staþi, voinici, nu vã bãteþi,
Cã mai vine-un tãbîieþ !

Ostriþa.
La casa cu 7 fete,
Cat în cofã, pieri de sete,
Da la casa c-o nevastã,
Curã apa pe fereastã.
Apa curã, bade-adunã,
Vin, mîndruþã, ºi-mi dã gurã
ªi-mi dã gurã
Cu mãsurã,
Sã-mi fie macar pe-o lunã.

Corceºti
Dascalaºe tinerele,
De þi-i gustul de-o muiere,
Vin’ la mama ºi mã cere,
De m-a da, de nu m-a da,
Scrie-n carte cã-s a ta.
Da de-ai fi tu un viteaz,
Þ-ai face gard cu pîrlaz,
ªi-n grãdinã fã-þi fîntînã,
Sã-þi vie puica la mînã
De trei ori pe sãptãmînã.
Din fîntînã curge-o gîrlã,
Spalã puiculiþa lînã.
Din gîrlã curge pãrãu

Spalã puiculiþa grîu
Cu rochiþa pusã-n brîu,
Cu tulpan carãmiziu.
– Cînd îi vãd piciorul gol,
Mã legîn ca pana-n zbor,
Cînd îi vãd merele-n sîn,
Picioarele nu mã þîn,
Cînd îi vãd picioarele
Mã apucã boalele.

Brãeºti
Frunzã verde pui de praj,
Dacã eºti tu un viteaz,
Fã-þi grãdinã cu zaplaz,
În grãdinã fã-þi fîntînã
ªi numeºte-o apã bunã.
La fîntînã voi veni
ª-amîndoi ne-om întãlni,
Douã vorbe vom vorbi,
Inima ne-om rãcori.
Mãi bãiete, mãi muntene,
Leagã calul cu zãbrele,
Intrã-n casã, nu te teme,
Cã de cine te-ai temut
A pus dosul la pãmînt
ªi faþa la Domnul sfînt.

Botoºani
– Mãi bãdiþã, badiule,
N-ai vãzut mîndruþa me ?
– Am vãzut-o la fîntînã,
Sã þinea cu doi de mînã.
Unul îi þinea cofiþa,
Altul îi pupa guriþa !

Corceºti
M-a fãcut maica pe gheaþã
Sã fiu dragã ºi isteaþã,
M-a fãcut maica pe vãi
Sã fiu dragã la flecãi.

Broscãuþi

(Despre apã ºi dragoste, se va mai vedea vol. II*).

Fîntîna din fatã

A fost un împarat º-avea 1001 de fete ; – ºi un om era c-avea ºi el
1001 ficiori.

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



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 251

Amu au gîndit ei unde sã se însoare, ca sã-ºi gãseascã atîtea
femei? „Nu-i alta de cît sã mergi d-ta, tatã, la împaratul,” a zis un
ficior dintr-aceia. „M-oi duce”, a zis omul. – S-a dus. Împaratul, cînd
l-a vãzut, s-a mîniat. „Dacã mi-i face tu cu ficiorii tãi, de la tine pãn’
la mine, drum de aur, cu pomi de aur ºi pãsãri sã cînte prin copaci,
þ-oi da fetele ; de nu, am sã-þi iau capul, sã te mai înveþi altã datã a
veni în starostie la mine”, i-a zis împaratul. – Moºneagul s-a dus
acasã plîngînd. – Da din copiii ceia, ºi la moºneag, ºi la împaratul,
ficiorul cel mai mic ºi fata cea mai micã erau nazdravani.

„Taci, nu plînge, tatã, i-a zis ficiorul cel mic, ia un sac de surcele
de la trunchi ºi du-te înapoi – ºi tot drumul pãn’ acolo, tot sã arunci :
de cea parte, o surcicã ºi de asta parte, o surcicã, da una s-o pui, cînd
îi ajunge, în prag.” Face el aºa cum i-a zis ficiorul.

Intrã la împaratul în casã. – „Ei, ai fãcut ce þ-am zis or sã-þi iau
capul !” „Dumnezeu poate sã facã, nu eu!” a zis moºneagul. Iese afarã
împaratul mînios ºi vede în faþa lui un drum aºa de frumos, cu pomi
ºi pãsãri de aur ! „Apoi, dac-ai fãcut, sã vie ficiorii cu nunta, sã le dau
fetele.” A mers moºneagul acasã ºi s-au pornit ficiorii toþi, numai cel
mai mic nu ; ºi i-a învaþat cum sã facã, – dar la întors, le-a zis cã sã
nu cumva sã rupã de acolo vo creangã, cã-i moartea lui sau a lor.

Au pornit ei 1000 de ficiori cu 1000 de cãruþi ; fiecare avea cãruþa
lui. – Merg ei ; pe drum le iese înainte un purice. „Nu m-aþi lua ºi pe
mine, cu d-voastrã în cãruþã?” „Te-om lua ; hai, sui colo în cãruþã
lîngã mine,” a zis unul. – Mai merg, mai merg, întãlnesc o ºarã
(fiarã) groasã, nantã, pîntecoasã. „Nu m-ãþi lua ºi pe mine la nuntã
cu voi ?” „Ba te-om lua ; sui ici în cãruþã.” – Mai merg, vãd pe unul
mititel, zgribulit ºi tot tremura ; º-acela le zice tot aºa. ªi l-au luat ºi
pe acela.

Ajung ei la împaratul. Îi trimete sã mîie într-o casã mare de
aramã ºi pe dedesubt i-a dat foc sã ardã, doar va scapa de dînºii.
Vãd ei cã, din ce în ce, li-i tot mai cald, ba de la o vreme pe jos a
început a fi fierbinte, cã nu puteau sta pe picioare. Ce sã facã ei ?
Vãd cã-i nevoie, c-au sã ardã... Iese cel mititel, zgribulit, – acela era
gerul. „Vi-i fierbinte, aºa-i ? Da ce-mi daþi mie, sã vã fac amuº aºa de
rãcoare, cum v-a plãcea!” „Nu ne trebui rãcoare, fã-ne frig cumsecade,
cã e mai bine.” Acela s-a scuturat numai o datã ºi s-a fãcut o brumã
ca de douã degete pe pãreþi. Ei s-au culcat º-au dormit. A doua zi,
trimete împaratul sã mãture ciolanele cele ce-or fi ramas acolo.

Merge o þigancã. – „Vai de mine, împarate, zice þiganca ceea, dacã
ei nu-s morþi, îs vii ºi bruma stã ca de douã degete pe pãreþi.”
Împaratul i-a tras o palmã þigancei : de ce spune minciuni? Trimite
pe altã slugã. Îi spune tot aºa. Auzînd împaratul aceasta, le-a trimes
rãspuns cã, dacã vor mînca toatã mîncarea cît le va da, va da fetele
dupã dînºii, da de nu, îi omoarã. Le-a pus acolo mese ºi le-a pus
atîta bãuturã ºi atîta mîncare cã nu era în stare 20.000 de oameni
sã mãnînce. Dar acela care era pîntecos toatã a mîncat-o.

„Amu, zice împaratul, eu v-oi da fetele, dacã îþi ºti voi sã gîciþi,
care dupã care e fãcutã.” Da purecele le zice : „Nu vã temeþi nici de
asta, cã eu le ºtiu pe dînsele tare bine, sã luaþi numai sama la mine,
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cã eu am sã mã bag în sîn întãi la cea mai mare, ºi pe care îi vedea-o
scãrpinîndu-se, sã pui mîna pe dînsa tu, cel mai mare ; pe urmã,
m-oi duce la cea dupã dînsa ºi tot aºa la toate ; voi sã vã aþineþi ºi sã
le prindeþi. – S-au dus în odaie la împaratul ; fetele toate au stat în
ºir ºi ficiorii iarã. „Amu, alegeþi-vã ºi dacã nu-þi nimeri, vã omor.”
Numai ce vãd pe cea mai mare, cã iute duce mîna la piept. Flecãul
iute pune mîna pe dînsa ; pe urmã pe cealaltã – pãn’ le-a gãtit.
„De-amu luaþi-le, zice împaratul, ºi vã duceþi !” S-au dus ei fiecare cu
miresele lor în cãruþã ; dar au uitat ce le-a spus fratele lor de-acasã.
Pe drum, i-a trebuit unuia o vargã sã mîie calul º-a rupt o creangã
din pom. Cum a rupt, iatã ºi-mparatul din urmã: „Staþi, zice el. La
ce aþi rupt creanga, de-amu ori daþi-mi pe fratele vostru, ori vã omor
pe toþi 1000!” Ei s-au socotit cã, decît sã moarã ei atîþa, mai bine l-or
da pe el.

S-au dus acasã, dar amu fratele lor ºtia. „Aºa-i cã m-aþi vîndut,
pentru tot binele ce v-am fãcut !” N-a avut ce face ºi s-a luat singur ºi
s-a dus.

Cum l-a vãzut împaratul, bucuria lui ! „Tu ai fãcut toate, cã am
dat fetele mele dupã voi ; de-amu stãi, cã ºi eu te-oi juca !” A luat ºi l-a
închis într-o pivniþã, sã ºadã deodatã acolo. ªede el ºi plînge ; vede cã
amu din mînele lor nu scapã. Da fata împaratului cea micã ºedea
într-o cãmãruþã alãturea cu pivniþa º-avea o ferestuicã. „Fãt-Frumos,
îi zice ea, nu plînge ; lasã cã tu nu-i muri, te-oi scapa eu ºi pe tine ºi
pe mine º-om fugi amîndoi. Da fã-te tu un ºoricel ºi vinã pe ferestuica
asta la mine !” „Eu nu pot sã mã fac, i-a zis flãcãul ; fã-te tu o
rîndunicã, dacã ºtii cum, ºi vinã pe ferestuicã la mine.” S-a fãcut ea
rîndunicã ºi s-a dus acolo. S-au sãrutat ºi s-au bucurat amîndoi.
„De-amu, zice ea, hai sã fugim, cã n-a fi bine nici de mine, nici de
tine.” A luat ea ºi l-a fãcut cum a ºtiut pe dînsul º-au fugit.

Au mers ei, au mers ; deodatã zice fata : „Tare mã frige în spate ;
vine tata dupã noi. Fã-te tu un morari bãtrîn ºi eu mã fac o moarã ºi
el cînd te-a întreba de n-ai vãzut aºa doi ca noi, sã spui cã ai vãzut
c-au trecut, cînd moara asta se fãcea.” S-au fãcut ei aºa.

Vine împaratul. „Moºule, n-ai vãzut d-ta trecînd un flecãu º-o fatã
pe aice?” „Ba i-am vãzut, dar tocmai cînd se fãcea moara asta.” Se
întoarce el ; merge acasã ºi-i spune femeiei. „Aceia erau ei, zice ea.
Mã duc eu dupã dînºii.” Fata cu flãcãul fugea cît puteau.

„Mã arde în piept, zice fata ; – vine mama. De-amu e rãu, cã pe
dînsa n-avem s-o amãgim; dar eu m-oi face o apã ºi tu te fã un rãþoi,
numai cît ia sama, sã nu te uiþi la dînsa, cã ea te-a striga ºi cum te-i
uita, cum îþi ia vederile.” S-au fãcut ei aºa ; ce folos, dacã el s-a uitat !
Ea i-a luat vederile ºi i le-a pus în basma ºi s-a dus.

„Vezi ce-ai fãcut”, a zis fata. „Stãi aice cã eu îndatã vin.” ªi s-a
fãcut o albinã º-a mers de a muºcat pe mã-sa ºi cum a muºcat-o, a
murit. Da ea i-a adus lui vederele ºi i le-a pus la loc. „Vezi ce am
fãcut eu pentru tine, mi-am omorît pe mama. Amu, tu du-te fãrã
mine ºi ºezi 12 ani la tatãl tãu, cã eu am sã mã fac o fîntînã, sã bea
oamenii apã din mine, sã se rãcoreascã ; ºi Dumnezeu mi-a ierta
pacatul º-atunci voi veni.” Au trecut 11 ani dupã aceea, amu el a fost
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uitat-o ; º-a fost gãsit alta sã se însoare. ªi cum sta el sã se puie la
cununie, vine ºi ea. „Ce þ-am zis eu? Aºa-i cã m-ai lasat !” „Ba te iau
pe tine,” a zis el ; ºi s-au cununat ; – dar ea n-a fost deplin iertatã, cã
n-a împlinit º-acela an1. Gheorghe Manoilã, Cuciur.

Credinþi. Dumnezeu ºi dracul

Apa e femeie, cã la fîntînã mergem cu cofa ca ºi cu doniþa la vacã,
sã ne dea lapte ; ºi fîntîna are izvor, vine de apã, cum are ºi vaca vine
de lapte. Maria Struþ, Mihalcea

La fîntînã, cu oala ce faci mîncare nu sã merge, trebuie sã ai
anume canã curatã sau cofã ; nici cu doniþa nu sã merge.

Cînd torni apa ce þ-a rãmas, în fîntînã, sacã izvorul.

Cînd nu-i apa în cofã, sã zice : „Cofele-s de brad” sau „Va da
Dumnezeu” ; sã nu zici cã nu-i apã, cã sacã fîntînã.

Femeia care nu e curatã ºi e lucru rãu sã nu meargã la fîntînã, cã
sacã izvorul. Tot astfel ºi femeia care are rîndurile.

Femeia în fîntînã n-are voie sã între, cãci ea e blastamatã de
Maica Domnului cu rîndurile. Numai barbatul poate întra, care e
curat.

Care femeie nu e harnicã, nu spalã cofele, nu umblã curat, dacã
umblã la apã, fuge izvorul. Aºa ºi focul : dupã care nu-i harnic, nu sã
aprinde, dar care e harnic sã-l facã ºi pe apã, cã arde.

Cine e harnic e nãscut în zodia apei, nu stã cum nu stã apa.

Cînd vin mulþi oameni undeva, sã zice cã „parcã i-a adus apa...”

Despre cineva urît sã zice : „E urît de acopere apa...”

Cînd verºi apã în prag, au sã vie musafiri. Mihalcea

„Mi-a veni el apa la moarã”, adecã împrejurãri mai bune ; pentru
interesul sãu.

„Merge ca apa” sã zice despre un lucru ce merge bine ; sau, în rîs,
sã zice : „Merge ca apa la deal.”

„ªtiu lecþia ca apa...” zic copiii.

La fîntînã sã nu mergi mîncînd, cã-þi mãnînci mintea, te prosteºti,
uiþi totul. Mihalcea

Cu cofele pline de-þi iese înainte, are sã-þi meargã bine ºi
vice-versa.

Femeia ce aduce apã sã nu bea ea întãi, cã i-i barbatul beþiv.
Botoºani

1. În o variantã cunoscutã, Ilie Lupu, vezi vol. II, pag. 247-248, spune cã
„vîntul” a mers astfel în peþit la Roºu-Împarat.
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Fata, cînd spalã cãmeºi, sã nu sã leopãiascã în apã, sã nu sã ude
pe strai, cã i-i barbatul beþiv. Mihalcea

Cînd aduci apã de la fîntînã, sã nu vorbeºti, cãci e pace-n casã.
Botoºani

Pe cap cînd te lai, cînd aduci apã, sã nu vorbeºti cu nime.

Din gurã sã nu te speli, cã te urãsc oamenii.

Sã nu te speli prin casã, cã-i huit.

Spãlãtoriul sã nu-l scurgi prin casã, cã sã sfãdesc cei de casã.

Cînd speli peºte, sã nu scapi apã prin casã, cã sã bat cei de casã
ca peºtii.

*

Frunzã verde solz de peºte,
Toatã lumea mã grãieºte,
De m-ar grãi un om de treabã,
Mi s-ar pãrea cã e ºagã,
Dar mã grãieºte-un blastamat
Care n-are cinste-n sat.
Frunzã verde os de peºte,
Toatã lumea mã vorbeºte.
Nici pragul nu le-am calcat,
Nici paharul nu le beu,
Ei la mine catã rãu,
Plãteascã-le Dumnezeu! Roºa

(Despre mînie ºi apã, se va mai vedea vol. II*.)

Broascã cine-þi trimete e fapt, e pentru ca sã facã huit.

Cu cerc de la cofã, plesnit, sã arde ºi sã face trai rãu, huit, ura-n
casã. Roºa

Sara sã nu te speli, cã îmbãtrîneºti degrabã.

Totdeauna, dimineaþa, sã te speli spre rãsãrit, nu spre asfinþit, sã
fii frumoasã ca dimineaþa ºi ca soarele, ºi apa sã þ-o aducã o femeie
curatã ; te speli cu apã ne-nceputã ºi apa de pe faþã s-o torni la loc
curat, nu unde calcã oamenii. Botoºani

Cînd speli cãmeºile, sã te speli îndatã cu apã curatã pe obraz, ca
sã nu sã prindã uri, cãci cãmeºile nu-s curate, sã nu sã prindã de
faþã ; sau cã dracul zice : „e mai curat dosul meu decît faþa ta” ºi
atunci toþi te uresc.

În Mihalcea, cînd merg femeiele la pãrãu ºi gãtesc cãmeºile, sã
spalã bine ºi pe gît, pe picioare, pe mîni, iar cãt spalã, bat ºi degeaba
cu maiul în scaun, ca sã rãmîie gurele acolo ; ºi cînd merg, nu sã
uitã-napoi, c-atunci ajutã.

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Cînd bat femeiele cãmeºile cu maiul, diavolul din fundul apelor
iesã ºi de aceea ele fac cu maiul cruce ºi bat degeaba, ca sã-l depãr-
teze. Mihalcea

Apa de luni nu sã þine în casã pe a doua zi, de uri, o arunci sub un
gard, sã nu calce oamenii. Botoºani

Lunea, vinerea, sã nu dai zoile afarã sara, cã-i huit, sfadã în
casã.

Mihalcea
Sara sã nu aduci apã, cã sara toate rãutãþile iese.

Sara, dacã aduci apã, sã zice la cei din casã : „Blagosloviþi !” ºi
aceºtia rãspund: „Dumnezeu sã blagosloveascã !” ºi atunci sã poate
bea. Or de nu-i nime, zici singur ; sau faci cruce cu podul mînei ºi
apoi beai, cã „acela” se vîrã noaptea-n apã ºi dac-o blagosloveºti,
fuge.

General
ªi, cînd bei, sã torni mai întãi puþin pe pãmînt.

Copilul, de-l scalzi cu apã adusã dupã asfinþitul soarelui, nu poate
sã doarmã sau capãtã samcã, dar dacã trebuie numaidecît, sã pui
cãþiva cãrbuni ºi nu i-i nimic. General

(S-a vãzut apa de Sf. Toader vol. II, p. 146-147.)

Necuratul tare trage la apã sã se scalde, lui în apã îi place, dar
oamenii toarnã agheazmã în fîntîni ºi nu se apropie. Parcã preoþii de
ce sfinþesc izvoarele de Iordan, – fac Iordanul pe pãrãu, de merge apa
cine ºtie unde ? Ca sã sã curãþeascã, sã nu îndrãzneascã el !

Niºte femei în Mihalcea s-au scãldat în pãdure vara într-un pã-
rãuaº ºi, cînd au ieºit din apã, nu cunoºteau locul unde se aflã, cãci
se scãldase „el” acolo ; s-a nimerit însã cã era un om la lemne ºi le-a
învaþat sã-ºi întoarcã straiele pe dos, ca sã-l depãrteze ºi sã-ºi aducã
aminte în ce zi a fost Crãciunul – ºi îndatã º-au venit iar în minte.

D-na Elena Braha, Mihalcea
Cînd te speli pe mîni, sã nu scuturi mînele sã sarã stropi, cãci din

aceia sã fac diavolii. S-a vãzut, vol. I, p. 28.

Dumnezeu s-a fãcut din spuma mãrei. Drept în mijlocul mãrei,
s-a fãcut un vîrtej de spumã ºi din acela s-a fãcut Dumnezeu ºi
îndatã, chiar din aceeaºi spumã, º-a sucit Dumnezeu o lumînare, –
cãci era întuneric peste tot. Apoi, s-a fãcut necuratul, tot din spumã.
Dumnezeu l-a trimis sã-i aducã, în numele sãu, nãsip din fundul
mãrei. El n-a zis aºa ºi de acolo nu i-au dat. A treia oarã, cînd a vãzut
cã Dumnezeu face gheaþã deasupra, a adus 3 fire de nãsip, dar unul
l-a ascuns sub limbã; a zis cã sã fie lumea a treia parte a lui. Dumnezeu
a pus piciorul pe turtã º-a crescut, dar la mijloc Dumnezeu a fãcut o
piatrã º-a zis cã atunci va fi ºi a lui pãmîntul, cînd va gîci ce-i în
piatrã; dar n-a putut gîci. Dumnezeu a sfarmat-o; acolo era un vierme.
„Na, zice Dumnezeu, piatra este a ta.” ªi de atunci sînt viermii pe lume,
ca sã mãnînce pe oameni, cã-s pãcãtoºi din pricinã cã s-a amestecat
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ºi diavolul. Apoi a fãcut pentru Dumnezeu un scaun ºi Dumnezeu l-a
închis ºi covalii necontenit îl întãresc. Petrea Beicu, Mihalcea

Soarele, dupã ce asfinþeºte, se suie în luntre ºi merge toatã
noaptea cu luntrea pe mare, pãnã ce vine iar la rãsãrit.

(Vezi cum se scaldã soarele, vol. I, p. 41.)

Diavolului i se spune „Cel din baltã”.

Cînd are cineva o înfãþoºare neobicinuitã, ciudatã, i se zice :
„Parcã-i dracul pe uscat.”

Apa. Naºterea. Moartea

Femeia îngreunatã sã se pazascã, sã nu deie apã de bãut, din
mîna ei, la un barbat strãin, sau foc – sã puie jos ºi de acolo sã ia ; cã
nu poate naºte, pãnã ce nu vine acela sã-i dea apã din pumni sã
beie– ºi de-i strãin, de unde l-a lua? General

La facere grea, cînd se trudeºte femeia, barbatul îi dã de 3 ori apã
din pumni, pe urmã copiii sau alþi casaºi.

La facerea grea, se toarnã apã peste scînteiele ce sar din foc ºi sã
dã sã beie, sã nascã iute, cum sar scînteiele. Mihalcea

Sau se toarnã apã de trei ori pe lopatã ºi pe cociorvã ºi sã rade de
trei ori lemnul ºi-i dã femeiei cu apã sã beie.

Îi dã apã prin inelul de cununie. General

Rupe lînã din brîul de mireasã, rade de pe salba de mireasã, spalã
mãrgelele acelea ºi-i dau apa s-o beie. Mihalcea

Spalã Icoana Maicei Domnului ºi-i dau sã beie.

*

Femeia îngreunatã sã nu meargã cu trei cofe la fîntînã, cã face
copilul cu trei suflete. Dar dacã îl face aºa, sã meargã la un trunchi
de copac ºi sã-i facã trei borte cu sfredelul : pe douã sã le astupe cu
cep, da una s-o lese ; c-atunci ºi copilul rãmîne c-un suflet. Voloca

Femeiei, dacã îi iese înainte cu trei cofe de apã, sã beie din toate trei
ºi nu-i va fi nimicã ; altfeli, face copilul cu trei suflete !... Mahala

Nu cã are trei suflete, dar prin trei pãrþi se rãsuflã ºi acela copil
nu poate trãi, se chinuieºte numai ; dar sã ia o babã bãtrînã, nepri-
menitã cu alt barbat, ºi un moºneag tot aºa, nu barbatul ei, copilul ºi
sã meargã la un copac, el sã facã trei borte cu sfredelul ºi ea sã þie
copilul sã curgã din sfredel pe copil surcele ; douã borte sã le astupe,
iar pe acea din mijloc s-o lese – ºi cu surcelele celea sã-l spele ºi sã-i
dea de bãut, cã se însãnãtoºeazã.

Oamenii de aceea cautã sã fie bãtrîni, ca sã nu cadã rãul pe dînºii.
D-na Maria Reus, Mihalcea
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Sã faci într-o rãchitã 9 borte ºi pe toate sã le astupi cu cep de
paltin, cã rãmîne copilul c-un suflet. Mahala

Femeia îngreunatã sã nu beie apa în care s-a prevãzut luna, cã
face copilul lunatec. D-ra Grosar, Siret

Copilul cum sã naºte, sã-l scalzi în apã rece, cãci sufere la frig.

*

Cînd nu poate omul muri, sã-i toarne apã prin inelul de cununie
ºi sã-i deie sã bea ; ori sã-i puie inelul ºi alte lucruri de la cununie
sub cap. Siret

Cine udã pînea, cînd o scoate din cuptor, o rãcoreºte, acela moare
uºor. Mihalcea

Jugul sã nu se dea pe foc, cã nu poate muri omul ; sã-l dea pe apã.

(S-a vãzut peºtele ce gustã întãi din om, cînd moare, vol. I,
pagina 242.)

*

Într-un bocet din ªcheia, se cîntã mortului :
Nu te lua cu apele :
Cã apele-s cãlãtoare
ªi-napoi ne-ntorcãtoare.
Dar te ia cu Sf. Soare :
Sfîntul Soare-i cãlãtor
ªi-napoi întorcãtor. Domnica Onciu

§ 5. Sufletul. Apa. ªtima apei. Înecaþii

ªtima apei e femeia albã ºi rece. Roºa

ªtima apei ºede în apã ; are piepþi mari cã-i dã pe spate. Siret

ªtima zilei ºede în apã ; e femeie naltã tare, îmbracatã în alb. În
Siret, o femeie spala cãmeºi ºi a vãzut-o cum a ieºit drept la amiazã-zi
ºi îi fãcea cu mîna femeiei sã vie ; dar femeia a fugit, iar ºtima s-a
bagat în apã. D-ra Panoria Zus, Siret

ªtima apei e cu cãmeºe cu altiþã ºi cu ºtergari ; ea are copii –
oameni de apã. Maria Cloºca, Suceava

E jumatate om ºi jumatate peºte ºi este ºi femeie, ºi barbat. Ea
îndeamnã pe oameni sã se înece. Stãneºti

ªtima apei e femeie cu pãr pãnã în pãmînt, galbãn, sclipeºte ca
aurul. E cît o cãmilã ºi albã ; iesã cînd e vreme rea, dar ºi cînd e
lunã. Cînd iesã, se scuturã, umblã pe uliþã ca un nour, sã scaldã.
Dacã-i dai pace, nu zice la nimene nimicã ; dar de nu, te muþeºte, te
sluþeºte ; umblã pãnã la miezul nopþii. Ea trage pe om sã-l înece,
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zice : „Ceasul a sosit, omul n-a venit.” ªi sã puie numai piciorul în
apã, se îneacã. ªcheia

Apa are ºtimã, se aratã ºi ca femeie, ºi ca flecãu, feli de feli. – Un
om dormea odatã lîngã Prut ºi a auzit pe la miezul nopþii zicînd din
apã: „Ceasul a venit, da omul nu-i !” Numai ce vãd un flecãu calare,
cã venea cît putea. Da oamenii ceia erau mai mulþi, iute se scoalã
ºi-l prind de mîni, cãci el întins la apã se ducea : „Mã rog, lasaþi-mã
sã mã duc, macar picioarele sã-mi moi, cãci mi-a fi mai uºor.” ªi
numai a pus piciorul în apã º-a murit. Mahala

Odatã niºte oameni treceau cu carele cu poloboace de vin pe lîngã
un iaz ºi aud din iaz : „Ceasul a sosit, omul n-a venit !” aºa de trei ori.
Vãd ei pe un om ce prãºea, nu departe tare, cã leapãdã sapa ºi fuga
spre iaz. „Unde alergi, bade?” „Mã duc sã mã scald”. „Da nu te mai
scalda amu, las’ cã te-i scalda altã datã.” „Ba chiar mã duc, cã nu
mai pot” ; ºi dã sã se dezbrace. Oamenii îl prind ºi-l þin cît pot. „Mã
rog, lasaþi-mã sã-mi bag picioarele !” ª-a muiat picioarele, dar tot îl
þineau. Deodatã, a lasat capul pe spate º-a fost gata.

Povestea aceasta se spune în toate parþile în Moldova.

Zice cã, dacã-i scris omului sã moarã de apã, el trebuie sã se
înece.

Un om a botezat odatã un copil, dar el a auzit noaptea cum au
venit ursitoarele la fereastã ºi au spus cã copilul cela, cînd va fi de
cîþiva ani, are sã se înece în fîntîna cea din ogradã. Nãnaºul a pus
de-a acoperit fîntîna cu o piele, anume ca sã nu se primejduiascã
copilul.

Într-o zi – amu copilul era mãriºor –, a dat o ploaie micã ºi s-a
strîns oleacã de apã pe pielea ceea. Copilul a cãzut cu gura în jos ºi
nu s-a putut rãdica ºi s-a înecat.

ªi iacã, dacã i-a fost scris, tot de apã a murit. Mihalcea

*
Înecaþii stau pe ceea lume deoparte, nu cu celelalte suflete.

La lunã nouã, ies înecaþii, în ceasul în care s-au înecat, atunci au
ei putere ºi pe cine îl întãlnesc pe lîngã apã, îl trag în apã ; ca sã se
înece ca ºi ei. Sufletul lor stã acolo în apã în vecii vecilor.

Ursana Filip, Mihalcea
În Siret, trecea odatã un om pe lîngã apã, pe la miezul nopþii, º-a

vãzut oameni în apã ; erau cei înecaþi : unul ici, altul dincolo,
mergeau pe deasupra, în susul apei, cu paºi largi ºi erau foarte
înalþi ; pe urmã, s-au luat toþi de mînã – erau ºesã –, ºi într-un
moment nu i-a mai vãzut. Dar omul a fost dupã aceea bolnav de
spaimã cîteva sãptãmîni. D-ra Veronica Grosar, Siret

Înecatul fãrã voie umblã numai cît pãnã la anul pe locul acela ;
iar cel ce º-a fãcut moartea singur umblã întotdeauna, iese pe la
miezul nopþii ºi se scaldã ; se aratã sau ca gîscã, ori raþã înotînd,
mai ales pe lunã nouã. Sau se aratã ca om ºi strigã ajutor ; boceºte,
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îºi caut pãreche, sã mai înece ºi pe altul, ºi cum s-ar apropia cineva,
îl trage de picioare ºi-l îneacã.

Mai mult celor slabi de fire li se aratã.

O femeie, trecînd apa Siretului în Ropcea, noaptea, a vãzut o
mulþime de femei cum întindeau pînzele pe mal, altele spalau
cãmeºi în apã ; pe un om l-a vãzut spãlînd caii. Aºa se aratã, care
cum s-a înecat. Acolo era o plisã.

Înecatul iesã pãnã la 7 ani ºi cheamã pe alþii sã se scalde. Unde
s-a înecat unul, trebuie sã se înece mai mulþi. În Roºa, într-un iaz,
s-au înecat într-o varã 9 oameni.

Odatã l-a prins vîrticuºul pe unul ºi alþi oameni de la mal, þi-
nîndu-se de mînã, l-au înhaþat ; dar necuratul din apã pe toþi îi
trãgea, pãn’ au venit mai mulþi oameni de s-au prins în lanþ ºi s-au
apucat de rãchiþele de pe mal ºi astfel l-au scapat. – Nu înecatul se
aratã, dar necuratul ia chipul celui înecat. Omul dacã mineºte din
gurã cã are sã se înece, el îºi scrie.

Odatã o femeie s-a dus la scaldat º-o trãgea într-o groapã s-o
înece faraonul cel mare, care e legat de Dumnezeu în lanþuri.

Pe rîul Bistriþa, în Moldova, este un loc printre stînci, cã în
fiecare an trebuie sã se înece cel puþin un om.

O fatã, în Mihalcea, s-a înecat într-o fîntînã ºi la lunã nouã ieºea
ºi bocea, se lua dupã oameni. Oamenii au astupat fîntîna ºi acuma
rar cînd iesã.

Sufletul ei trebuie sã iasã, sã umble pãn’ i se va sfãrºi veacul, cît
a avut de trãit.

Maica Domnului. Sfîntul Neculai

Maica Domnului e de ajutor celor înecaþi fãrã voie. Roºa

Cei înecaþi sînt ai Maicei Domnului ; toþi cei înecaþi merg la
Maica Domnului, ca sã aibã ºi ea norod pe ceea lume. Ea atunci aºa
se bucurã, cînd se îneacã cineva ! Pe cei ce se îneacã, ea îi trage în
apã sã se înece. Niciodatã, cînd treci pe la o apã, sã nu te rogi la
Maica Domnului ca sã-þi ajute, cã-i rãu ; dar la Sf. Neculai.

Un om odatã trecea o apã mare înotînd ºi tot se ruga la Maica
Domnului sã-l scape. Da el, cu cît se ruga, tot mai tare se cufunda, cã
ea îl trãgea. Atunci el deodatã strigã : „Sf. Neculai, nu mã lasa !” ªi
pe loc a fost deasupra apei. „Ce-i barbat, tot barbat, zice el ; da ce-i
c..., tot c... !” Pachina Fidirciuc, Corovia

Sfîntul Neculai e pe ape ; de ce fac corãbierii praznice de ziua
lui ? !

Sf. Neculai a oprit apele, cînd a fost potopul, altfel îneca corabia.
Focºani, România
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Sf. Neculai e brodari mare (podari). Mahala

(S-a vãzut Sf. Neculai ºi catanele, vol. II, p. 116.)

*

Înecaþii. Luna. Lumina

Sã nu torci la lunã, cã nu li se vede celor înecaþi.

Sã nu zici, cînd e lunã, cã tare bine se vede ; darã sã zici cã tare e
frumos ; cã blastãmã cei înecaþi. Ambele Bagiurea, Moldova

E tare pacat sã te uiþi spre stele, cã sufletul celor înecaþi iese pe
mal din apã ºi se usucã ºi dacã-i priveºti, zic : „Nici aici nu ne dau
pace !” Ion Pisarciuc, Roºa

În sîmbãta Paºtelor de faci foc, numai atîta luminã au cei înecaþi.

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

Capãtul de lumînare ce rãmîne în sfeºnic, dacã îl pui pe pãmînt
sã ardã, acela e pentru cei înecaþi, cei prãpãdiþi.

Mahala, Botoºani
Sîmbãtã, sã pui capãtul de lumînare pe prag, pentru cei înecaþi.

Cei înecaþi, pe ceea lume, numai atîta luminã au, ºi cei
spînzuraþi : capãtul ce se pune sã ardã pe prag. ªcheia

Blajinii sînt cei înecaþi, sînt tare buni ; sînt de apã, de mare.
Maria Cloºca, Suceava

(Vezi Paºtele Blãjinilor vol. I, pag. 292-295).

În Mihalcea, a doua zi de Sînta-Marie ºi a doua zi de Sf. Neculai,
se face slujbã pentru sufletele celor înecaþi, arºi, mîncaþi de lupi etc.

De lasatul secului de carne iarna, sînt Moºii de iarnã, atunci se
dã pentru cei înecaþi. Botoºani

Pentru cel înecat, dacã dai în toatã ziua, cît e anul de mare, cîte
ceva, fie numai o bucãþicã de pîne, sã zicã : „bodaproste”, cã dacã nu
zice cuvîntul aceasta, e ca ºi cînd ar da în drum; – ºi dacã-i dã aºa
un an de zile, acel suflet e ca ºi cum ar fi împãrtãºit.

D-na Tinca Dumitriu, Botoºani

*

Ovidenia. Iarna

Ovidenia e numai pentru lumini. În ziua de Ovidenie, se dã pe la
casã de pomanã lumînãri cu colac – lumînarea aprinsã ; cãci atunci
de dai, vezi pe ceea lume. Atunci dai ºi pentru sine, cînd te vei duce,
sã vezi. Tinca Dumitriu, Botoºani
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Celor înecaþi, ce au murit fãrã lumînare, li-i tare întuneric, lor
numai de la lunã, cînd e pe cer, li se vede ; dar dacã le dai de pomanã
de Ovidenie lumînare, e ca ºi cum ar fi murit cu lumînare ºi vãd.

Mãsori feºtila cît uºa ºi faci un toiag ca la mort ºi-l dai de pomanã
cu un colac ºi cu o ulcicã de apã ºi atunci dacã dai, în ziua ceea vede
întocmai cum le vezi cu ochii aici. La toþi aceia care au murit fãrã
lumînare, aºa sã le dai, c-apoi au luminã pe ceea lume.

Ovidenia e mare zi, cã de Ovidenie s-a vãdit lumea ; de
Blagoviºtenii numai s-a blagoslovit. Pachina Fidircie, Corovia

Ovidenia se þine pentru sanatate ºi se fac praznice, pomenire,
pentru morþi. General

Ovidenia se þine pentru ochi, cã ce-i ca vederile? Corovia, Mahala

De Ovidenie, sã sfinþeºti un fuior ºi e bun sã te speli cu fuiorul
acela ºi cu apã pe ochi, la trebuinþã. Ropcea

În ªcheia, spun cã, spre Ovidenie, sã nu dormi toatã noaptea, sã
arzi luminã ºi sã nu stîngi focul ; cãci atunci s-a nãscut Hristos în
ieslele vitelor ; atunci se deschide ceriul ; atunci vorbesc vitele.

Rachila Berar ºi alþii, ªcheia
În satele româneºti de pe lîngã Cernãuþi, afarã de Roºa, spre

Ovidenie, se pune apã la priveghiat, care e bunã pentru oriºice,
pentru durere de cap, pentru dragoste ; în fine, oriºice pui gînd ºi cui
dai, ajutã, – numai dacã te rogi cu toatã inima. Se pune sara apã
într-o strachinã, de care se lipeºte o lumînare ºi o privigheazã toatã
noaptea. Bate sara 100 de mãtãni, la miezul nopþii 100 ºi în zori
100, iar a doua zi se spalã cu dînsa ºi e de mare ajutor.

Tot aºa se face ºi de Stratenie ; atunci pun apã ºi afarã la stele ºi
dau la vite. Horecea, Corovia, Voloca etc.

De la Ovidenie pãnã la Sf. Gheorghe, nu se bat cu maiul cãmeºile,
pentru cei înecaþi ; cã Maica Domnului nu-i poate scoate cu volocul
ce-l face din fuiorul de la Boboteazã. Cînd bat femeile, mai în fund
cad. Dochiþa Hurghiº, Mahala

*

În ziua de Ovidenie, sã ungi uºa ºi gura cuptiorului cu lut, ames-
tecat cu piatrã, ºi sã zici : „Eu nu ung uºa sau gura cuptoriului, da
ung gura duºmanilor” ; ºi tot anul nu te va vorbi nime de rãu.
Ovidenia o þin ºi turcii. Ana Darie, Broscãuþi

De Ovidenie, nu se dã gunoiul afarã pentru – peatrã-n gurã le...
lupii ; ºi de Andrei. În ziua de Ovidenie, sã iai lut, piatrã, cremene ºi sã
ungi gura cuptoriului ºi sã zici : „Eu nu ung cu lut, da ung, încremenesc,
împietresc gurele duºmanilor º-a jigãniilor”. ªi nu te vorbesc atuncea,
nici nu se apropie de vite, de paseri : uli, lup, vulpe, nimic.

Domnica Culincu, þigancã, Mihalcea
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Spre Ovidenie, sã ungi cu usturoi ferestele, uºi ºi locul unde te
culci, cã de Ovidenie încep fãrmãcãtoarele farmecele lor. Broscãuþi

De Ovidenie, se întãlneºte iarna cu vara ; întrã iarna în varã.
General

Iarna e tristoasã ºi mînioasã, da vara e veselã ºi frumoasã.
Andrei Motoc, Mihalcea

Lunile de iarnã merg una cu cele de varã ; adecã : cum va fi timpul
iarna, aºa va fi ºi vara în lunile corespunzãtoare. Dacã sînt iarna
furtuni cu vînt, va fi vara grindinã multã. Dacã va fi ger, va fi vara
pe timpul acela cald. – Dacã e iarna iarnã, e ºi vara varã.

Gerul stã pãn’ în postul Sînpetrului pe ape ºi dã bruma, cînd sînt
pe atuncea brumi ; – apoi se rãdicã ºi se duce cu totul ºi tocmai între
Sîntã-Mãrii vine iar. Roºa

Pîcla zice cã e femeie. Gerul e barbat, cã-i tare.

Gerul e foarte tare, e mai tare decît soarele ; cãci de soare îþi poþi
face umbrã, dar de ger, afarã, ce poþi face? Degeri !

Despre un ger mare, însã, se zice : „Doarã nu-i gerul ciuciulei !”

Cimiliturã
Doamna a sãrit pîrlazul
ªi soarele s-a rãpezit º-a luat-o.

(Bruma)

Femseia. Iarna

Cîte pãseri pe sus zboarã,
Toate-mi zic : bade, te-nsoarã,
Numai neagrã rîndunea :
Nu-þi lua, bade, belea,
Iarna picã ºi se ia,
Femeia-i mare belea !

Apa pe ceea lume

Nimicã nu cere sufletul pe ceea lume ca apã, nu trupul, ci sufletul,
aºa e de însetat. De aceea se dã de pomanã, pentru suflet, mai ales apã.

La masã dupã mort, se dau ulcele cu apã, cu vin, cu bere, cu
lapte, cu mursã, paos de sufletul morþilor.

Unde º-a dat omul sufletul, stã trei zile un pahar cu apã etc.

În Botoºani, peste groapã se dã gropariului o cofã cu apã ; în
Siret, dau de-acasã, a treia zi, o cofã cu apã.

Apã se dã de pomanã la Ovidenie, c-un colac ºi lumînare, de
sîmbãta Duminicei Mari, în cofe ºi cofãiele nouã, ºi în toate
sîmbetele morþilor poþi sã dai, dar sã nu pui în cofãiel, cã pocnesc
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cercurile ºi apa curge ºi pe ceea lume n-ai ; dar în ulcicã, cã-i de lut,
ºi încã într-o oalã veche, fiartã la foc cu mîncare, care º-a facut
slujba, cã-i mai primit ; ºi aºa cum o dai, stã fîntîniþã pe ceea lume.

Dacã faci o fîntînã, atunci pãn’ la al nouãlea neam ai pomanã; or
dacã la altã fîntînã faci reparaþie, o curãþi, ca sã poatã bea oamenii
apã dintr-însa – ai încã parte din izvorul acela pe ceea lume. Dacã
faci fîntînã º-o vinzi cu casa, mai mult nu e a omului care a fãcut-o ;
dar tot are parte pe ceea lume, pentru cã a scos izvorul.

Sînt oameni cari fac cîte ºepte fîntîni, pe la locurile unde n-au
oamenii apã, ca sã aibã pe ceea lume.

Cînd faci fîntînã, aduci preotul de o sfinþeºte, iar zidarului atunci
îi dai o vitã cu manã : vacã sau oaie, cu lumînare aprinsã ºi colac ºi
o bucatã de pînzã. Învãleºti colacul fîntînei cu o bucatã de pînzã ºi
un capãt îl laºi spre om, ca sã ai punte pe ceea lume. Dacã n-ai de
unde sã dai vitã, faci macar o masã acolo.

Povestitoarea a fost bolnavã ºi în boalã a vãzut o femeie cu o canã
cu apã ; ea cerea ºi nu vrea sã-i dea. Cum s-a sculat, a fãcut într-o
vale în cîmp o fîntînã ; ºi acum e liniºtitã, cã va avea pe ceea lume.

D-na Tinca Dumitriu, Botoºani

*

Vaca-i izvor ; zice cã-i mare pacat, dacã cineva dã o vacã de po-
manã, care încã n-a avut lapte, ºi acela o vinde de tãiat ; pentru cã pe
ceea lume, omul acela care a dat-o stã pe-un deal înalt deasupra
unui pãrãu ºi cel ce a vîndut vaca trebui sã-i care omului apã într-o
coajã de bostan, pãnã sus ; ºi cînd de-abia ajunge acolo, apa se varsã
ºi el trebuie sã se coboare ºi sã-i aducã din nou; ºi aºa, cît va fi
lumea. Dar de o þine, se face pãrãu între ei ºi fiecare cu paharul lui
bea vin, nu apã, cã apa se face vin pe ceea lume.

ªi dacã vei da cuiva vacã ºi acela nu s-a ruga de trei ori pe an: în
sîmbetele de toamnã, în Joia Mare ºi de sîmbãta Moºilor – vara,
dînd liturghie pentru morþii acelui ce-a dat ºi pentru sanatatea lui,
acela n-are parte din vacã, – piere ; cãci pomana ceea e pentru tot
neamul, pãn’ la al 12-lea neam, toþi au parte dintr-însa.

D-na Elena Braha, Mihalcea
Nouã hîrgãie de apã dacã dai la nouã Moºi de pomanã, se face

izvor, – tot adicã din lut. D-na Tinca Dumitriu, Botoºani

Porc de dai de pomanã, pe ceea lume ai izvor, cã el sapã cu rîtul
ºi se strînge apã. Moldova, Bucovina

Mare pacat este a nu lasa sã iaie oamenii apa din fîntînã ; acela
ce nu dã apã, pe ceea lume stã pãnã în gît în apã ºi de bãut nu
poate bea.

(S-a vãzut, vol. II, p. 78, cel ce a oprit fîntîna.)

Un om a fost pe lume aºa de bogat, cã el în viaþa lui apã n-a
bãut,– numai vin. Tocmai la moartea lui a gustat apã. „Am fost
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bogat ºi cu minte, zice el, dar tot ce-a fost mai bun pe lume n-am
ºtiut...” Pavel Bojescu, Iordãneºti

§ 6. Leºia

Sfîrºitul lumei va fi cînd n-a mai fi apã pe pãmînt ; ci numai leºia
ce o fac femeile sîmbãta. Dracul va umbla pe la case cu leºia ºi cu
pãcorniþa º-a zice cã-i apã ºi pe oamenii cari vor bea, îi va însemna
cu pãcorniþa în frunte ºi pe asta s-or cunoaºte cã-s ai lui. Dar cine
posteºte ºi nu mãnîncã nimicã de ajunuri nu va avea sete.

Ion Pisarciuc, Roºa
Luni sã nu faci leºie, cã pãþeºti ruºine cînd eºti mort, te tãvãleºti.

Botoºani
Cine pãzeºte lunea ºi nu face leºie, pe ceea lume, Sf. Luni îl scapã

de la greu.

Sã nu faci leºie luni, miercuri ºi vineri, cã curge venin cînd mori–
ºi pe ceea lume beai leºiã în loc de vin. ªcheia

Marþi sara spre miercuri sã nu zoleºti.

Leºie sã nu faci vinerea, cã stã ciubere înainte sufletelor pe ceea
lume.

Sã nu zoleºti vinerea or spre vineri, cã stai pe ceea lume pãnã în
gît în zoalã.

E pacat a face leºie sîmbãta, cã beu morþii ; dar dacã faci, s-o
guºti. Roºa

Leºia de sîmbãtã s-o verºi, sã nu steie peste duminicã, cã-i pacat.
General

În sãptãmîna mare, în Mihalcea, nu fac leºie.

Pentru ca sã nu-þi moarã pãrinþii, leºia sã nu steie de sîmbãtã
peste duminicã, ci s-o arunci. Maria Gabora, Stãneºti

Ca sã-þi trãiascã pãrinþii, totdeauna cînd faci leºie sã te lai, sã
strecori leºia prin o mãturã curatã, anume pentru acest scop þinutã ;
ºi vor avea viaþã lungã. Stãneºti, pe graniþa Moldovei

Dupã ce te-ai lãut, ca sã-þi trãiascã pãrinþii, totdeauna sã arunci
în lãutoare 3 cãrbuni. Cum sînt cãrbunii de vii ºi de iuþi, tot astfel
de cu viaþã ºi iuþi sã-þi fie ºi pãrinþii ; ºi vor avea trai lung. Stãneºti

§ 7. Sîmbãta

Sîmbãta sã nu începi nici un lucru, nici la drum sã nu porneºti în
vrun interes, cã sîmbãta e a moarte. Strai sã nu-þi începi, cã nu
ajungi sã-l porþi, mori.
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Teara sã n-o mîntui sîmbãta, nici sã începi, numai aceea care a
avut copii sîmbãta poate începe. Mahala

Sîmbãta e a morþilor. Ce dai în ziua ei, ea îndatã-ºi scrie în carte
ºi vezi pe ceea lume. Sîmbãta oriºice dai e pomanã.

Sîmbãta e a saracilor ºi a morþilor. Proverbul spune : „Calicului
sã-i dai toatã sãptãmîna ºi dacã nu i-ai dat sîmbãta, tot zice nu i-ai
dat...”

Sîmbãta e aºa o zi a morþilor, cum e a noastrã duminica.

Sîmbãta nu se toarce, nu se perie cînepa, cã se colbãiesc sufletele
morþilor.

Sîmbãta sã nu arunci gunoiul din casã, pãnã ce nu dai macar
ceva, macar o bucãþicã de mãmãligã la un cîne, º-apoi sã-l arunci ; cã
gunoiul acela, dacã-l arunci, merge la suflete. Mahala

Sîmbãta vin sufletele la casã ; vine sufletul celui mort ºi se pune
în ungheri ºi aºteaptã sã-i deie ceva de pomanã ºi ce dai apucã ºi se
duce. De arunci gunoiul, zoiele dacã le dai dimineaþã afarã, el acelea
le ia ºi merge suparat : „Iacã ce mi-au dat !” zice el.

Anastasia Constantinovici, Mihalcea
Dracii se fac din mãturãtura de sîmbãtã ; din gunoiul acela ºi din

cenuºa de pe zolniþã ce-o arunc femeile sîmbãta.
Dumitru Surugiu, Vereºti

Toate sufletele celor ce se prãpãdesc sã aflã pe ceea lume, numai
a celor mîncaþi de lupi ºi de porci sînt pierdute. Darã ºi pentru
acelea este rugãciune în sîmbãta cea de pe urmã înaintea lui Sf.
Dumitru, toamna, atunci preotul îi pomeneºte ºi pe ei. Femeile duc
lumînãri ºi se roagã sara ºi dimineaþã pentru sufletele celor înecaþi,
pierduþi, mîncaþi etc. ; fac praznice, cãci ºi ei se vor ruga lui
Dumnezeu sã ierte pãcatele celor ce se roagã pentru dînºii – ºi
Dumnezeu îi scapã. Numai sufletele celor omorîþi de voie le ia
necuratul ºi le arde în iad.

Sîmbãta dimineaþa sã nu mãturi, cã li se colbãieºte împãrtãºenia
îngerilor – nici sã mãnînci, cã nu se pot împãrtãºi îngerii ; copiii cei
morþi. Mahala

Îngerul omului în toatã sîmbãta se împãrtãºeºte ; numai cînd
mãnîncã omul sîmbãta dimineaþa, pãnã a nu rãsãri soarele, atunci
nu se poate împãrtãºi ºi e suparat, cã nu e curat. De aceea oamenii
pãzesc sîmbãta sã nu puie nimic în gurã ºi barbaþii sã nu fumeze
pãnã nu a rãsãrit soarele. Mihalcea

În Botoºani, oamenii se pãzesc sã nu mãnînce vineri sarã usturoi,
cã nu se poate împãrtãºi îngerul ; se împãrtãºeºte în bisericã.

În Mihalcea, zic cã vineri sarã sã nu mãnînci ceapã, cã cum-
peneºte asupra capului, – mori. Ana Malec, Mihalcea

Sîmbãtã dimineaþã sã nu mãnînci, cã se roagã îngerii lui
Dumnezeu.
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Sîmbãta ºi duminicã, e pacat sã pomeneºti numele diavolului,
atunci sã te rogi lui Dumnezeu, acele zile sînt a lui Dumnezeu.

Sîmbãtã dimineaþã, cum te scoli, îndatã sã te speli ºi sã faci
cruce, cãci în iad dracii toatã sãptãmîna rod lanþurile diavolului ºi
pãnã sîmbãtã, numai într-o cruce sã mai þin, ºi sîmbãtã s-ar desface
cu totul ºi el ar scapa, dar sîmbãtã dimineaþa, oamenii lui
Dumnezeu, cum sã scoalã, fac cruce ºi zic : „În numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfîntului Duh” ºi lanþurile se fac la loc ! Mihalcea

Diavolul stã ferecat sub apã etc. ºi sîmbãtã, dacã furã covaliul
fier ºi dã cu ciocanul degeaba pe ilãu, lanþul lui sã face din nou.

Mahala
Pãingãnul sã-l omori sîmbãta cu dosul mînei, cã-þi iartã Maica

Domnului 7 pacate, altfeli nu se poate sã-l omori, e pacat.
De la d-na Ana Onicescu, Botoºani

Sã furi tot anul, cã nu te-a prinde nime, dar cum îi fura sîmbãtã
sara spre duminicã, te descopere. Sîmbãta-i aºa o zi, cã orce greºalã
ai face, orce pacat, îl descopere. Catrina Dãnilã, þigancã, Mihalcea

De omori cîne sau mîþã, pe ceea lume îl mãnînci putred toatã
sãptãmîna ºi cînd mergi sîmbãta la apã, se face din nou.

(Vezi cine furã bostanul.) (Vezi ca sã îmble copilul, vol. II*). (Vezi
ca sã uite copilul ; vol. II*.)

Femeile ce-ºi omoarã copilul, pe ceea lume, îl mãnîncã toatã
sãptãmîna ºi sîmbãta se face din nou. Mihalcea

Sîmbãta e moaºã. Dumnezeu a fost dat o ploaie repede, da mergea
o femeie pe drum ºi toatã s-a udat ; se duce sub un acoperemînt sã se
usuce. În casa ceea, se trudea tocmai în ceasul acela femeia de copil.
Dumnezeu trecea pe acolo ºi-i zice femeiei ce se usca : „Mergi ºi
ajutã sã se nascã pruncul, nu auzi cum strigã femeia în casã?
De-amu, tu ai sã fii moaºã.”

Pe femeia ceea o chema Sîmbãta ºi Dumnezeu a dat cã sîmbãtã sã
fie ziua ei. Andrei Motoc, Mihalcea

Cine sã naºte sîmbãta e lucru rãu.

Sîmbãta dimineaþa ºi joia, sã face de dragoste. Dar sîmbãta mai
ales, cã zice cã :

Sîmbãta are 9 surori,
Sã fie toate de ajutori.

(Vezi apa sfinþitã de Paºti vol. I, p. 286.)
(Vezi pasca pentru vaci vol. I, p. 286.)

Ca sã vie mana la vacã, sã pui tãrîþe spre sîmbãtã, la lunã veche,
la rouã ºi sã-i dai vacei. Maria Chiseliþa, Mihalcea

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Dacã vrai sã sã alunge vaca, sã-l ghionteºti pe barbat în pat
sîmbãtã demineaþã ºi dupã aceea sã mergi sã dai vacei în poale
tãrîþe, cã se alungã. Dochiþa Hurghiº, Mahala

Sîmbãta e fatã, sã cuvine sã te lai, sã te grijeºti frumos pentru
duminicã.

Sîmbãtã e sorã cu duminica, e curcubeul, s-a vãzut.

§ 8. Borºul

Borºul se face din tãrîþe sau fãinã de sacarã, pãpuºoi etc. ; mai
întãi, sã udã cu apã rece º-apoi sã toarnã uncrop ºi se pune la dospit
pe cuptor. Ca sã se înãcreascã mai degrabã, sã pun ºi puþine huºte
din borºul cel vechi sau puþin aluat dospit. Care femei sînt harnice,
borºul dacã-l umple de dimineaþã, pînã în sarã e acru ; pe cînd, dupã
altele, ºi trei zile dospeºte. Dupã care-i iute, rãu, borºul degrabã sã
înãcreºte, – da dupã care-i moale, nu. Dupã ce l-ai umplut, mergi ºi
tragi pe cineva, care e iute, de urechi ºi zici : „Acru borºul !” ªi moþãi
din gurã ca sã creascã. Botoºani

În Mihalcea, zic cã cum e mînios degrabã acel pe care-l trage de
urechi, aºa degrabã se face borºul acru; de aceea se trage de urechi.

În Roºa, trag pe cineva de pãrul din frunte ºi zic : „Sã fie bun ca
vinul ºi acru ca oþetul !”

În Mihalcea, cînd umplu borºul, femeile descîntã ºi zic aºa :
Omul negru în pãdure lemne taie,
Da nevasta rumãnã borº umple
ªi-ntr-însul Maica Domnului se scaldã.

Cã, altfel, se scaldã diavolul în borº ºi barbatul, cînd mînîncã, o
bate pe femeie, zice cã nu-i borºul bun ; cum descîntã însã, el nu se
poate apropia. Maria Spînul, Mihalcea

Borºul cînd îl umpli, sã pui în el vro doi cãrbuni aprinºi, cã mai
bun se face.

Borºul lunea nu se umple, e pacat. De umpli borº luni, capeþi „cel
perit” ºi vin gîngãnii la casã. Ropcea

Borº, doar la mare trebuinþã, se umple luni, atunci sã pui
într-însul 3 cãrbuni ºi sare, cã dracul nu se apropie ; dar dacã nu
pui, borºul acela e al lui. Roºa

De umpli borº luni, sã pui o crenguþã de busuioc, cã nu gustã
dracul dintr-însul. Mihalcea

Dacã împli borº lunea, îºi spalã dracul dosul în el. Roºa

Lunea de împli borº, verºi venin cînd eºti mort. Botoºani

Lunea sã nu împli borº, cãci omul, cînd e mort, tare se umflã.
Mihalcea
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Borº nu se împle lunea, de pe cînd îmblau strigoii. O femeie a
împlut borº luni ºi un strigoi i-a pus un cap de mort în putina cu
borº. Mihalcea

Borº de împli lunea, e „de cei rãi”, o boalã cu cîrcei în pîntece.
Botoºani

Borºul de luni e bun de boale. Broscãuþi

Luni nu se împrumutã borº ºi aluat dospit, nici pîne nu se face.
Mihalcea

Borº sã nu împli, pîne sã nu coci ºi leºie sã nu faci luni, cã-s
sîngele Domnului.

Vineri sã nu coci pîne, sã nu împli borº, cã-s sînge ; sau cã e pãcat
sã dospeascã borºul sau pînea vinerea.

Sîmbãtã sarã sã nu împli borº, sã dospeascã peste duminicã ; sã-l
umpli sîmbãta dimineaþa.

Borº niciodatã sã nu opreºti, cînd vine cineva ºi-þi cere, cã borºul
e vin pe ceea lume.

În ziua de Joia Mare, sã umpli borº ºi sã dai cu ulcicuþa de
pomanã ºi acela borº, pe ceea lume, se face vin. Botoºani

La un vin care nu e bun, e acru, i sã spune : „bun borº !”

§ 9. Joi

De Sf. Vasile, cînd sã ureazã, sã spune :
A purces badea Vasile
Într-o sfîntã Joi
Cu plugu-n doisprezece boi.
Brazdã neagrã-a rãsturnat,
Grîu de varã a samanat ;
Grîu mãrunt, în douã cu arnãut,
C-a dat Dumnezeu ºi s-a fãcut.
ªi încã a rugat joile cu ploile
Ca sã coacã grîiele.
ª-a pus la uitare,
Pãnã la Sînta-Maria Mare.
.......................................
(Vezi Plugul.)

Joi e a Sfîntului Niculai – bisericeºte.

Duminica ºi joia se poate face nuntã.

Joia e zi slobodã pentru orºice ; e zi bunã sã tai vite, sã mãnînci,
sã dai de pomanã, sã faci nuntã.

Cine se naºte joi e cu noroc ºi e neguþitori de boi. ªcheia
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Joia-i pentru dragoste.

Joi sã speli icoana Maicei Domnului cu busuioc ºi sã te speli cu
apa ceea ºi s-o dai pe flori, pentru dragoste. Maria Cloºca, Suceava

Joia îi bine întotdeauna sã te lai, sã te piepteni, pentru dragoste ;
sã scuturi, sã grijeºti în casã, cã toþi te iubesc ; aceea zi îi a dragostei.

Elena Braha, Mihalcea
Joia e barbat. – Vezi vol. II, p. 166.

În unele cîntece cãtãneºti, sã zice :
Joi în sãptãmîna mare,
Iau voinicii la catane.

Joia e jumatate barbat ºi jumatate femeie ; cã ºi barbaþii, ºi
femeile îl þin.

În Strojineþ, joi sara fac flecãii vizitã pe la fete.

Joi se urzeºte pînzã, pentru sporiul lucrului. Ropcea

Pentru spalat cãmeºile, sînt douã zile pe sãptãmînã: marþa ºi
joia. Broscãuþi

În Vereºti, în Moldova, cãmeºile numai joia se spalã ; în celelalte
zile nu se cade.

Joi în sãptãmîna albã, se spalã cãmeºile, sã fie albe peste an.
Mihalcea

Joi în sãptãmîna albã, þin femeile sã nu le ucidã barbaþii la
pãdure. Camina, Mihalcea.

Joi în sãptãmîna mare, sã perie cînepa, se începe a se toarce, ca
sã fie spori la cãlepe peste an. Botoºani

Cine posteºte din ziua de Joia Mare pãnã în ziua de Paºti ºi nu
mãnîncã nimicã, acela ºtie cu trei zile înainte cînd va muri.

Broscãuþi

Joia Mare

Pãnã nu de demult, oamenii erau mai dumnezeioºi, þineau postu-
rile mai cu credinþã, nu ca amu. Încã ne putem aduce aminte de
bãtrîni, femeile mai cu samã, cum mîncau duminicã sarã, în ziua de
Florii, nu mîncau nimic, nici apã nu beau, pãn’ în ziua de Joia Mare ;
atunci se împãrtãºau ºi dupã împãrtãºanie mîncau puþin. Mîncau
apoi sara; ºi din sara Joiei Mari nu mîncau iar nimic pãn’ în ziua de
Paºti ; numai se închinau ºi mergeau la bisericã. Se pãzeau sã nu se
supere, sã nu se sfãdeascã or sã nu vorbeascã pe cineva ; – ºi aºa, cu
sufletul curat ºi fãrã pacat, aºteptau învierea Domnului, petrecînd
în voie bunã Paºtele.

În Joia Mare, se împãrtãºesc cei mai mulþi ; mai ales acei care nu
se împãrtãºesc de Florii ; alþii se împãrtãºesc sîmbãtã, iar alþii în
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ziua de Paºti iau sîngele ºi trupul Domnului Hristos. Acel ce-a fost
vrednic de împãrtãºenie, dupã ce s-a spovãduit ºi i-a dat voie preotul
sã se împãrtãºascã luînd în sine trupul lui Hristos, nu mai are nici
un pacat.

Împãrtãºenia e un foc ce curãþã totul înlãuntru ; dar ºi dacã se
împãrtãºeºte cineva fãrã ca sã fie vrednic, fãrã ca sã sã fi curãþit de
pacate, pe acela focul cel nestîns îl va arde pe cea lume.

În ziua ce sã ia împãrtãºenia, sã nu te sãruþi cu nime ºi nici sã
stupeºti, cãci e pacat.

În ziua aceea, sã nu dormi, cãci îþi furã diavolul împãrtãºenia ºi
rãmîi neîmpãrtãºit. Mihalcea

În ziua de Joia Mare, oamenii se scaldã, cã ºi Domnul Hristos s-a
scaldat. Se scaldã sã fie sãnãtoºi preste an ºi e foarte de ajutor.
Numai în apã curgãtoare e bine a te scalda, pãnã a nu rãsãri soarele,
ºi tot rãul ce ai se duce ; bube ºi orice, ia ca cu mîna. Alþii ce au bube
rele, dupã ce se scaldã, lasã acolo ºi cãmeºile. General

De Joia Mare spre vineri, fetele pun trestii pe pãrãu, punte ursi-
toriului, ºi zic : „Eu pun punte ursitoriului meu, sã vie la mine peste
ape, peste dealuri ; în vis sã-l visez ºi aievea sã-l vãz.” Botoºani

De Joia Mare, fata ia apã cu gura ºi pune în ceva ºi apa ceea o
pune în blid dedesupt, în care duc parastasul, ca sã se sfinþascã, ºi cu
aceea se spalã, ca sã se mãrite. Mihalcea

De Joia Mare, se fierb ouãle cele roºi, cãci þin mult ºi-s frumoase.

În ziua de Joia Mare, se face la bisericã pomanã pentru suflete.

De Joia Mare, dacã dai de pomanã, e cel mai primit ; dacã umpli
borº ºi dai o litrã cuiva, se face vin pe ceea lume, iar în putinã,
borºul e tot anul bun. Botoºani

De Joia Mare, se încheie sorocãustele sau parastasele morþilor,
cari s-au început din sîmbãta lui Sf. Toader. În sîmbãta lui Sf.
Toader, în Mihalcea, se duc ulcele cu miere (vin nu duc), franzole ºi
lumînãri, pentru toate sîmbetele o datã, ºi se plãteºte liturghie
preotului, sã pomeneascã pe morþi.

În Moldova, le numesc „parastasele postului.” Se duce, o datã
pentru toate sîmbetele, o lumînare mare, 7 prescuri pentru slujbe (o
prescure cu 7 bobiþi) ºi se plãteºte înainte pentru liturghii ; iar în
toatã sîmbãta, duc paosul : vin ºi colaci. Atuncea pomeneºte preotul
ºi sufletul celui uitat, care nu mai are pe nimene, sã fie partaº.

În Joia Mare, se duce ºi pom ºi atunci e încheierea. În Botoºani,
miere nu se duce.

Mierea ce se dã în satele de primprejurul Cernãuþului e împãr-
tãºenia sufletelor pe ceea lume. Atunci se dau de pomanã la oameni,
lîngã bisericã, varzare, ulcele cu mursã ºi cu apã etc.
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Cînd dai un blid cu mîncare de Joia Mare, stau mii ºi mii de
suflete, ca nourii, ºi se adapã din aburul ce iesã ; iar dintr-o picãturã
de apã sau de mursã, ce curge pe unghie, mii ºi mii se rãcoresc.

De Joia Mare, se face foc pînã în ziuã, ca sã se încãlzeascã sufletele.

Sufletele aºteaptã sîmbetele, Joia Mare ºi Paºtele, sã le dea de
pomanã; nici o zi nu aºteaptã morþii aºa ca pe acelea.

În Joia Mare, tot ce-i da e primit pe ceea lume.
Atunci sã cumperi un gãrnicior sau o ulcicã ºi dai apã de pomanã,

dar s-o cumperi ºi sã face pe ceea lume fîntînã. Pui deasupra un
colãcel, nu franzolã, cã se astupã fîntînã – ºi o lumînãricã lipeºti de
cofã º-o dai ; ºi, pe ceea lume, stã înaintea celui ce a dat.

Ori dai mursã, miere fãcutã cu apã, ºi din aceea se îndulcesc
sufletele. Pentru copii mici, se dã lapte.

Joi, în Cuciur-Mare, în zor de ziuã, se face foc ºi, lîngã foc, pun
masã ºi fac praznic ; dau la copii colaci de pomanã, iar la alþii trimet
pe acasã. La focul acela se adunã sufletele ; unii oameni sar peste
foc, cãci zice cã n-au bube peste an.

Noaptea de Joia Mare

În Joia Mare noaptea, cînd iese oamenii de la denie, cei vii iese
din bisericã ºi cei morþi întrã. O babã zice cã avuse o fatã ºi murise.
Amu ea auzise despre asta ºi zice : „Hai c-am sã mã pun în Joia
Mare de pîndã, cînd or veni morþii, s-o vãd pe fata mea!” Dupã
denie, cînd au ieºit cu toþii, ea s-a dat într-o parte ºi dascalul a
închis uºa, nici n-a vãzut-o cã-i acolo ; s-a ascuns dupã cristelniþã ºi
ºedea.

Numai ce vede cã se deschid uºile ºi încep a întra preoþii rînd,
rînd, cîntînd ºi cu dascalii dupã dînºii, aºa cum fusese vii ºi, dupã
dînºii, s-a împlut biserica de oameni. Vede o mulþime de cunoscuþi,
iar la urmã vede cã vine ºi fata ei : talap, talap, cu ciobotele pline de
lacrimi, cã abia îºi putea trage picioarele – cãci zice cã tare e greu
mortului, dacã plîngi ; sã nu plîngi. – „Ce faci, zice fata, la ce-ai
venit? Fugi degrabã, cã te-or mînca” ºi dã degrabã cojocul de pe
dînsa mîne-sa, ca s-o acopere. Baba fuge, da strigoii dupã dînsa ; –
morþii cei ce erau strigoi – ºi-i apucã cojocul ºi tot l-au fãcut bucãþi,
cã a doua zi, tot þintirimul a fost plin de bucãþi, dar de nu-i da
cojocul, o rupeau pe babã. Elena Braha Mihalcea

Joi dupã Paºti, în Mihalcea, sã dã de pomanã, la þintirim, peºte,
apã, pãscuþe, ouã ; dau ºi cãmeºi, brîie etc.

Joile de dupã Paºti sã þin pentru nãvãlile cîmpului ; s-a vãzut.
Ropcea

*
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§ 10. Bãutura. Sf. Vasile. Vinul

Sf. Vasile e beþiv mare ; de altfeli, e tare bun. El s-a rugat lui
Dumnezeu ca sã-i deie o zi sã fie a lui ºi Dumnezeu i-a dat cea întãi
zi, de Anul Nou. Sf. Vasile a luat un clopoþel ºi a legat la toartã o
crenguþã de busuioc ºi s-a suit la Dumnezeu sã ureze. De aceea, de
Sf. Vasile se ureazã.

Sf. Vasile ºede calare pe poloboc ; de aceea, de ziua lui se fac
veselii ºi chefuri. Cînd se mai fac ca atuncea?

Sf. Vasile a fost sfînt din pîntecele maicei sale.
Ioan David, Botoºani

Sf. Vasile e holtei, atunci se fac petreceri mari. El face pozne
mari, dragosti ; e împaratul iubirilor. El petrece ºi iubeºte, ºi joacã
ºi cîntã – le cîntã muzici, stricã fete, beau, furã...

Profira Zvorîºteanu, Botoºani
(Vezi colinda vol. I, p. 105. Vezi Busuioc  vol. I, p. 456).

Spre Anul Nou, cînd se deschide ceriul, toate apele se prefac în
vin. În ceasul acela dacã iai apã, e vin. Un om a fost auzit de asta ºi
s-a apucat la carat apã cu femeia, ca sã aibã tot anul vin. Pe urmã
s-a culcat ; dar pe copii i-a pus pe laiþã la fereastã, sã pãzascã cînd
s-a deschide ceriul, sã cearã ce le-a zis. Dumnezeu a dat cã laiþa s-a
rãsturnat tocmai cînd ceriul s-a deschis ºi n-au mai vãzut. ªi apa
unde era sã se prefacã în vin? Numai dacã nimereºti de o scoþi în
ceasul acela, se preface. Mihalcea

Demult, prin toate pãrãiele ºi prin toate fîntînile era vin, nu apã.
Dar oamenii au fost rãi ºi de aceea Dumnezeu s-a mîniat ºi le-a luat
tot vinul ; a lasat numai atîta vin ºi grîu, cît sã aibã cu ce sluji
preotul la liturghie în bisericã. Mihalcea

Constelaþia. Fata cu coromîsla (Vulturul)

„Fata cu coromîsla” a fost luat în ziua de Iordan des-demineaþã
apã, dar ea era aºa de bunã la Dumnezeu, încît cînd a gustat era
vin; ºi chiar a luat-o cu apã cu tot º-a pus-o în ceri. Mihalcea

(Variaþii, vol. III*).
Poama, dacã vei lucra 7 ani un pogon de vie fãrã sã sudui

niciodatã în ea, cum e via : cã te zgîrie, te tai, dar sã nu zici nimicã,
atunci Dumnezeu îþi iartã pacatele, te duci drept în ceri. Dacã-i
sîngele Domnului Hristos ! Ion David, Botoºani

Poama s-a fãcut din sîngele Domnului Hristos, cînd l-au rãstignit
pe cruce ; din sîngele ce a curs, a crescut via. Botoºani

Despre cineva ce e din neam bun ºi e scapatat, cînd ajunge la
ceva, sã zice : „Viþa din vie, tot învie.”

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Bradul ºi viiºoara

În o variantã a baladei Dragostea, vol. II, p. 133, sã spune cã „din
el s-a fãcut brad ºi din ea o viiºoarã, viiºoara s-a întins ºi cu bradul
s-a cuprins...” O altã variantã, e urmãtoarea :

Olio, lio, lio, lio, lio,
Mi-a avut Dedel o mãmuþã,
Sîmbãtã dimineaþã s-a sculat
ª-a luat douã-trei pãscuþe
ªi vro douã-trei ouþe,
ªi la temniþ-a alergat.
– Dedel, Dedel dragul mamei,
Sã mãritã mîndra ta,
Mîndra ta ºi nora mea,
Mîne nunta i-om vedea.
–Na-þi, mamã, inelul meu,
Cînd îi trece pe-acole,
Nuntaºii mi te-or vede,
Ei în casã te-or pofti.
La mireasã mi-i cinsti,
Inelu-n pahar i-i da,
ªi mireasa l-a vedea...
Ea pe-acolo mi-a trecut,
Nuntaºii o au vãzut
ªi în casã o au poftit
ªi cu vin o au cinstit.
Ea la mireas-a-nchinat,
Inelu-n pahar i-a dat.
Mireasa, cînd a cinstit,
Din ochi negri-a lacramat,
Din guriþ-a cuvîntat :
„Beþi, noroade, ºi mîncaþi,
De-amu eu nu mã mãrit,
Cã-ncã Dedel n-a murit.”
– „N-a murit, dar nãcãjeºte,
Cã-i bat barba genunchele

ªi musteaþa brîiele,
Da chica cãlcãiele.”
Tatul lui a auzit
ªi pe cal a-ncãlecat,
La temniþ-a alergat,
Pe Dedel l-a spînzurat.
Mireasa, cînd a aflat,
De jele s-a giunghiat.
Tatãl-sãu a cuvîntat
ªi din ochi a lacramat :
– Of, Doamne-am fãcut pacat,
Cã dragii i-am departat !
ªepte oameni a naimit,
Zîd de piatrã mi-a-ngrãdit
ªi li-a sapat douã gropi :
Colo-n vale-n pomeþel,
Sub cel mîndru cireºel,
ªi pe dînºii i-a-ngropat.
I-a-ngropat cap la cap,
Cã tare au trãit cu drag.
I-a-ngropat într-un mormînt,
Cã n-au trãit cu urît.
Dintr-însul mi-a crescut rug,
Da dintr-însa lozioarã.
Ruguºorul s-a întins,
Lozioara mi-a cuprins.
Tatãl sãu i-a îngrãdit,
Nici paserea n-a trecut.
– Of ºi vai, soþia mea,
Cine stricã dragostea,
Ardã-i focul cãsuþa !

(ªi de atunci e rugul de mure ºi lozia pe lume, spune povesti-
toarea.) Voloca

Cimilituri

Am o babã buboasã,
ªede cu Vodã la masã. (Poama)

Demerlie de demerlie,
Mare bucurie.
Seminoc de seminoc,
Crenguþã de busuioc.
Poftim, boieri mari, de gîciþi ce-i asta? (Poama)

Dumitru Morar, Rachiþi, Botoºani
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Lie, lie, ciocîrlie,
Vin sã-þi spun o bucurie
De la mare-mpãrãþie.
Da la nuntã cine joacã?
Sfîntã poamã busuioacã.

(Vinul) Natalia Barbacariu, Bagiurea
La pahar se cîntã :

Frunzã verde matostat,
Ciocîrlanul s-a-mbatat,
Unde-i bãþul, ca sã-l bat ! Botoºani

Credinþi

De 40 de Sfinþi, se beau 40 de pahare de vin ºi din toate ce
mãnînci sã fie tot 40.

Dacã mãnînci supã, sã bei vin, ca sã nu te împungã vrun bou.
Siret

Cine are galbanare, cînd se împãrtãºeºte, sã se uite în sf. potir ;
ºi-i trece. Mihalcea

Omul niciodatã sã nu se uite drept la sf. potir, cînd iese preotul cu
darurile, cãci de aceea dioache, ci sã plece ochii în jos. Mihalcea

Cînd e omul bolnav de moarte, de cere vin, moare, de cere bere,
trãieºte. ªcheia

Cînd împãrtãºeºte preotul pe bolnav, de se cufundã pãrticica în
fund, moare. Moldova

Mortul, dupã ce se pune în groapã, sã stropeºte cruciº cu vin.

Poamã dacã visezi, e lacrimi, boalã, moarte. General

Bãutura. Sînge

Dacã bea cineva de la cel sarac, cum sînt vornicii, cã le place sã
jupeascã, bãutura ceea se face sînge pe ceea lume ºi omul acela bea
sînge. Acel ce i-a dat, poate n-a avut de sare în casã, la copii, ºi lui
i-a dat.

Era un vornic, cã el nu vrea sã bea de la oameni la cîrºmã, zicea
ca sã-i aducã acasã cîte o jumatate de ocã de rachiu ºi tot turna
într-un poloboc. Cît a stat trei ani vornic, a fost împlut polobocul.

Cînd a ieºit din vornicie, el amu se bucura cã n-are sã cheltuiascã
la praznice. S-apucã el de face masã ; cheamã pe toþi finii lui. Cînd
trimite la poloboc dupã rãchiu ºi scoate – în poloboc, numai sînge ! –
Încã pe lumea asta, s-a fost fãcut sînge !

*
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Beþivul ºi norocul

Norocul e ca un înger ; el umblã pes’tot locul cu omul, dacã ºtie
cum sã-l poarte : sã nu facã vro greºalã, sã nu fure, sã nu blastãme
pe altul, sã nu huiascã, cã norocul fuge de omul care strigã ºi
blastãmã, care ocãreºte pe altul, cãci atunci omul acela se cheamã
cã-i cu duºmanul (necuratul).

Norocul zice cã se þine de cel beþiv, cã acela bea el ºi dã ºi altuia,
îl cheamã, îl cinsteºte ºi e tot cu voie bunã, cu chef, cu veselie ; ºi
norocului zice cã atunci îi place, cînd e bucurie ºi veselie în casã,
cînd oamenii vorbesc, sfãtuiesc, nu sã ºadã posomorîþi.

Vasile Langa, Botoºani

Crîºma e blagoslovitã

Odatã s-a dus Dumnezeu la o crîºmã ºi oamenii ºedeau îmbrãcaþi
în giubele, cu blãnuri, ca de demult. Da Dumnezeu sta cu Sf. Petru
zdrenþuroºi la uºã, sã vadã, i-a pofti cineva? A doua zi, merge ºi
Dumnezeu gãtit, da oamenii toþi s-au sculat ºi s-au închinat la
dînsul ºi toþi îl cinsteau ; da Dumnezeu tot lua bãutura ºi o turna pe
strai.

Au tãcut ei, ce-au tãcut, de la o vreme întreabã unul : „De ce torni
d-ta pe strai” ? – „Pentru cã straiul mã cinsteºte !” – „Cum straiul,
doar noi pe d-ta te cinstim.” – „Ba nu pe mine, cãci eu ieri cînd am
fost rupt ºi felegos, nu m-a vãzut nime ; da astãzi, cînd am venit
îmbracat, mã vedeþi !” – Atunci toþi au cãzut la picioarele lui
Dumnezeu; ºi Dumnezeu i-a blagoslovit ºi s-a dus.

Maria Ciobanul, Botoºani

Nunta. Dumnezeu ºi Sf. Petru

Dumnezeu, cînd umbla pe lume, mergea la nunþi ºi în tot locul.
S-au fãcut el ºi cu Sf. Petru saraci ºi au mers la o nuntã ; da omul i-a
dat afarã ºi le-a zis : „Voi ce întraþi aice? Mergeþi ºi ºedeþi pe prispã,
cã mai pe urmã v-a da ºi-þi mînca.” A mers Dumnezeu ºi cu Sf. Petru
ºi s-au fãcut amîndoi boieri, cu trãsurã ; da oamenii le-au ieºit
înainte : „Poftim, cucoane, poftim,” ºi i-au pus dupã masã.

Au cinstit ei la Sf. Petru ºi el a bãut ; cinstesc ºi la Dumnezeu, da
Dumnezeu ia ºi toarnã pe straie.

– D-apoi d-ta de ce nu cinsteºti ?
– Asta-i cinstea mea; a zis Dumnezeu. Mai înainte, cînd am venit

cu straie rele, nu m-aþi primit ! Aceste-s cinstea mea !
Atunci au vãzut oamenii cã acela-i Dumnezeu ºi mai mult n-au

alungat pe cei saraci. De aceea, ºi amu, cînd vine un calic la praznic,
oamenii îl pun pe acela întãi la masã, cã acela-i Dumnezeu.
Dumnezeu ca sarac umbla ; de ce nu umbla ca bogat?

D. Grigoraºciuc, Mahala
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Vinul. Dragostea

ªede bãdiþa în deal,
Frumuºel ca un pahar,
Da leliþa, dar în vale,
Frumuºicã ca o floare
ªi tot strigã-n gura mare :
– Cobori, bãdiþã, din deal,
Frumuºel ca un pahar !
– Of, leliþã albineaþã,
Nu te þine-aºa mãreaþã,
Cã bãdiþa-i albineþ,
Nu sã þine-aºa mãreþ
ªi-ncã are pãrul creþ !
– Cobori, bãdiþã, la mine
ªi-nchinã paharul de bine,
Sã ºtiu cã te þii de mine !

Broscãuþi
Frunzã verde trifoieº,
Am ibovnic megieº
ªi cunosc cã m-a urît,

Cã catã posomorît
ªi-mi prieºte duºmãneºte,
Ca sã nu-i mai trag nãdejde.
De vrai, bade, sã trãim
Haide-n crîºmã º-om bea vin,
Dar de vrai sã ne lãsãm,
Dã-mi mîna sã ne iertãm.

Strojineþ
Puiculiþã, puiculea,
Sã ºtii bine cã nu-i bea
Vin roºu din mîna mea,
Cã te-oi da pe-a altuia
ªi te-i duce de-a dura.

Iordãneºti

(S-a vãzut în balada vol. II,
p. 130 vinul ºi nunta.)

Bine-a zis frunza de vie
Cã dragostea nu-i moºie.
Numai pizmã ºi urgie
ªi mai multã duºmãnie.

Obiceiuri la pahar

Bãutura e ca sã sã facã veselie, sã meargã totul cu voie bunã, cu
dragoste din partea tuturora.

Dacã sã încheie vro nuntã, cînd s-a hotãrît cuvîntul, trebuie sã
bea ºi atunci tocmala e gata.

Cînd se face o vînzare, numaidecît trebuie sã beie aldamaº, ca sã
le fie voia amîndorora deplinã, sã nu-i parã rãu unuia dupã marfã ºi
altuia dupã bani ºi sã le meargã pe urmã rãu.

La popor nu se zice cã „beau”, dar „cinstesc”, numai boii beau,
omul cinsteºte.

Dacã i sã dã cuiva de bãut, se cheamã cã „l-a cinstit”, iar dacã
beau cîþiva împreunã, se cheamã cã „cinstesc” împreunã.

La nunþi, la cumãtrii, cînd masa e încheiatã, se cinstesc unii pe
alþii nu dupã rînd, dar dupã rangul de înrudire ce-l ocupã între ei,
sau ºi dupã vazã, or dupã dragostea ce o au cãtrã cineva.

În Bucovina, gazda cinsteºte întãi, apoi toarnã în acelaºi pahar ºi
închinã la cel mai principal dintre musafiri – la cumãtru, dacã e
cumãtrie ; la nuni închinã vornicelul întãi, dacã e nuntã, ºi acel ce a
bãut e datori sã toarne ºi sã închine mai departe : la socri sau la cine
ºtie, dupã iscusinþa lui – ºi ceilalþi trebuie sã aºtepte pãnã ce le vine
rîndul. Astfeli e obiceiul în Bucovina, obicei vechi. Dîndu-ºi paharul,
se feliciteazã sã trãiascã etc.
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La orºice ocazii, auzi : „Sã trãieºti cumãtre, sã trãiascã finul ;
sughiþ dulce la cumãtra” (dacã nu se aflã cumãtra acolo). „Sã trãieºti
ºi d-ta la mulþi ani, cu bine.” – „Sã te audã Dumnezeu!”, „Închin la
cinstita faþa d-tale ca la un codru verde !”

Sã trãieºti din fin în fin,
Sã-þi fie voia deplin.

Cînd îl mai nimereºte pe vrounul de la capãt, ce a aºteptat mult,
acela bucuros îndatã rãspunde :

„Sã te vadã Dumnezeu cu darul,
Cum m-ai vãzut pe mine cu paharul !”

Mai toarnã ºi pe pãmînt, sã bea ºi morþii. La nunþi, la cumãtrii,
aruncã ce rãmîne în pahar în podea, ca sã picure, sã fie începutul cu
ploaie, cu manã, cu noroc. Cu un pahar în mînã, cine ºtie cît timp
stau ºi sã ureazã, fac veselie, cîntã ; tocmai cînd l-au bãut tot, sã
cheamã cã l-au bãut „de bine”.

În vremile de demult, cînd petrecerile þineau cu zilele, boierii
umblau cu muzica, de la unul la altul. De mergeau noaptea cu
muzica la familia unui amic, lãutarii cîntau mai întãi la fereastã :

Primeºte-mã, maicã-n casã,
C-afarã plouã de varsã !

Cînd se închinã paharul, muzicanþii cîntã :
Frunzã verde de-avramascã,
Cuconu N. sã trãiascã,
Sã trãiascã, sã cinsteascã,
Sã cinsteascã numai vin,
Sã-i fie voia deplin.

(S-a vãzut paosul la morþi, vol. I, pagina 323.)

Cînd ia unul paharul în mînã, feliciteazã pe ceialalþi cîntînd.
Acest pahar de bãuturã
Sã ne fie de voie bunã,
Sã trãim cu toþi ! bis.

*

Apoi mai cîntã ºi polobocului :
Poloboc, poloboc,
In mai stãi pe loc,
Sã-þi citesc molifta ta
Pãnã ne-om-mbata !

Cîntã ºi paharului :

În fundul paharului,
Sanatatea omului !

(Cîntece de pahar se vor mai vedea la nunþi.)
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Veselia

Cine trece pe la vie,
Gheorghieº cu pãlãrie,
Cu cordica viºinie
C-aºa mi-i dragã ºi mie.
L-aºteaptã puica sã vie
ªi puicuþa-i bucuroasã,
Bagã pe Gheorghiþã-n casã
ªi-ntinde masã frumoasã,
C-o gãinã friptã, grasã.
ªi cu oca plinã rasã
Bea cu Ghiþiºor la masã.

Botoºani
Trandafir bãtut pe masã,
Poftim, logofete,-n casã,
Cã mãmuþa nu-i acasã,
Cã s-a dus în deal la vie
Pãn’ desarã n-ar sã vie,
Noi v-om face-o veselie.
Logofete, dã-ne pace,
Cãci sîntem fete sarace,
Noi umblãm cu furcele
Sã ne hrãnim gurile,
Noi umblãm cu furca-n sat
ªi cãpãtãm cîte-un barbat.

Ropcea

Vinul, cîntecul ºi femeia

Doinã, doinã º-o doiniþã
ª-o copilã, copiliþã,
Cu pãrul lasat pe þiþã.

De ce beu, ºi beu, ºi beu,
Numai cu-atîta mã ieu,
De ce beu ºi hãulesc,
Cu-atîta mã rãcoresc.

Ropcea

Crîºma dorului

În mijlocul codrului,
La crîºmuþa dorului,
Dorul mã pofteºte-n casã
ªi-mi taie pîne pe masã,
Eu mãnînc ºi mai rãmîne,
Dorul mã pricepe bine
Cã doresc de oarecine.
– Strînge pînea, n-oi mînca,
Cã mi s-a-nchis inima.

Gemenea

(Vezi Fete de jîie, vol. I, p. 458.)

La mijlocul codrului,
ªede vatra dorului.
ªede dorul la fereastã,
Mã cheamã cu drag în casã
ªi-mi taie pîne pe masã.
Eu mãnînc ºi mai rãmîne,
Dorul mã cunoaºte bine,
Cã mi-i dor de oarecine.
– Lasã, lasã, þoarf-aleasã,
Mi-i veni desar-acasã
ªi te-oi pune dupã masã!

(barbatul)
Mihalcea

Diferite

Cînd e înnourat ºi merg nourii mînaþi de vînt a ploaie, în jos, –
merg, merg, atunci se zice cã „merg nourii la cumãtrie, sã se îmbete”;
ºi cînd vin nourii de acolo înapoi ºi umblã bucãþi încoace ºi încolo, se
zice cã s-au înturnat de la cumãtrie ºi cã sînt beþi. Botoºani

Cînd strãnuþi, þi se rãspunde în chip de felicitare : „Bucurie ! chef !”
Sau: „Sã trãieºti !” „Sãnãtos !” Moldova

În Bucovina, se zice cã acela va merge la cumãtrie sau la nuntã
ºi va bea rachiu.

Cel ce aduce apã de la fîntînã sã nu bea el întãi, cã-i va fi soþul
beþiv. Botoºani
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Fata sã nu se ºteargã de poalele cãmeºei, sã nu se umple de apã
pe poale, cã-i va fi barbatul beþiv. Roºa

Fata sã nu mãnînce sare din lingurã spartã, cã i-i barbatul beþiv.
Camina

În ziua de Spolocane – cea întãi zi din postul mare –, femeile
toatã ziua beu ºi joacã, ca sã li se facã cînepa. Aduc pe cineva nalt în
casã, sã fie cînepa subþire ºi naltã. Mihalcea

În Moldova, arunc cu paharul în podea ºi joacã bine, sã fie bãtutã
pînza, chiuind :

La pãmînt, sã sune grinda,
Sã fie bãtutã pînza! Botoºani

Tot pentru acest scop, beau ºi joacã femeile de Sf. Vasile ; joacã
furca ºi fusul.

În crîºmã de te visezi însamnã negustorie, bataie sau vei avea
gutunari.

Proverbe

Despre bãuturã, se zice cã : „Nime nu duce la ureche !”

Bãutura e pentru om, dar sã bea cu mãsurã ; cãci dacã nu ia
sama :

Sîngele Domnului
Sã suie în capul omului.

Cîteodatã, se întîmplã cã omul se „întrece cu de diochiul”.

Altã datã, „e aghezmuit bine” sau numai aºa :
„Ghergheteag,” „în patru iþe”.

„E cu chef”, are gust de vorbã ; vorbeºte vrute ºi nevrute ; – „s-a
uitat prea mult în pahar.”

„Face feredeie la mãsele”, chileºte, bea.

„E cum îi ºede voinicului mai bine.”

„E ca frunza-n codru”, adecã beat.

„A prins prepeliþa de coadã”, e acuma beat.

„E cuc”, adecã mort beat.

„A furat papucul Maicii Domnului !” adicã s-a îmbãtat.

„A ºters luleaua neamþului !” s-a îmbatat.
D-l Gh. Codrescu, Botoºani

– „A bãut pãnã la brîul preutesei”, adecã destul.

– „Trebuie sã mai bea unul pãn’ la botul calului” ºi atunci e
încheiere.
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Vinul. Pacatele

Frunzã verde poamã coarnã,
Leliþã Ioanã.
De-aº ajunge pãn’ la toamnã

etc.
Sã beu vin, sã mãnînc poamã,
Sã-mi zicã lumea cucoanã.
Zice lumea, zic ºi eu
Cã n-a mai fost neam de-al

meu,
Numai singuricã eu,
Sã mã duc la mãnãstire,
Sã plãtesc o liturghie,
Sã-mi mai iaie din pacate,
Cã eu n-am multe pacate,
Numai cinci care-ncarcate
ª-al ºeselea jumatate.

Siret

Finul ºi Naºa

Frunzã verde de dudãu,
La crîºmã la Fãgãdãu,
Bea naºa cu finul sãu,
Finul bea, naºa plãteºte.
– Fine, fine, Constantine,
Stînge lumînarea bine
ªi vinã în pat la mine.
– Naºã, naºã, dragã naºã,
Scrie lucru cu ruºine
Sã mã duc în pat la tine.
– Fine, fine, Constantine,
Tot stînge mucºorul bine
ªi tot vinã-n pat la mine.

– Naºã, naºã, dragã naºã,
Scrie lucru cu pacat
Sã mã duc la naºa-n pat.
– Fine, fine, Constantine,
Tot stînge mucºoru bine
ªi vinã în pat la mine.
Cîte pacate le-om face,
Toate nãnaºa le-a trage,
Cã naºa are galbeni mulþi
ª-a face drumºor pin munþi,
ªi la gloduri a face poduri
ªi pin tîrguri mãnãstiri
ªi pe lîngã drumuri fîntîni.
ªi încã naºa are multe vaci
ª-a da pe la cei saraci,
ªi cîte pacate a face
Toate naºa le-a desface.

Ileana Olãniþa, Broscãuþi

Variantã

– Nãnaºã, n-a fi pacat
Cã de mic m-ai botezat
De mare m-ai cununat?
– Nãnaºa are bani mulþi
La pacat sã nu te uiþi,
C-om face poduri la rupturi,
ªepte fîntîni la drumuri,
ª-om da slujbe la cãlugãri,
Cãlugãrii vor ceti
ªi-ntre noi pacat n-a fi.
ª-om da vaci cu viþei
Pe la copii mãnînþei.

Strojineþ

Dunãraº ºi Sf. Duminicã. Poveste

Era un împarat º-avea o fatã frumoasã cum nu sã mai putea ; a
luat-o º-a pus-o într-un hîrzob înalt, sã nu ajungã nime la dînsa. Dar
sã face o vîntoasã mare ºi-i aduce o frunzã ; ea, din frunza ceea, a
prins aºa de frumos a cînta – ºi a ramas îngreunatã. La cîtva timp,
trece un þigan pe acolo ºi aude... merge fuga la împaratul ºi-i spune :
„Înalþate împarate, la fiica d-tale s-aude un prunc plîngînd.” Împa-
ratul nu crede. Vine þiganul º-a doua oarã ºi iar aºa spune, pãn’ a
treia oarã... Împaratul a mers singur º-a auzit. Ce sã-i facã împa-
ratul s-o prãpãdeascã? A strîns mai mulþi împaraþi ºi le-a zis cã
vrea sã dea hîrzobul jos sã cadã ea, sã sã rãsipeascã. Dar împaraþii
n-au vrut sã-l lese, ci au zis cã s-o puie într-un poloboc cu copilul ºi
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sã-i dea drumul pe Dunãrea. Copilul a zis mîne-sa cã alta nimic sã
nu cearã sã-i deie decît 7 bobiþe de poamã ºi 7 prescuri.

Polobocul cela avea 7 cercuri de fer. Mergînd ei pe apã, cere
bãietul la mã-sa sã-i dea o bobiþã de poamã º-o prescure. Cum a
mîncat, s-a întins o datã º-a pocnit un cerc. A doua zi, mai mãnîncã
o bobiþã de poamã º-o prescure ºi pocneºte ºi alt cerc, º-aºa pãn’
ce-au pocnit toate. Au mers ei aºa pãn’ la malul Dunãrei, acolo era
Dumnezeu ºi cu Sf. Petrea ; s-au fãcut moºnegi. Dumnezeu, cînd i-a
vãzut, zice fetei : „Lasã-mã sã-þi botez eu copilul.” „Boteazã-l.”
Dumnezeu l-a botezat ºi i-a pus numele Dunãraº, pentru cã era
venit pe apã ºi i-a dat o puºcã º-o tesacã º-un cal. Cu puºca vîna, iar
cu tesaca cînd meliþa, toate celea hãbucea. A mers el prin pãdure º-a
dat de curþele zmeilor, erau 27 ; ºi pe toþi i-a tãiet, numai unul a
ramas; acela a strigat : „Dunãraº, nu mã omorî, cã þi-oi prinde odatã
un bine.” Dunãraº nu l-a omorît, da l-a închis într-o casã. Merge el
acasã ºi zice : „Mamã, hai de-amu cu mine, lasã bordeiul ista, cã eu
am gãsit alte curþi frumoase, º-om trãi acolo.” S-au dus acolo ºi i-a
dat cheile mîne-sa sã umble prin 9 odãi, da într-a zecea sã nu între.
Da în odãile celea, mama mea... ce frumos era ! A mers ea în toate –
nu a putut rabda sã nu între ºi într-a zecea. Cînd a vãzut-o zmeul, a
vrut s-o soarbã. „Mã rog nu mã omorî, a zis ea, cã þ-oi prinde-un bine
odatã.” El nu i-a fãcut nimicã ; a ieºit de acolo ºi umbla prin toate
pãrþile, cît nu era Dunãraº acasã, ºi s-a fost dat în dragoste cu
dînsa. „De-amu, zice el, sã faci ce þ-oi zice eu, sã-l omorîm pe
Dunãraº, cã de dînsul mã tem, sã nu mã omoare. Fã-te bolnavã ºi
trimite-l la ursoaicã în pãdure, sã-þi aducã lapte, cã ursoaica l-a
mînca ºi noi vom trãi amîndoi.” L-a trimes mã-sa dupã lapte. Sã
duce el ºi întinde puºca – da ursoaica sã roagã : „Mã rog nu mã
omorî, cã ce þ-a trebui þi-oi da eu singurã.” A luat el lapte º-a dus
acasã, mã-sa a aruncat laptele. A doua zi, o învaþã zmeul sã-l
trimeatã la lupoaicã, c-acea îl va mînca.

I-a dat ºi ea lapte. A treia zi, îi zice zmeul cã alta nu-i chip decît
sã-l cheme ea la scaldat ºi sã-l lege cu 24 de jirãghii de matasã cot la
cot, ca sã-l poatã el tãia. A venit el acasã ; ea s-a fãcut cã i-i mai bine.
„Hai, dragul mamei, ºi te-oi scalda. Da in sã vãd, tare eºti ? Sã te leg
cu jirãghiele acestea : le-i rupe tu? Dacã le-i rupe, ca tine nu este
altul mai tare !” El s-a lasat. Cearcã sã rupã º-a rupt cãteva fire, dar
tot cãleapul nu poate. „Mamã, dezleagã-mã, cã crãp, nu mai pot.”
Mã-sa atunci a fãcut semn zmãului – el a întrat º-a luat tesaca lui.
„Alei, mamã, aºa mi-ai fãcut ! ªi tu, zmãule, vrei sã mã tai ? Da eu þie
cum þ-am lasat viaþa, cînd te-ai rugat?” „Tu m-ai lasat, dar eu nu
te-oi lasa, cã tu pe toþi tovarãºii mei i-ai omorît !” „Dac-aºa, fã-mi
macar aista bine, pentru binele ce þ-am fãcut, pune-mi toate bucãþile
de carne în desagi ºi le pune pe cal sã mã poarte mort pe unde m-a
purtat viu.” „Asta þ-oi face-o”, zice zmãul. ªi l-a tãiet bucãþele ; pe
urmã l-a pus pe cal cum a zis el ºi i-a dat drumul calului sã sã ducã.
Calul lui Dunãraº era nazdravan; el s-a dus în pãdure la Sf.
Duminicã, cã Dunãraº umbla întotdeauna la dînsa. Sf. Duminicã,
cînd a auzit de departe, a întrebat : „De eºti durã de pãdure, du-te ºi
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te-acufundã-n pãdure, da de eºti om premintean, apropie-te de chi-
liuþa mea !” „Ba-s om premintean”, a zis calul. Sf. Duminicã, îndatã
cum l-a vãzut, a adus apã vie ºi apã moartã de l-a înviat. „Greu
somn am fost adormit”, a zis el. „Dormeai de veci, de nu eram eu”, a
zis Sf. Duminicã. „Amu, zice Sf. Duminicã, ia ºi te fã crucea sau
«curcea babei»1 de trei ori, ºi te fã o pasãre ºi mergi la zmãu ºi þi-i lua
armele.” Sã face el o pasere aºa de frumoasã ºi merge ºi sã pune pe
un plop. Mã-sa, cum l-a vãzut, zice : „Uite ce pasere a venit la noi ;
paserea asta are ochii lui Dunaraº !” Zmãul s-a mîniet. „Cum sã
poate? Cã Dunaraº e ºi putred, de cînd e mort !” ºi sã dezbracã sã se
suie sã prindã paserea. Cînd zmãul sus, Dunãraº s-a lasat pe-o aripã
jos, s-a dat peste cap ºi a luat tesaca. Zmãul a vãzut cã n-are încotro.
„Amu, zice el, sã mã pui ºi tu pe cal : pe unde a fost cu mine viu, sã mã
ducã ºi mort.” L-a omorît ºi l-a pus, dar calul lui nu era nazdravan ca
a lui Dunaraº. „Amu, zice el mîne-sa, pentru cã mi-ai fãcut aºa – de
ce nu mi-ai spus cã trãieºti cu dînsul, cã nu-þi fãceam nimic, dar m-ai
omorît – amu, am sã te închid în odaia asta ºi am sã pun un ciubãr,
cînd l-ãi umplea de lacrimi, atunci þ-oi da drumul. În trei ani am sã
vin”... ªi s-a dus la Sf. Duminicã. A trãit el 9 ani acolo. Cînd a venit
la mã-sa, casa era plinã de lacrimi, numai capul i sã vedea ºi ea era
ca o umbrã, ar fi murit ºi nu putea, cã n-o iertase el. El numai a venit
º-a iertat-o, ºi ea a murit. Dupã aceea s-a înturnat º-a trãit în dragoste
cu Sf. Duminicã 3 ani. Atunci Dumnezeu l-a luat la ceri ; cã Dumnezeu
uitase de dînsul cã i-i fin, pentru ceea ce a fãcut cu mã-sa. Da Sf.
Duminicã, pentru pacatul ei, arde-n foc pãn’ la sfãrºitul lumei, sã vede
pe icoanã – ºi 4 îngeri o pãzesc. Duminica sã nu faci foc cã o arzi pe
dînsa. Catinca Pîslariu, Curteºti, Botoºani.

Vinul din România

O poveste din vechime spune cã niºte tineri din familia Roznovanu
studiase în Anglia ºi aveau acolo niºte lorzi prieteni, cu care cores-
pondau. Odatã li-au trimes prietenii lor de acolo niºte daruri scumpe.
Acuma trebuiau sã le trimeatã ºi ei ceva de aici – dar ce sã le
trimeatã? „Ceva ce nu au ei acolo – li-a zis tatãl lor. Trimiteþi-le vin
de-al meu.” Ficiorii au început a rîde. „Nu rîdeþi, fãceþi cum vã spun
eu ºi-þi vedea cã are sã fie bine.” Roznovanu avea de la via sa din
Cotnari, în pivniþã, 2 vase cu vin, de 45 de ani ; a pachetat 20 de
butelii ºi le-a trimes.

Lorzii s-au pus la masã ºi, dupã supã, au bãut ca de obicei un
pahar mare de al lor. Dar cum au bãut, pe loc au ºi adormit cu toþii
cu capetele pe masã, singurã doamna de casã era treazã, fiindcã nu
bãuse. Toþi cei de casã s-au spãriat, au alergat degrabã dupã medic.
Acesta a venit, li-a pipãit pulsul, li-a cercat respiraþia – vede cã sînt
în deplinã stare de sanatate, numai cît dormeau. „Ce s-a întîmplat?”
întreabã doctorul. „Au bãut vin de acesta”... rãspund cei de casã.

1. A sã da de-a tumba peste cap, sã zice ca mai sus, precum ºi „cîrciu babei”.
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„Îndatã pecetluiþi butelcile, sã nu se mai bea la masã, cãci acesta e
vin scump.” S-a urmat ordinul doctorului. Lorzii habar n-aveau de
grijã de cele ce sã petreceau, dormeau duºi ; – ºi au dormit douã zile
neîntrerupt pe scaune, cu capetele pe masã, numai doctorul ºi servi-
torii vegheau zi ºi noapte lîngã ei ºi-i pãzeau.

Cînd s-au trezit, le vinea a zbura!... Aveau o putere º-un curaj,
cum nu mai avuse în viaþa lor ; erau ca din nou nãscuþi. Vãzînd ei ce
are þara noastrã, îndatã au trimes pe doctor ºi oameni de ai lor la
Rãznovanu cu sume mari sã le vîndã vin pentru medicinã ; cãci o
picaturã de acela îndoit cu apã, luîndu-se la tot ceasul, ajungea ca sã
dea putere la un om slab. Roznovanu n-a vîndut, cãci era lucru greu
sã mai aºtepte atîta timp, ca sã-ºi facã alt vin ; dar li-a mai dãruit pe
atîtea butelii, – i-a primit foarte bine – poate le va fi vîndut alt vin,
aceasta nu sã ºtie – sã ºtie numai cã de atunci e cunoscut ºi renumit
vinul românesc în Anglia.

(De la mama autoarei ; i-a spus un doctor bãtrîn, anume
Samurcaº, din Botoºani.)

Vinul întãreºte pe om îi dã putere, viaþã.

A. Rachiul ºi Sf. Petru

Zice cã, întãi ºi-ntãi, cînd s-a fãcut rachiul, vrãbioiul l-a fãcut. A
luat de toate pînile, douã-trei coreþe : grîu, sãcarã, º-a pus într-o
groapã ºi l-a fãcut. Pe urmã, a luat ºi a bãut ºi s-a îmbatat ºi sta pe
jos beat, tãvãlit de glod. Vine mîþa sã-l mãnînce. El zice mîþei : „Aºa
tãvãlit de glod, cum mã vei mînca? Nici tatãl tãu n-a mîncat vrabiele
aºa; stãi sã mã spãl. ªi se face cã se duce la un pãrãu aproape, sã se
spele ; dar cum s-a spalat, zbrrr ! a zburat pe un copac. Da mîþa : „Na
cã l-am scapat ! Nu era mai bine sã-l fi mîncat ºi plin de glod!”

Dumitru Grigoraºciuc, Mahala

(Vezi cine a bãut întãi rachiu, vol. I, p. 331.)

Iarmarocul de Sf. Petru în Cernãuþi

Pe cînd umbla Dumnezeu cu Sf. Petru ºi cu Sf. Paul pe pãmînt, au
ajuns la o velniþã. Acolo fãcea dracul rachiu. Sf. Petru a întrebat ce
face? „Ia, niºte apã”, a zis dracul ; ºi i-a dat sã beie atîta, pãnã s-a
îmbatat ºi a cãzut sub lãtoc.

Dumnezeu a mers ºi a fãcut agheazmã apa de pe lãtoc ; ºi acuma
curge agheazmã pe lãtoc. Sf. Petru, cînd s-a trezit, a mers la
Dumnezeu sã-l întrebe ce a fost pãþit? Dumnezeu i-a spus cã s-a
îmbatat ºi i-a zis cã de-amu, de Sf. Petru, are sã fie iarmaroc în
Cernãuþi ºi oamenii au sã se îmbete ; ºi beþivii lui îi rãmîn pe ceea
lume de judecat ; cã dintre pãcãtoºi, mai întãi va alege Dumnezeu, pe
urmã Domnul Hristos, apoi Maica Domnului ºi Sf. Neculai ºi tocmai
la urmã Sf. Petru pe cei beþivi, pentru cã ºi el a fost beat.

Ionicã Pisarciuc, Roºa
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De ce l-au bãtut pe Sf. Petru catanele?

Pe Sf. Petru, de aceea l-au bãtut catanele, cã s-a îmbatat.
Dumnezeu anume a fãcut aºa. Cînd umblau cu Sf. Ilie, le-a ieºit
necuratul înainte cu rachiu ºi numai Petrea a bãut ; Dumnezeu ºi
Sf. Ilie, nu. Dupã ce s-au culcat, Sf. Petru s-a furiºat dintre dînºii ºi
iar a mers la dracul, – sã-i mai deie ; ºi dupã aceea a venit de s-a
culcat. Dumnezeu toate le ºtia ; ºi a fãcut de i-au tras catanele bataia
ceea.

Catanele ºi ploaia la manevre

Sf. Petru a capatat odatã trei bãtãi de-a rîndul. Dumnezeu, Sf.
Petru ºi Sf. Paul tot mergeau, ce mergeau ºi sara veneau de se
culcau într-o crîºmã. Sf. Petrea se îmbata bine ºi pe urmã se trînteau
toþi trei jos, sã doarmã. Niºte catane veneau ºi ele totdeauna acolo
sã bea ºi zic dînºii : „Ce cautã bãtrînii iºtia aicea prin picioarele
noastre ; ian hai ºi vom trage unuia o bataie, sã nu mai vie ! Apucã-l
pe ist din margine !”

Acela s-a fost nimerit cã era Sf. Petru. Îi trag o bataie bunã. A
doua zi, vin ei iar acolo sã se culce ; Sf. Petru zice lui Dumnezeu ca
sã se dea Dumnezeu la marginã ºi sã-l lese pe el la mijloc.

Vin iar catanele acolo : „Ce, tot nu s-au dus aiºtea? Ian hai ºi
l-om bate ºi pe ist din mijloc ; cã ieri l-am bãtut pe cel de la marginã.”
ªi iar îl apucã pe Sf. Petru la bãtut.

A treia sarã, schimbã Sf. Petru cu Sf. Paul : vine el la marginã ºi
Sf. Paul la mijloc.

Vin iar catanele : „Ei, da groºi de obraz îs aiºtia ; hai ºi i-om trage
ºi aistui din ceea marginã o bataie, cã amu pe aiºtia doi i-am bãtut ;
poate acela va fi mai subþire la obraz.” ªi îi mai trag ºi a treia
bataie, tot lui Sf. Petru. – De unde era sã-l batã cineva pe Dumnezeu!

ªi aºa a mîncat Sf. Petru trei bãtãi, dar Dumnezeu anume a vrut
aºa, pentru cã el s-a fost îmbatat atunci la lãtoc. Dar pe urmã,
Petrea a cerut de la Dumnezeu ca sã le deie o pedeapsã catanelor. ªi
Dumnezeu le-a dat, cã au ploaie la manevre. Ioan Pisarciuc, Roºa

Sf. Petru ºi omul sarac

Mergea Dumnezeu ºi cu Sf. Petru. Vede Sf. Petru un om cum duce
o sarcinã de lemne în spate din pãdure. „Doamne, zice Sf. Petru,
uitã-te la omul acesta, cum nãcãjeºte saracul ! Dã-i ceva sã-ºi cum-
pere boi, sã aibã car cu ce cara, sã fie gospodari !”

– „Îi voi da, zice Dumnezeu, dacã vrai numaidecît ; dar ai sã vezi
cã acesta are sã te batã !”

Dumnezeu i-a dat bani ºi el º-a cumparat boi ºi de toate ; º-a
cumparat cîmpuri, ba º-a fãcut ºi crîºmã în sat ºi sta toatã ziua la
crîºmã, numai sara venea acasã.
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Trece Dumnezeu cu Sf. Petru dupã o vreme, prin satul acela,
înnopteazã pe aproape de casa lui ºi se roagã la femeie sã-i lese sã
mîie. Femeia le zice : „V-aº lasa, dar nu mi-i omul acasã ºi mã tem
sã nu vã zicã ceva!” Ei au întrat în casã ºi s-au culcat pe laiþã :
Dumnezeu la pãrete ºi Sf. Petru la marginã.

Vine omul bat acasã ºi întrã înlãuntru: „Da ce calici îs aicea? La
ce i-ai primit? Ian stai sã le dau eu, ce umblã noaptea pe la case !” ºi
merge la Sf. Petru ºi-i dã o bataie. Dupã aceea, se duce iar la crîºmã.

Iar îl aud cã vine ; Sf. Petru zice : „Doamne, lasã-mã pe mine la
pãrete” – etc.

„Vezi, zice Dumnezeu, nu þ-am spus eu cã aista are sã te batã !”
D. Grigoraºciuc, Mahala

Sf. Petru, cînd a mers la cîrºmã, vede un om bat. „Uitã-te,
Doamne, ce om bat !” – Acela nu-i om bat, zice Dumnezeu, e cîne
turbat !”

Dupã ce omul l-a bãtut pe Sf. Petru, zice Dumnezeu cãtrã Sf.
Petru: „Uitã-te omul cel bat !” – „Ba nu-i om bat, zice Petrea, da-i
cîne turbat !” Mihalcea

Un om era foarte beþiv. A mers Dumnezeu ºi cu Sf. Petru la casa
lui ; dar femeia s-a temut sã-i primeascã, sã nu-i batã barbatu-sãu
cînd va veni ; Dumnezeu a spus cã nu se teme. ªi cînd a venit omul,
Dumnezeu aºa a dat, cã n-a zis nimic. Dumnezeu i-a dat 20 cr. sã
meargã sã-i aducã o pîne ; el s-a dus la crîºmã ºi banii i-a bãut cu
prietenii ; vine ºi spune cã a fost dator ºi n-a cumparat. I-a mai dat
Dumnezeu bani, pãn’ în de trei ori, dar tot degeaba. A doua zi,
Dumnezeu ºi Sf. Petru au zis cã-i vor plãti sã-i treacã o apã. El a
luat pe Sf. Petru în spate ºi l-a trecut ; l-a luat ºi pe Dumnezeu, dar
pe la mijlocul apei, se gîndeºte : ce sã treacã pe toþi calicii, sã-l
trînteascã pe aista în apã,... º-a stat pe loc ; apoi º-a tras pe samã ºi
l-a trecut ;– dar Dumnezeu ºtia.

Cînd au fost la mal, Dumnezeu l-a întrebat sã-i spuie adevãr ce
gînd a avut ; – ºi omul i-a spus. „Acuma, spune Dumnezeu, ce vrai
pentru cît m-ai trecut, cãci eu sînt Dumnezeu: vrai avere, vrai viaþã
lungã ºi raiul, cãci þi le voi da? !

El a vrut cã : cine se va sui în pãrul lui sã nu se mai coboare, pãn’
nu va zice el ; – pe scaun cine se va pune sã nu se mai scoale – ºi în
sac cine va întra sã nu iasã, pãn’ ce nu îl va slobozi el. – Avînd toate
darurile acestea, moartea a venit de douã ori ºi a stat pe scaun ºi în
pom, pãnã ce nu s-a mai putut tîrîi ; apoi a venit dracul. Pe dînsul l-a
bãtut în sac, cã, ducîndu-se el apoi pe ceea lume, dracii n-au vrut
sã-l primeascã în iad ; º-a mers tot în ceri.D-na Anast. Constantinovici

Rachiul fãcut de dracul

A fost un om care a greºit mãmãliga nesaratã ; dracul a gãsit o
bucãþicã º-a mîncat. Sara, cînd au venit toþi dracii la cel mai mare,
fiecare a spus ce a fãcut ; da aista a spus cã a mîncat omului mãmã-
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liga. „Apoi n-ai fãcut bine ce-ai fãcut, de amu du-te ºi-i slujeºte pentru
mãmãliga ceea un an”, i-a zis cel mai mare.

El s-a bagat în slujbã la om ºi l-a învaþat ca sã cearã de la boieri
de lucru; pãnã a doua zi, sã-i gãteascã de legat tot lanul ºi el alta nu
vra decît pîne cît va putea duce bãiatul lui în spate. Diavolul, ºi
noaptea, tot lucra cu dracii lui ; ºi pãnã dimineaþã a gãtit ; a luat în
spate gireada întreagã ºi a dus-o la stãpînul sãu.

Aºa a fãcut la mai mulþi boieri ºi a strîns o mulþime de pîne.
„Amu, ce-om face noi, zice omul, cu pînea asta aºa de multã?” –
„Lasã cã eu te-oi învaþa ce sã faci ; fã o velniþã.” L-a învaþat cum sã
facã. Amu, cînd a fost velniþa gata, dracii s-au strîns toþi la sesie ca
sã se sfãtuiascã cum vor pune numele bãuturei ce vor face ei.

Dracii cei bãtrîni au zis cã, în numele lor, sã se cheme „drachiu”.
„Da într-al nostru cum sã se cheme?” au zis cei mijlocii. – „S-a

chema drãchilã.”
„Da într-al nostru?” au zis cei mititei. – „Într-al vostru, þuicã.”
ªi amu aºa a rãmas, cã rachiul cel mai tare e drachiu, cel mijlociu

drãcilã, iar cel slab, care se face din perje, þuicã.
Gh. Bejan, Broscãuþi

Cãiala

Rachiul se cheamã cãialã; l-a fãcut dracul cînd a fãcut Noe corabia
ºi i-a dat de a bãut. Noe, dupã ce a bãut, s-a cãit de cea ce a fãcut ºi
„cãialã” i-a rãmas numele, cã ºi noi amu, dupã ce bem, ne cãim. (S-a
vãzut, vol. I, p. 34.) Gh. Postolachi, Bagiurea, Moldova

Dracul s-a apucat sã facã rachiul ; trece Dumnezeu ºi-l întreabã:
„Ce faci acolo?” – „O bãuturã”, zice el. – „Dã-mi-o mie”, zice
Dumnezeu. – „Datã sã-þi fie, dar sã-mi împlineºti trei lucruri : mai
întãi, sã-mi spui cum se cheamã bãutura asta?” „Rachiu”, a zis
Dumnezeu. „Pe urmã, sã-mi dai pe orcine va bea sã fie al meu.” –
„Ba nu, numai cine va face-o sã fie al tãu” – unii zic cã numai cei ce
vor muri de rachiu sã fie ai lui ; – da de al treilea lucru l-a iertat pe
Dumnezeu, nu i l-a cerut.

Dracul a fãcut rachiul cu gîndul cã cine va bea sã moarã, dar
Dumnezeu l-a blagoslovit ca sã-l poatã bea oamenii. Botoºani

Rachiul l-a fãcut Dumnezeu din pîne, da dracul, cînd a vãzut, a
luat ºi s-a scaldat într-însul. ªi amu ce sã facã dracii ca sã capete
suflete? Fac velniþe de fac rachiu ºi-l dau la jidani degeaba, sã fie a
lor numai sufletele cari s-or face la rachiu. Cã nu-i numai cã-l bei ;
asta n-ar fi nimic, dar cîte pacate se fac la dînsul? Cîþi se omor, fac
rele, toþi rãmîn ai lui. Pachina Fidirciuc, Corovia

(Vezi îngerul ºi crîºma, vol. I, pag. 425.)

În rachiu este un jidan mort º-un creºtin º-un neamþ.
Odatã, un jidan a dat 700 de lei la un român sarac sã-i aducã o

inimã de om, s-o puie în rachiu. Omului i-a fost milã sã taie pe
cineva ; a vrut sã taie un cîne, tot nu s-a îndurat. A luat ºi a tãiat un
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porc ; carnea a mîncat-o, da inima i-a dus-o jidanului. Jidanul o ia ºi
o pune în vas ; cînd se trezeºte el mai dupã aceea : plin pe lîngã
cîrºmã de porci ; – dãdeau sã între înlãuntru!

El a fost voit ca sã puie inimã de om, ca pe oameni sã-i tragã
inima sã meargã la cîrºmã... Catinca Pîslariu, Curteºti

Pacatele ºi rachiul

Odatã, a venit vremea ca, din trei pacate, sã se ierte unul ºi s-au
sfãtuit mai mulþi la un loc, care pacat : furatul, c... sau beþia? Da un
cãlugãr s-a sculat ºi a zis cã a bea nu-i pacat ºi a ramas cum a zis el.
Se îmbatã el într-o zi ºi merge la primblare ; vede în pãdure niºte
femei cã ghileau la un ºipot pînzele. El sã duce ºi prinde o pînzã de
capãt ºi tot trage ºi zice trãgînd : „ªi ruºine, ºi pacat”... pãnã a tras-o
toatã. – „Nici ruºine, nici pacat”, zice deodatã – ºi la fugã cu dînsa ;
cã amu îi venise altã minte în cap... ª-a furat pînza. – A bea n-ar fi
pacat, dar ce folos, cã toate rãutãþile de la beþie se trag !

Pintea Maerean, ªcheia
Un om a fost jurat cã nu va bea de la Sf. Gheorghe, pãn’ la Sf.

Dumitru; – dar vine iar acasã mort beat. Femeia se apucã de capul
lui : „Bine, mãi omule, nu te temi de bataia lui Dumnezeu? Doar ai
jurat, de ce nu þii ?” – „Ba þin, zice omul ; hai cu mine ºi vei vedea.”
S-au dus amîndoi.

Lîngã biserica Sf. Gheorghe era o crîºmã, a întrat ºi a cerut sã-i
deie o litrã. Apoi s-a dus fãrã ca sã între nicãiri la altã crîºmã
tocmai lîngã biserica Sf. Dumitru ºi a întrat acolo de a bãut ;
dovedind astfel cã þine jurãmîntul de la Sf. Gheorghe ºi pãn’ la Sf.
Dumitru...

Femeia a stãruit cã aºa nu e împacatã, sã nu beie deloc. „N-oi
bea, zice el ; n-oi bea astãzi ºi n-oi bea mîne, pãããnããã... poimîne !...”

Botoºani

Holercuþã de sacarã,
Eu te beu de buniºoarã,
Tu mã scoþi pe uº-afarã,
Eu te beau de dupã masã,
Tu mã duci pe dupã casã.
(L-au dat afarã !)

Iliºeºti
Holercuþã de sacarã,
Eu te beu acum de-asarã
ªi te beu cu rînduialã,
Sã nu-mi faci vro hãmeialã.

Mahala
Frunzã verde de omãt,
Ian daþi rachiu sã mã-mbãt,
Sã bem sã ne îmbãtãm,

Cîntece despre beþie

Holercuþã roºioarã,
Eu te beu de buniºoarã,
Eu te beu, da tu mã-mbeþi,
Rele nãravuri mã-nveþi.
Holercuþã, draga mea
Pus-am gînd cã nu te-oi bea
Pãnã-n ochi nu te-oi vedea !

Ropcea
Holercuþã de ovãz,
Eu te beu de bun folos,
Da tu mã pleci de cap jos.
Holercã de barabule
Nu te-aduce la cãi bune.

Broscãuþi
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Sã vedem ce fire-avem.
De-om avea o fire bunã,
Noi vom mai trãi vro lunã,
De-om avea o fire rea,
Ticãloasã viaþa mea !

Siret
Cîntã puiul cucului
Pe crucea molidului,
Cînt-o mierlã pe teleagã
ªi strigã la boi sã meargã.
Cucul cîntã, mierla zice :
Nu-þi bea banii, mãi voinice,
Cã þi-i carul tot sfarmat
ªi pãmîntul nelucrat,
ªi tu cînd te-i îmbata,
Drãguþa nu te-a mai vra !

Brãeºti
Cine bea ºi cîntã bine
Nu mai poartã straie bune,
Bunuoarã ca ºi mine.
Da cine cîntã ºi nu bea
Poartã cantoº ºi giubea.

Idem
Cîtã lume pe sub soare,
Nu-i ca scripca c... mare
ªi ca crîºma-nºãlãtoare,
Cã scripca te cam trudeºte
ªi crîºma te sãrãceºte.

Idem
Astãzi beu de sanatate,
Mîne iau bordeiu-n spate !

Idem
Hai cu fliuºca ºi sîngeapul,
C-a ramas badea ca napul !
Hai fliuºca ºi cu lelea,
C-a ramas badea cu pielea !

*

Frunzã verde mãr rotund,
Mã duc miercurea la tîrg,
Mã-ntãlnesc cu fraþii bînd
ªi mã pun ºi eu la rînd
ªi pun cuºma pe pãmînt.
Bãui az ºi bãui joi,
Bãui preþul a doi boi.
Bãui vineri pãn’ în sarã,
Pãn’ mi-a scos murguþ-afarã.

Mahala

Bea-oi az ºi bea-oi mîne,
Bea-oi preþul murgului
Cu mîndrele tîrgului.
Bãui preþ de nouã cai,
De vin nu mã sãturai !

*

Dragu mi-i în crîºm-a bea
Cu voinici de sama mea,
Dragu mi-i în crîºm-a bea
Cu omul care mã vrea,
Dragu mi-i a face ºagã
Cu omul care mã-ntreabã.

Tudora
Deie boala-n Fãgãdãu,
Cã rãu îi stã, de nu-s eu.
Cînd sîntem eu ºi cu tine,
Pe trei pãrþi îi sta mai bine,
Cînd oi fi cu d-ta,
N-are nime ce cata.

Brãeºti
Drag mi-i casa sub pãdure,
Cînd beu nu mã vede nime,
Da nu-n vatra satului
ªi-n ochii barbatului.

*

Cîte pãhãruþe beu,
Atîtea ciomege ieu !

*

Vinu-i bun, holerca-mi place,
Da banii pe ce i-oi face?
I-aº face pe iubit,
Dar mã tem de prãpãdit,
ªi i-aº face pe furat,
Dar mã tem de spînzurat,
Da i-oi face pe muncit
C-acela-i lucru cinstit.

Strojineþ
De ciudã ºi voie re,
Mi-am bãut gãinele,
Da dacã m-oi pune º-oi vre,
ªi cucoºul mi l-oi be,
Cã º-acela-i munca me.

Idem
Beþivul, ardã-l-ar focul,
Mi-a bãut casa ºi locul,
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ª-o gãinã porombacã,
Ce n-aº da-o nici pe-o vacã.

Strojineþ
Am vãzut mîndrele bînd
ªi m-am pus ºi eu la rînd,
Cu trei mîndre alãturea :
Una-n deal ºi una-n vale,
Una-n coastã, nu prea proastã,
Cere rochie albastrã,
Darã mîndra cea din vale
Cere rochie ºi parale,
Darã mîndra cea din deal
Cere rochie ºi tulpan.

Tudora
– Mãi bãdiþã Ionel,
Cu cuºma creaþã de miel,
La crîºmã, la Oltinel,
Boii tãi cei bãlãnei,
Cum îi beu douã femei !
– Las’ sã beie cã-s ai mei !
Mult aº be, mîndrã, cu tine
ªi n-am bani pe lîngã mine.
– Mãi bãdiþã, spic de grîu,
Drag mi-a fost numele tãu.
Mori ºi tu, sã mor ºi eu,
Sã ne-ngroape-ntr-un

mormînt,
Sã nu ne fie urît.
Sã ne puie-ntr-un sãcrieº,
Sã ne fim noi megieºi.

Strojineþ
Cãlinar cu creangã-n drum,
Am un galbãn ºi nu-i bun
ªi l-aº da pe-un pas de drum,
Ca sã trec în cel cordun,
Sã vãd vinul cît de bun.
Vinu-i bun ºi oca mare,
Crîºmãriþa-i hîdã tare,
Vinu-i bun ºi oca micã
Crîºmãriþa-i frumuºicã.

Ropcea
Frunzuleana de-alde unã,
Am ramas fãrã cãciulã.
Frunzuleana de-alde doi,
Am ramas în cãmeºoi.
Frunzuleana de-alde trei,
Am ramas fãrã copii.
Frunzuleana de-alde patru,
Am ramas fãrã barbatu.

Frunzuleana de-alde cinci,
Am ramas fãrã opinci.
Frunzuleana de-alde ºeºã,
Am ramas fãrã cãmeºã.
Frunzuleana de-alde ºepte,
Merg în joc sã joc cu fete.
Frunzuleana de-alde opt,
Stau c-o fatã faþã-n joc.
Frunzuleana de-alde nouã,
Eu mã duc în joc cu douã.
Frunzuleana de-alde zece,
Am ramas pe laiþã rece,
Am apucat cofa-n mînã
ª-am alergat la fîntînã,
Sã-mi plivesc busuiocu,
Sã-mi gãsesc ibovnicu.

Mihalcea
Frunzulica trei masline,
Unde mergi tu, mãi Vasile?
– La crîºmuþã sub pãdure
Sã beu vin, sã mãnînc pîne
Cu trei mîndre lîngã mine.
Da nici una n-a mai zice
Nu-þi be banii, mãi voinice,
Strînge banii, du-i acasã
La copii ºi la nevastã !
Cãt a fost punguþa plinã,
Ele m-au þinut de mînã.
Cînd a fost pe la sfãrºit,
Mîndrele cã m-au urît,
Da una plînge ºi suspinã.
Taci, puicã, nu suspina,
C-oi veni ºi te-oi lua
Cînd a face plopul pere
ªi or fi perele moi,
Atunci voi veni-napoi,
Þ-oi pune mîna dupã cap
ª-om merge-n lume cu drag.

Roºa
Foaie verde trei cãpºune,
Þine-mã, puicuþã, bine,
Pãn’ ce sînt pe lîngã tine,
Dupã ce m-oi departa,
Tot îi plînge ºi-i ofta,
Om ca mine nu-i afla.
Aºa nant ºi sprincenat,
Cum mai bun de sãrutat.
Cãt o fost punguþa plinã,
Mîndra m-a þinut de mînã,
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Cînd o fost la giumatate,
Mîndruþa m-a dat la spate,
Cînd o fost la trei parale,
Mîndra m-a dat la picioare,
M-a bãut ºi m-a mîncat,
Numa-n piele m-a lasat,
Numa-n piele ºi-n cãciulã
ªi cu liuleuþa-n gurã.

Pãrhãuþi
Be, be, be, mîndruþã, be,
Cã ca mîne nu-i ave !

Doina. Beþia

Doina zic ºi doina cînt,
Gîndul meu îl dau în vînt.
Mi-a fost neamul bãutori
ªi am ramas mult datori,
ªi-am ramas eu sã plãtesc,
ªi mai mult mã-ndatoresc.
Beþiv sînt, beþiv mã cheamã,
Beþiv sînt de bunã samã,
C-aºa a fost neamul meu,
ªi m-am aruncat ºi eu.
Cu cît beu ºi hãulesc,
Cu-atîta mã rãcoresc.
De n-aº bea, n-aº hãuli,
Nici atîta n-aº trãi.
Astãzi beu ºi mîne iarã,
Stau duºmanii ºi sã miarã
De unde-am bani de cheltuialã
ªi straie de priminealã.
Staþi duºmani ºi vã mieraþi,
Nu v-oi spune, sã crapaþi !

Ropcea
Be-oi az ºi be-oi mîne,
Be-oi patruzeci de zile,
Be-oi murgul de sub mine.
Bun îi vinul ºi l-aº bea,
Dar nimicã n-oi avea.

Bun îi vinul, bun ºi bun,
Dar desar-oi dormi-n drum
ª-oi veni pãn’ la fereastã,
Dar ea nu-mi dã drumu-n

casã,
Sã o vãd îmblînd pin casã,
Ilincuþa mea frumoasã.
Ilincuþã draga mea,
Ascultã-mã tu aºa :
Cînd voi veni sara-acasã,
Mîncarea sã-mi fie pe masã,
Sã mã iai în brãþiºoare,
Sã mã strîngi la inimioarã.
Ilincuþã draga mea,
ªi Dumnãzeu zice-aºa !

*

– Frunzã verde alunicã
Un’te duci tu, Ionicã?
– Mã duc, mã duc, bre

Domnicã,
Sã beu vadra º-o ulcicã.
– Na-þi un galbîn, bre Ionicã,
ªi-þi plãteºte datoria,
Lasã toatã miºelia.
– Eu atuncea m-oi lasa,
Cînd mi-a suna scîndura
ªi mi-a trage clopotul
Sã se strîngã norodul
Sã-mi petreacã prohodul.
– Frunzã verde alunicã
Tot te duci tu, Ionicã?
Tu te duci ca vînturele,
Eu rãmîn cu gîndurele.
Tu te duci ca norurele,
Eu rãmîn cu dorurele,
Cã dorul tãu îi voinicesc,
Da trupul meu copilãresc.

Broscãuþi

Contra ºi pentru bãuturã

Beþivul, pe ceea lume, e cu oasele jupite de piele, stã în foc ºi
numai douã degete îi stau din foc afarã, iar dracul îi þine deasupra
ºipul ºi paharul. Toader Ostafi, Roºa

Pentru ca sã faci pe cineva, dacã ai ciudã pe el, sã fie pãtimaº de
beþie, sã iai gît de raþã, sã-i torni apã pe gurã sã iasã prin gîtiþã ºi
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sã zici : „Cum se linciureºte raþa în apã, aºa sã se linciureascã el în
bãuturã” ºi sã-i dai sã beie.

Ca sã întorci farmecul acesta, iai gît de raþã, dacã-i femeie, or gît
de rãþoi, dacã-i barbat, ºi torni apã îndãrept pe gîtiþã, ca sã iasã
prin gurã, ºi zici : „Cum întorn eu bãutura, aºa sã i se întoarne ºi lui
N. a bea.” Sã-i dai sã beie ºi nu mai bea. Botoºani

Pentru ca sã nu bea, este un bondari negru pe toloacã ºi are bortã
în pãmînt ; – copiii îl scot din bortã cu cearã : îi dau drumul cu aþã ºi
el se prinde de cearã ºi iese. – Bondarul acela, cînd se duce la borta
lui, duce un fir de iarbã în gurã ºi atunci el merge cu dosul înspre
bortã ; 9 fire de acelea sã pîndeºti sã iai de la dînsul ºi sã dai celui ce
bea în rachiu, – aºa cu dosul sã meargã ºi el înspre cîrºmã –, cã mai
mult nu bea. D-ra Maria Grigorescu, Botoºani

Sã iai gãinaþ de pãun, de-i barbat, de-i femeie, de pãuniþã, ºi sã-i
dai celui ce bea, în rachiu, cã mai mult nu bea. Mihalcea

Sã mergi la un mormînt unde ºtii cine-i îngropat ºi sã duci o litrã
de rachiu, sã îngropi ºipul în þãrinã ºi sã zici, numindu-l pe nume :
„N., þ-am adus rachiu, cum nu poþi tu, cã eºti mort, sã beai, aºa mort
sã-i fie gustul ºi sã nu poatã bea cutare.” Laºi trei zile ºipul acolo ºi
cînd îl scoþi, torni puþinã þãrnã în rachiu, îl dai sã beie ºi mai mult
nu bea. Botoºani

Sã pui în gura unui mort un ban de patru greiþari ºi sã-l laºi
acolo trei zile. Pe urmã sã-l iai ºi sã-l speli în rachiu, sã-i dai acelui
beþiv ºi mai mult nu bea. Mihalcea

Sã pui în gura unui cîne perit unul de 4 greiþari sã steie 9 zile ºi
sã cumperi pe banii ceia rachiu, sã i-l dai sã beie, cã pierde gustul,
mai mult nu mai bea. Mãmãeºti

Sã pui baligã de vacã în rachiu ºi sã-i dai sã beie.

Sã pui un ºoarec sã moarã în rachiu ºi sã zici : „Cum nu bea
ºoarecul, ci numai pîne mãnîncã, aºa sã nu beie cutare” ºi sã-i dai sã
beie, cã n-a mai bea. Stãneºti

Contra bãuturei, e bunã floarea de alun : sã o iai în luna lui mart,
de la 9 aluni cîte puþine floricele, sã le pui sã steie 9 zile în rachiu ºi
sã-i dai omului sã beie. Maria ªtefaniuc, Roºa

Neguþitorul de vin în rai. Poveste

Era odatã un om, care a vrut sã se rãdice cu un balon la ceri, ca
sã vadã cum e pe cea lume. Voind sã se porneascã, s-a întîlnit cu un
neguþitor de vin, care a trimis prin el multe închinãciuni la tatãl sãu.
Pornind acela, a trecut peste multe dealuri ºi vãi ; deodatã, a ajuns
într-o poianã frumoasã, verde, unde s-a scoborît el întãi din balon ºi
mergînd a ajuns la o curte foarte mare, unde sta la uºã Sf. Petrea cu
o legãturã de chei în mînã.
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Omul l-a rugat pe Sf. Petrea sã-i arate cum e în rai. Auzind
aceasta, Sf. Petru s-a dus sã-i arãte.

În odaia întãia, erau mulþi copii nebotezaþi, cari plîngeau; într-a
doua, erau copii mai mari, cari cîntau ºi se jucau ºi casa era plinã cu
flori, împodobitã. Mergînd mai departe, au întrat într-o casã, unde
au vãzut un om bãtrîn cu o barbã albã ºi pe lîngã dînsul vro cîþiva
îngeri ºi asupra capului sãu sta soarele, luna ºi stelele. Omul cel
bãtrîn era Dumnezeu, care l-a blagoslovit.

Înturnîndu-se înapoi, îi spune lui Sf. Petru cã are multe închi-
nãciuni cãtrã bãtrînul negustor de vin ºi ar vrea sã se întãlneascã cu
el. Auzind asta, Sf. Petru i-a spus cã negustorii stau într-a doua
scarã de rai, adecã mai jos. ªi ducîndu-se acolo, au întrat într-o casã,
unde erau oameni beþi ; unii dintr-înºii dormeau prãvãliþi pe lãiþi,
alþii beau, alþii cîntau ; erau ºi ºipuri stricate, – ca într-o crîºmã.

Mergînd mai departe, i-a ieºit neguþitorul de la tarabã înainte,
necurat ºi uns, cãruia i-a spus drumeþul cã are multe închinãciuni
de la fiul sãu pentru el. Mulþumindu-i acela, s-a dus cu Sf. Petru
mai departe ºi au ajuns în altã casã, unde erau multe bucãtãriþe ;
unele dintr-însele bucãtãreau, altele se bãteau cu polonicele. Dupã
aceea, s-a întors înapoi pe asta lume, s-a întãlnit cu acela care a
trimes închinãciuni la tatãl sãu ºi el a întrebat : „Cum îi merge
tatei?” El i-a spus cã tatãl lui e într-a doua scarã de ceri, nu într-a
întãilea. Supãrîndu-se acela, a lasat negustoria de vin ºi s-a fãcut
cãlugãr. De la d-l Cornel Dumitrescu, Roºa

(Despre talhari ºi vin s-a vãzut vol. I, p. 443.)

§ 11. Agheazma. Ploaia. Izvoare lecuitoare

În Ardeal, se aflã undeva o fîntînã cu un turn, pe care boieriul o
þine închisã ºi numai la zile mari se deschide ea singurã ºi atunci dã
apã; dar aºa de bunã, cum nu sã mai poate. Spre ziua în care are sã
se deschidã, noaptea, din fîntîna ceea cîntã în fluiere,fel de fel de
cîntece frumoase ; iar a doua zi pe la amiazã, cîntã muzici din fîntînã.

De la un ardelean

Mãnãstirea Gorovei

Mãnãstirea Gorovei cum s-a fãcut?
Zice cã au mers, din sat de-acolo, trei fete în pãdure la bureþi.

Douã erau sãnãtoase ºi au apucat-o înainte, dar una, ce era ºchioapã,
a rãmas departe în urma lor. În cale, trebuia sã treacã un pãrãu. Ea
cum întrã, stãtu pe loc, cãci vãzu cã vine pe deasupra apei o casã cu
lumînãri aprinse înlãuntru ºi o femeie foarte frumoasã sta pe prag
ºi se opri dinaintea ei. „Copilã, copilã, de ce eºti tu bolnavã?” o
întreabã femeia. Fata îi spuse cã e ºchioapã de un picior. „Ia ºi te du
degrabã în sat, la dascalul ºi preotul ºi le spune sã vie repede aice
unde stau eu.”
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Fata, cum a ieºit din apã, nu a mai fost ºchioapã ºi a þinut tot o
fugã pãn’ în sat. A spus preotului ºi dascalului ce i s-a întîmplat ; iar
ei auzind, au alergat îndatã la faþa locului ºi înþelegînd cã femeia
cea strãlucitã e Maica Domnului, au cãzut cu feþele la pãmînt
înaintea ei.

„V-am chemat, le zise Maica Domnului, ca sã vã spun sã fãceþi în
locul acesta o mãnãstire, ca sã fie pãrãul acesta, pe care îl blagoslo-
vesc eu, de acuma înainte oamenilor de tãmãduire !”

Mãnãstirea s-a fãcut ºi pãrãul a fost mult timp la orºice boale de
ajutor, dar acuma oamenii l-au spurcat.

La mãnãstirea Gorovei este icoana Sf. Ioan Botezãtorul, fãcãtorul
de minuni, ºi cînd nu plouã, o scot ºi fac agheazmã.

Gh. Cantea, Tulbureni, Botoºani

Izvorul ciobanului sau al Maicei Domnului. Ploaia

În Moldova, dacã nu plouã în vrun oraº, se aduce cu preoþi ºi
procesie, cu cîntãri, icoana Maicei Domnului cea fãcãtoare de minuni
ºi se poartã prin oraº, se face agheazmã ºi numaidecît plouã.

Icoane de-a Maicii Domnului fãcãtoare de minuni au fost 4, fãcute
de cei 4 evangheliºti, dintre cari : una e la Neamþ, una la Floreºti,
lîngã Huºi, alta la Þarigrad ºi alta în alt loc. Cînd au fost odatã turcii
asupra Mãnãstirei Nemþului s-o ardã, stareþul a fost dat icoana pe
apã. Acolo în pãdure, era un cioban tare bun la Dumnezeu ; el altã
rugãciune nu ºtia, decît sã facã douã cruci : „Una þie, Doamne, ºi una
mie, Doamne”, zicea el. Într-o zi, vede pe apã icoana ºi se vîrã în apã
s-o scoatã. Icoana vinea mînatã de valuri în picioare spre dînsul. El
a scos-o ºi a pus-o pe iarbã ºi a dat îndatã de ºtire la cãlugãri. Cînd
vin ei sã o ia, în locul unde ºezuse icoana, a fost izvorît apã ! Preoþii
au cunoscut minunea ºi au fãcut pe locul acela o fîntînã, care se
cheamã „izvorul ciobanului” sau „izvorul Maicei Domnului”. (Nu
sãrbãtoarea asemenea numitã, în vinerea dupã Paºti.)

Acolo s-a fãcut o fîntînã cu nouã cruciþe ºi din fiecare cruciþã iesã
o þavã cu apã. ªi aici o scot pe Maica Domnului de Ispas, cînd se face
agheazmã ºi dacã se întîmplã cã este cineva bolnav ºi dã bani mulþi,
orºicînd scot icoana cu procesie ºi slujbe din bisericã, de o duc la acea
fîntînã unde fac agheazmã, care e fãcãtoare de minuni pentru boale
sau alte cele.

De Ispas, e hramul mãnãstirei. Slujbele se încep de miercuri. A
doua zi dimineaþã, scot icoana ºi a treia zi, vineri, fac iar slujbã ºi se
serbeazã pãnã la amiazã-zi ºi tot astfeli se serbeazã în toatã þeara,
pentru serbarea de la mãnãstire.

De Ispas, cînd se face agheazmã, numaidecît trebuie sã ploaie.

De Duminica Mare se spune cã trebuie sã ploaie.

*
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În Bucovina, a doua zi de Duminica Mare, luni, se face agheazmã
în cîmp, se merge cu procesia ; dacã nu e timp frumos, agheazma se
face în bisericã.

Izvorul Sfîntului Ioan

Sfîntul Ioan de la Suceava era negustori ºi turcii, de ciudã cã era
creºtin, l-au legat cu funii pe cal ºi i-au dat drumul calului sã meargã
cu dînsul. Calul a alergat cu el tocmai de acolo, din þara turceascã ºi
pãnã la Crisceatec, aice funia s-a desfãcut ºi trupul lui a cãzut sub o
stîncã, iar calul a cãzut mort mai încolo. La cîtva timp, trupul
sfîntului a fost gãsit acoperit de pãmînt ; dar cînd l-au rãdicat din
locul acela, a izbucnit un izvor, din care s-a fãcut pãrãu ºi curge ºi
astãzi. Atunci au vãzut oamenii cã e sfînt ºi gãsindu-i ºi calul mai
încolo, au fãcut mãnãstire pe acel loc, iar pe Sf. Ioan l-au dus la
Suceava.

La apa ceea însã, în tot anul oamenii merg de Sînziene cu
procesie. Preotul face agheazmã ºi oamenii iau apã din pãrãu, care
e bunã de boale de ochi, de cap, de orce.

De Sînzieni, se face agheazmã ºi la Suceava, cînd scot moaºtele
Sf. Ioan cu procesie. Agheazmã de aceea ºi untdelemn e bunã de
durere de cap, de surzenie, ba ºi pentru dragoste, de poþi sã o iai ca
la Iordan, cea întãi.

Cînd îl scot pe Sf. Ioan ºi fac agheazmã, trebuie sã ploaie.

Tot de Sînzieni, se face în Bobeºti, lîngã Broscãuþi, agheazmã în
pãdure, la o fîntînã în care s-a gãsit icoana Maicii Domnului ;
agheazma ceea e bunã pentru durere de cap, ameþealã. Merg o mul-
þime de oameni din jur cu procesiunea.

(De Sînziene, se scaldã soarele în apã, s-a vãzut.)

Cãlindarul vremei

Pentru ca sã ºtii în ce lunã va fi ploaie ºi în ce lunã nu, vezi
calindarul cepei, la Anul Nou.

Cînd se umezeºte sarea, plouã. General

Cînd luna e cu pîntecele în jos la început, plouã. Botoºani

Cînd se întinde fumul pe pãmînt, plouã. Idem

Cînd zboarã rîndunica pe jos, pe sub vite, plouã. Idem

Cînd se scoalã vrãbiele de noapte ºi ciripesc strînse la un loc,
plouã, e vremea rea, furtunã. Idem

Cînd zboarã corbii, cioarele, stancele, asupra vîntului. Botoºani

Cînd bat cucostîrcii din bîtlan. Mihalcea
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Cînd se tãlãpãiesc reþele cu aripile de pãmînt, ca ºi cum ar înota,
cer ploaie.

Uliul cînd croncãneºte, cere ploaie. Mihalcea

Broatecul cînd cîntã, asemenea.

(Despre gãini, cucoº, s-a vãzut.)

Cînd te bate tare somnul, plouã.

Cînd te mãnîncã tare în urechi, are sã ploaie.

Cînd te mãnînc tare purecii, plouã.

Cînd arde soarele tare, va ploua.

Cînd zburd mîþele, e vreme rea, are sã vremuiascã.

Cînd carã porcii paie în gurã, asemenea va fi ger ºi vreme rea.

Cînd se bat vitele e semn de ploaie.

Cînd se uitã soarele înapoi, are se fie vreme rea.

Cînd rãsare soarele cu urechi, iar aºa.

Cînd plouã, de va fi ploaia cu bulbuci, va þinea mult.

Cînd se arde fundul ceaunului, fãcînd mãmãligã, va fi ploaie.

Cînd se aprinde celiºtea cuptorului, asemenea ; (gura cuptorului
de sus.) Com. Buhalniþa

Cînd gãseºti în sobã, dimineaþa, cãrbuni aprinºi, nu se stîng peste
noapte, are sã fie ger.

Ciocîrlanul cînd îþi vine la prag ºi strigã, va fi ger. Toamna spre
iarnã, cînd are sã fie vreme rea, el strigã :

„Cîrpiþi, cîrpiþi” sau „opinci”...
iar primãvara, cînd are sã se facã vreme bunã strigã :

„Simþii varã”... Sau: „Ciuboþele”... Sau: „Copii”... ca sã iasã afarã.
Siret, Botoºani

Cum va fi vremea de Simion Stîlpnicul va fi tot anul.

Cum va fi de Cuvioasa Paraschiva va fi tot una pãn’ la Sf. Dumitru.
Botoºani

Cum va fi de Stratenie va fi vara. Strojineþ

Cum e de Blagoviºtene e în ziua de Paºti.

De 40 de Sfinþi dacã plouã, plouã 40 de zile.

Ploile de toamnã sînt pentru lacrimile femeilor, cînd li se duc
ficiorii ºi drãguþii în catane. Ropcea

De e ploaie de sãrbãtorile jidoveºti, plouã 40 de zile.

De Paºti sã nu dormi, cã-þi plouã fînul ; (s-a vãzut blãjinii.)
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Sã nu smulgi iarba cu mîna, cã plouã tocmai cînd trebuie sã fie
frumos, ca sã creascã iarba, cã aceea e hrana boului. Ropcea

Copiii, cînd plouã, sparie ploaia, s-a vãzut vol. I, p. 305, 485 sau:
Stãi, ploaie,
Cã te moaie,
Cã te-ajunge soarele
ªi-þi taie picioarele. Botoºani

Tot aicea, cînd plouã, zic :
Plouã, plouã,
Babele se ouã
Într-o casã nouã.
Fetele dumicã,
Flecãii mãnîncã.

Dacã nu hrãneºti bine mîþele, îþi plouã la nuntã. Siret

Sã nu mãnînci din oalã, cã-þi plouã la nuntã. Horodnic

Niciodatã sã nu bãnuieºti, dacã te duci la botez ºi plouã, cã atunci
sau copilul, sau nãnaºul va avea ploaie la îngropãciune. Botoºani

Cine ocãreºte ploaia cînd plouã, acelaºi lucru se întîmplã. Idem

Cui îi pare rãu cã moare, îi plouã la îngropãciune.

Sã fie cît de secetã ºi dacã treci cu mortul peste hotar, în satul
acela plouã. D-na Maria Reus, Mihalcea

Cînd cineva se îneacã, plouã cu sãptãmînile.

Dacã se naºte pe lume un copil cu noroc, de e secetã, îndatã va fi
rouã ; iar cînd îl boteazã, plouã ; dar numai un copil din pãrinþi
curaþi, cari nu umblã în alte cãi, acela e cu noroc ; ºi acela de moare,
e înger ; care nu sînt nãscuþi din pãrinþi curaþi sînt îngeri de cei de
la mîna stîngã. Petrea Beicu, Mihalcea

Ca sã ploaie, sã uzi pe o copilã cu apã pãn’ ce plînge ºi atunci
plouã. Botoºani

Ca sã ploaie, sã se scalde femeia îngreunatã ; e destul sã-ºi moaie
picioarele în apã. Camena

(S-a vãzut strigoaicele.)

Cînd îngroapã copilele pãpuºile, desigur plouã. Botoºani

Cînd îi secetã, sã arunci o canã nouã furatã în fîntînã. General

Cînd îi secetã, sã furi din grãdini 9 mãciulii de mac ºi sã furi o
oalã nouã din tîrg, sã torni macul în oalã ºi s-o arunci în fîntînã, dar
atunci pe acea care a oprit ploaia o detunã, cã s-a pus în harþã cu
Dumnezeu. Vezi vol. I, p. 133, 135.

Ca sã faci ploaie, sã arunci crucea în fîntînã. Siret
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În Botoºani, pentru ca sã ploaie, arunc icoana Maicei Domnului
în fîntînã.

Visuri

Apã de visezi, e viaþã.
Fîntînã, e noroc.
Apã limpede, e veselie, sanatate.
Apã mare, grijã.
Apã tulbure, glodoasã – boalã, moarte.
De visezi cã scapi cofa în fîntînã, îþi cere un suflet apã.
Spãlînd cãmeºi de te visezi, sînt lacrimi.
Plouînd de visezi, sînt lacrimi.
Oi negre de visezi, are sã ploaie.
Oi albe, are sã ningã, sînt nouri de omãt.
Gîºte, reþe, are sã ningã.
Brînzã de visezi, asemenea.

Poveste. Fata cu ochii scoºi

Zice cã era o casã, numai una singurã în cîmp, ºi femeiei i-a venit
poftã de pãstãi (de fasole) ºi s-a dus la sora sa în sat, sã-ºi aducã.
Cînd a venit acasã, a gãsit-o de copil ; da Dumnezeu cu Sf. Petru ºi Sf.
Paul au venit la mas. „Eu, zice omul, bucuros v-aº primi în casã ºi
v-aº ospata, dar pe femeia mea au gãsit-o durerile de facere.” „Dacã
noi ºtim asta, zice Dumnezeu, las’ c-om ºedea cum vom putea, n-avea
grijã d-ta de noi.” Ei s-au fost fãcut calici. Sã duce omul. Da
Dumnezeu zice cãtrã ceialalþi : „Are sã se nascã o fatã, numai de-ar
ploua, sã nu fie secetã, cînd s-a naºte, ca sã nu fie... lucrul rãu.” „Va
ploua”, zice Sf. Petru. ª-a dat Dumnezeu c-a plouat ºi s-a nãscut
fata. A doua zi, omul vrea sã se ducã în sat sã-ºi caute cumãtri ; da
ei îi zic cã vor boteza ei ; sã le caute o cãruþã sã meargã la preotul ;
ºi s-au dus cu toþi trei º-au botezat-o.

„De-amu, zice Dumnezeu, sã-i dãm cîte ceva... Eu îi dau cã, de cîte
ori se va scalda, sã se facã aur apa cea care se va atinge de ea.” „Eu,
zice Sf. Petru, îi dau cã, de cîte ori va plînge, sã ploaie.” „Da eu, zice
Sf. Paul, îi dau cã, de cîte ori va rîde, sã i se facã douã flori la urechi.”

S-au dus ei. Amu fata a fost crescut mare ; dar era un ficior de
împarat, cã el lumea umbla sã se însoare ºi nu-ºi putea gãsi de
potriva lui. Într-o zi, a mers fata cu ulciorul la fîntînã, sã aducã apã ;
ºi împaratul acela tocmai se întîmplase acolo, poposea caii. Ea merge
de scoate apã; da apa strãlucea ca aurul de la mînele ei. El o întreabã
a cui e – ºi se uitã cã e aºa de frumoasã, cum nu mai vãzuse el pãn’
atunci, cît umblase pe lume; ºi ca s-o zãdãrascã, îi ia ulciorul din
mînã. Ea atuncea a început a plînge ; ºi unde n-a început a ploua, cã
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gîndea boierul cã se îneacã, radvanul ºi caii erau cu totul în apã. El
i-a dat ulciorul înapoi, iar ea a început a rîde º-aºa frumoase douã
flori i s-au fãcut la urechi º-aºa de bine-i ºedea, cã na !

A mers boieriul cu dînsa la casa pãrinþilor ei º-a vorbit cu tatãl ei
sã i-o dea de soþie ; º-a scris-o pe dînsa ºi pe dînsul la tatãl ei pe
poartã, de frumoºi ce erau. De bucurie cã amu º-a fost gãsit lui
potrivã, s-a dus sã pregãteascã nunta ; iar pe dînsa avea sã o aducã
în urmã.

A luat mã-sa º-a trimis-o c-o sorã a ei ºi cu fatã-sa druºcã ; cã ea
nu putea sã lese copiii. Da mãtuºa-sa a fãcut o azimã de fãinã pentru
dînsele, iar pentru mireasã a pus o parte fãinã ºi douã pãrþi sare ºi
cînd mergeau pe drum i-a dat-o s-o mãnînce. Ei din aceea aºa i s-a
fãcut de sete, cã tot una cerea apã ºi apã, da apã nu era.

„Þ-oi da apã, zice mãtuºa-sa, dacã mi-i da amîndoi ochii.” Ea s-a
lasat ºi i-a scos ochii sã-i dea apã, aºa de însetatã a fost ! ªi cînd au
ajuns la o fîntînã, i-a zis ca sã se plece sã beie. Ea numai s-a plecat
ºi mãtuºa-sa huºtiuliuc !... a dat-o în fîntînã ºi ele amîndouã s-au dus
în locul ei. Împaratul, dacã a vãzut-o, n-a cunoscut-o cã nu-i aceea
º-a luat-o pe asta º-a fãcut nuntã.

Fata cea frumoasã a ramas acolo în fîntînã, nu s-a înecat, cã nu
era tare adînc, numai era glod ºi nu putea ieºi, ºi plîngea. Iaca vine
un moºneag ; ºi ea începe a-l ruga : „Moºule, or cine eºti, mã rog
scoate-mã de aici : de eºti bãtrîn, sã-mi fii tatã, de eºti tînãr, þ-oi fi
femeie, numai nu mã lasa sã mor.” Moºneagul a scos-o plinã de
glod; da fetele lui nu erau departe, legau niºte snopi ; le cheamã ºi le
zice s-o spele. Cea mai mare zice cã ea nu vrea sã sã tãvãleascã ; cea
mijlocie zice cã nici ea nu vrea. „Lasã c-o spãl eu, tatã, zice cea mai
micã” ; ºi fuga aleargã acasã ºi aduce un ciubãr ºi scoate apã din
fîntînã. Cînd o scoate din apã : apa ceea, cît era ciubãrul roatã, s-a
fost fãcut un bolohan de aur! Celelalte pe lîngã dînsa, – amu li era
ruºine sã cearã sã le deie ; ºi moºneagul a zis cã numai cît cea micã
are sã aibã parte, cã ea a fost mai bunã.

Au þinut-o ei la dînºii cît au þinut-o, da într-o zi, nu-º ce s-a
întîmplat c-a început ºi ea a rîde. „Vai ! ce flori frumoase ai la urechi !
zic fetele ; dã-le tatei sã le vîndã în tîrg, cã pentru acele mare lucru
poate sã capete.” „Eu nu vrau nimic, zice fata, numai ochii mei,
macar unul de l-aº capata.” „Dã-mi florile încoace, zice moºneagul,
cã eu þi-i aduc.”

S-a dus el cu florile cele prin tîrg ; toþi oamenii sã îndesau sã le
cumpere, da el zicea cã pentru nimic nu le dã, numai pentru un ochi
de om, cine-a avea sã-i deie ; ºi s-a fost întîmplat ºi împãrãteasa cu
împaratul cu radvanul la primblare, – împãrãteasa zice : „Adã-n-
coace, cã eu am doi ºi þi-i voi da, nu unul.” L-a dus acasã de i-a dat
ochii. Fata, cum i-a pus, îndatã a dat Dumnezeu cã s-au prins la loc
º-a vãzut.

I-a mulþãmit moºneagului ºi s-a dus în lume. S-a dus la împaratul
ºi s-a apucat bucãtãriþã, º-aºa de bune bucate fãcea, cã toþi se mierau
ºi la toatã lumea bucatele ei plãcea ; de departe miroseau. Odatã s-a
fost fãcut la un împarat bal º-a mers împaratul cu împãrãteasa º-au
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mers o mulþime de ficiori de domni ºi de crai, da fetei aºa îi da
Dumnezeu niºte straie de frumoase ºi trãsurã ºi cai – ºi dupã ce sã
duceau toþi, sã îmbraca ºi pe unde mergea, strãlucea de la dînsa ca
de la soare ºi cu florele cele cînd rîdea aºa de frumos îi ºidea, cã nu
mai era ca dînsa nime. S-au pus împaraþii ºi craii toþi sã afle cine-i ;
º-amu, a treia oarã, s-au luat cu trãsurile în urma ei ºi s-a luat ºi
împaratul ista, da ea întrã în ograda lui ! El iute, cînd era ea sã sã
scoboare din trãsurã, o prinde în braþe : „De-amu nu mai scapi,
spune-mi cine eºti ?” „Nu mã cunoºti, zice ea împaratului, nu-þi aduci
aminte cînd scoteam apã la fîntînã º-ai mers la pãrinþii mei sã mã iai
ºi eu am rãmas în urmã sã merg cu mãtuºa, – ea, inca ºi inca ce mi-a
fãcut !” ªi cînd a prins a plînge, ºi cînd a prins a ploua! Pe urmã, iar
a rîs ºi florile s-au fãcut la urechi la loc. „Hai la noi acasã ºi te uitã
sã mã vezi scrisã pe poartã, n-oi fi eu aceea?”

Au mers ei pãn’ la casa tãtîne-sãu ºi era ea cu adevarat, scrisã cu
dînsul. Atunci el a venit º-a început altã nuntã cu dînsa, dar pe acea
a legat-o de coada unor harmasari nenvaþaþi ºi din urmã flecãii îi
alungau cu harapnicele ºi, unde a picat capul, s-a fãcut deal, unde
ochii, pãrãu, unde picioarele, rãschitoare, unde mînele, greble ºi de
atunci sînt dealuri ºi pãrãie ºi greble ºi rãschitoare pe lume.

Dochiþa lui Hurghiº, Mahala

Pe cînd umbla Dumnezeu pe lume, au ajuns noaptea la casa unui
om sãrman. Acolo tocmai atuncea nãºtea femeia. S-a nãscut o copilã.
Dumnezeu spune omului cã i-ar boteza, dimpreunã cu Sf. Petru ºi
Paul. Omul a primit bucuros. Dupã botez, Dumnezeu zice cãtrã Sf.
Petru ºi Paul. „Eu am sã-i dau ca dar copilei acesteia cã, de tot pasul
ce va pãºi, sã se facã în urma ei un galbãn. Da tu ce-i dai?” îl întreabã
pe Sf. Petru. „Eu îi voi da cã, de cîte ori va plînge, sã-i curgã diamante
din ochi.” „Da tu ce-i dai?” îl întreabã pe Paul. „Eu îi dau cã, de cîte
ori va rîde, trandafiri sã-i curgã din gurã.” – S-au dus ei.

Cum a început copila a umbla, de tot pasul unde pãºea, în urma
ei rãmînea galbãnul. S-au fost fãcut pãrinþii ei bogaþi straºnic. Iatã
cã viseazã ficiorul împaratului cã în cutare loc sã aflã o fatã cu
aceste daruri. Porneºte ficiorul împaratului s-o caute º-o gãseºte.
Au fãcut vorbã ºi s-a întors acasã sã spuie la pãrinþi sã facã nunta.
Ea a pornit în urmã c-o mãtuºã a ei ºi c-o varã. Mãtuºa ºi vara ei, de
ciudã, pe drum, i-au tãiet picioarele ºi i-au scos ochii º-au aruncat-o
într-o fîntînã. Un bãtrîn a scos-o º-a adus-o acasã, dar ea, unde calca
cu monturele ei, tot sã fãcea galbãnul.

Acuma ºi moºneagul se fãcuse bogat. Diamante, de asemenea,
avea destule.

Dupã ce-a mai uitat din supãrãri, a început a rîde. Au început a
curge trandafiri pe jos ! Ea a fãcut un buchet frumos ºi l-a dat
moºneagului sã se ducã la uºa bisericei ºi pe nimic sã nu-l deie,
decît pe doi ochi, cine-i va da. Vine la bisericã împãrãteasa, vara ei,
ºi vede buchetul. Vra sã-l ieie pentru împaratul, gîndea cã, de i-l va
da, o va iubi, cãci el nu sã uita la dînsa. I-a dat cei doi ochi ai fetei
ºi i l-a luat.
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Fata a pus ochii ºi îndatã s-au prins. Acuma vedea. Sã apucã sã
coase, cu diamante, o basma tare frumoasã ºi-l trimete pe moºneag
s-o vîndã pentru douã picioare de om, cine-i va da. Împãrãteasa i-a
dat picioarele ºi pe loc s-au lipit cum au fost. „Acuma, zice ea bãtrî-
nului, ia aur mult ºi dã sã-mi facã la aurari o raclã, în care sã mã pot
închide pe dinlãuntru.” Cum i-a adus-o, s-a pus într-însa º-a zis
moºneagului s-o ducã ºi s-o puie în mijlocul bisericei. Vine împaratul
ºi vede racla ºi sã gîndeºte cã atîta aur ca sã facã o raclã nu poate
nime sã aibã, decît logodnica lui. Poronceºte sã i sã ducã racla în
odaie la dînsul. S-a uitat cît s-a uitat, a cercat s-o deschidã, dar
vãzînd cã nu poate, a pus-o sub pat. Noaptea ea a ieºit pe cînd
dormea el, a plîns peste aºternutul lui ºi l-a stropit totul cu
diamante. A doua zi, el sã scoalã ºi sã miarã. A doua noapte, ea rîde
deasupra patului lui ºi-l presurã totul cu flori. Cînd s-a trezit
împaratul, un miros de-l îmbata ! A treia noapte, n-a mai dormit, s-a
pus s-o pîndeascã ºi prinzînd-o în braþe, nu s-au mai despãrþit. Cu
mãtuºa ei ºi vara – a fãcut ca ºi mai sus. V. Tanasiuc, Clucucica

*

§ 12. Iordanul

Botezul Domnului (în 6 ianuarie)

Ce povestesc oamenii despre Iordan:
Adam a fost dat diavolului, prin înscrisul ce l-a fãcut, toate sufle-

tele : ºi cele vinovate, ºi cele nevinovate, iar hãrtia, diavolul a pus-o
într-un ºip ºi a slobozit-o în apã sub o piatrã. Dumnezeu a trimes pe
Sf. Neculai în iad sã-l întrebe cine poate scoate înscrisul de la dînsul.
El a zis cã nime nu-l va putea scoate, decît acela ce se va naºte din
fecioarã ºi sã va boteza de douã ori. Acu iadul se împluse de suflete
ºi gemeau. El îi lua fãrã judecatã ºi-i ducea ºi pe cei vii, ºi pe cei
morþi. Lui Dumnezeu i-a fost milã ºi l-a trimes din duhul sãu pe
lume pe Domnul Hristos. Cînd Domnul Hristos a fost de 30 de ani,
a cãutat pe Sf. Ioan, sã-l boteze în apa Iordanului. Gãsindu-l, i-a zis :
„Ioane, boteazã-mã.” „Nu ºtiu cum!” a zis Sf. Ioan. „Fã cum ºtii”, a
zis Domnul Hristos. Sf. Ioan a luat apã ºi i-a turnat în cap º-a zis :
„Cã a ta este împãrãþia ºi puterea, în ceri ºi pe pãmînt ; a Tatãlui º-a
Fiului º-a Sf. Duh, amin!” Atunci Domnul Hristos a slobozit trei
lumînãri în apã, care au mers pãn’ în fundul mãrei º-au ars hãrtia
de la necuratul.

Diavolul nu s-a lasat cu atîta, s-a apucat sã facã un scaun în iad,
sã-l prindã pe Domnul Hristos cînd va veni etc., dar Domnul Hristos
a blagoslovit ºi s-au închis lãcãþele, º-amu el stã acolo ferecat ºi tot
anul lanþurile lui sã desfac ; dar cînd vine la Boboteazã ºi strigã
preotul „Chiraleisa”, atunci lanþurile se întãresc din nou.

Ioan Pisarciuc, Roºa
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De demult, erau draci mulþi pe lume ºi dracul avea treabã la om,
pe oameni de vii îi ducea în iad ºi-i muncea, dar dacã i-a luat Domnul
Hristos asupra sa, sã cheamã cã sîntem ai lui Dumnezeu, cã avem
cruce cîþi sîntem botezaþi ºi dracul nu mai are treabã, nu sã poate
apropia. El de cruce fuge, îl arde ! De ce sã zice : „Ucigã-te crucea !”
Atîta sã teme : de cruce, cã-l arde, ºi de tun, cã-l ucide, de aceea sã
zice : „Ucigã-te tunul.” El pe oameni mereu umblã sã-i îndemne la
rãu, sã facã pacate, doar i-ar putea lua în iad. Pãn’ la Domnul
Hristos, oamenii erau bezmetici, nu sã ºtiau ce-i pe lume.

ªtefan Pita, Mihalcea

Sfîrºitul lumei ºi cei 30 de ani ai diavolului

Cînd au fãcut lumea, Dumnezeu a spus diavolului cã sã facã el
pãmîntul ºi casa, cãci Dumnezeu va face pe om, ºi pentru lucrul lui,
îl va pune în scaun. Dar cum nu s-a putut sã fie decît un tatã la copii,
tot astfel nu s-a putut sã fie decît un Dumnezeu pe lume.

Diavolul, de ciudã cã nu l-a pus, a fãcut o fîntînã ca sã-l închidã pe
Domnul Hristos, cînd va veni ; cãci el vrea sã fie singur pe lume
stãpînitor, nu-i era destul cã lua ºi pe vinovaþi, ºi pe cei nevinovaþi
ºi-i muncea în iad, cã amu nu mai încãpeau. Cînd s-a scoborît Domnul
Hristos în iad, el i-a zis sã între în fîntînã etc. Dumnezeu a suflat ºi
l-a închis. Diavolul a început a rãcni : „Tu m-ai închis aicea, eu n-am
parte la jumatate de împãrãþie pe lume ca ºi tine ?” „Vei avea, zice
Dumnezeu, darã tocmai la sfîrºitul lumei ; atunci 30 de ani întregi
ai sã fii numai tu stãpîn.” ª-a deschis Dumnezeu iadul ºi au ieºit la
suflete 7 zile ºi 7 nopþi necontenit, pãnã s-a deºartat. ªi amu-i iadul
gol. El s-a mîniat º-a început a striga : „Cum, cei buni þ-ai luat toþi
þie ºi mie ai sã-mi laºi numai pe cei calici ?”

„N-ai grijã, a zis Dumnezeu, cã toþi cei mari, toþi vornicii ºi boga-
taºii au sã fie ai tãi ºi cei saraci ai mei !” (Cã vornicii înºalã ºi bogaþii
sînt fudui ºi nemilostivi.)

Atunci, la sfîrºitul lumei, cînd i-a fãgãduit Dumnezeu, el are sã
poatã ieºi de acolo ºi are sã caute sã-ºi facã norod, sã i se dea lui.
Oamenii noºtri, cari vor fi a lui Dumnezeu, nu se vor da lui ºi el i-a
munci, i-a pune sã care pietre ºi sã facã poduri – podurile vor fi cu
cuie pe ele ºi i-a pune sã treacã cu picioarele goale, sã-i înfrice, ca sã
i se deie. Da acei cari vor fi ai lui Dumnezeu nu se vor teme, vor trece
ºi le va fi moale ca pe paie sub picioare ; ºi-i va pune sã treacã prin foc
ºi cei ce vor trece le va fi rece, ca ºi cum n-ar fi foc. Atunci apã n-a fi,
vor vrea oamenii sã beie apã ºi el va schimba apa în aur ºi argint,
numai atîta apã va fi, cît va purta-o el în ciubere : ud de-a lui ºi de
cal. ªi care va putea sã rãbde va fi bine, da care va bea va fi al
necuratului. Noi de aceea, în ziua de Ajunul Iordanului, nu mîncãm
ºi nu bem nimic, pãnã nu gustãm agheazmã; ca sã putem rabda pe
ceea lume, cînd va veni el.

Da Dumnezeu aºa are sã facã, cã are sã scape pe oameni degrabã
de muncã ; anii aceia n-or fi ca aceºtia lungi. Acei 30 de ani vor fi ca
30 de zile, ziua are sã fie ca ceasul, iar ceasul, ca minuta.
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Pe urmã, are sã dea Dumnezeu foc, sã ardã ºi cei vii, ºi cei morþi,
ºi s-a deschide pãmîntul ºi va arde de 7 stînjeni, iar dupã ce va fi ars
totul, cenuºa o va sufla Dumnezeu pe valea lui Safat ºi acolo vor
învia cu toþii ºi va fi judecata. Pe cei buni îi va lua Dumnezeu, iar cei
pãcãtoºi vor fi ai diavolului ºi-i va duce în foc. Da Maica Domnului
tot are sã moaie fuiorul cel de la Boboteazã în foc de trei ori ºi are sã
scoatã suflete, cîte s-or prinde. De aceea femeiele dau la Boboteazã,
la cruce, fuioarele cele mai lungi.

Femeile din Mihalcea perie bine fuiorul care-l dau la cruce, sã
n-aibã puzderie într-însul, ca sã se rupã, cãci pãcãtoºi vor fi mai
mulþi decît buni. Cine ºtie, poate ºi aceea ce dã sã fie pe acolo.

Zice cã-i tare pacat dacã femeia desparte fuiorul ºi dã numai
jumatate ; Maica Domnului atunci plînge cã nu l-a dat întreg
Domnului Hristos.

Fuiorul ce se dã la cruce, în Mihalcea, se cheamã „crijma lui
Hristos”. Safta Andriciuc

Maica Domnului, de cînd lumea, tot împleteºte la un sac din
fuioarele ce se dau de Boboteazã la cruce, cu care sã scoatã sufletele
din iad. Roºa

În Ropcea, spun cã împleteºte o mrejã.

În Botoºani, cari n-au cînepã dau la cruce jerbii de bumbac cum-
parat. Aice, se spune cã Maica Domnului se duce în toatã ziua de
Înviere cu fuiorul ºi scoate sufletele din iad, cîte se pot prinde.

La sfãrºitul lumei, apã n-are sã fie deloc. Diavolul cel mare stã în
iad legat de un munte, atunci el va ieºi ºi va ascunde toate izvoarele,
toate apele, sub o piatrã ºi n-are sã rãmîie de bãut decît pãcurã ºi
leºia ce o fac femeiele vinerea ºi în sîmbetele morþilor, precum ºi
dupã Boboteazã cele douã sãptãmîni. Ioan Pisarciuc, Roºa

Ajunul Bobotezei

De Ajunul Bobotezei, se fac aceleaºi bucate ca ºi de Ajunul
Crãciunului. Ajunul acesta, unii spun cã se posteºte pentru cã, dacã
gustã agheazmã de cea mare, sã nu se mãnînce îndatã carne. Dimi-
neaþã, pãnã ce nu aduc agheazmã de la bisericã ºi nu gustã, nime nu
mãnîncã, nici copilul cel ce suge.

Preotul vine cu crucea ºi cu agheazma, de stropeºte în casã ºi
masa ; oamenii sãrut crucea ºi preotul îi stropeºte pe fiecare. La
cruce, se leagã un fuior de la toatã casã. Masa e întinsã ; preotul o
blagosloveºte ºi se pune de gustã. Dupã ce a plecat preotul, în
Moldova, sã pun de mãnîncã cei de casã. În Bucovina, tot cina de
sarã li e mîncarea de cãpitenie.

Dacã vrai sã nu-þi mãnînce uliul puii, în ziua de Ajunul Bobotezei,
sã dai un ou de sufletul uliului, dar n-a vra nime sã-l ia, cã n-a avea
pui, tot anul îi va mînca uliul puii. Ropcea
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Sub preot, sã pun grãunþe ºi fîn, care apoi sã dau la gãini, iar
fînul sã pune în cuibare la cloºte, cãci e spori în pui, îi scot pe toþi
ºi-i cresc. Moldova

Mai demult, în satele de lîngã Cernãuþi, cum e ºi Horecea, pe
preot îl duceau oamenii de la o casã pãn’ la a 12-cea casã cu lumînãri
aprinse, strigînd „Chiraleisa !” ºi tot aºa pãn’ ce gãteau. Acuma, sã
petrece numai pãnã la altã casã. În Moldova, ºi acuma îl duc pe
preot oamenii gramadã, cu lumînãri.

Masa se pregãteºte ca ºi de Ajunul Crãciunului. În timpul acestor
douã sãptãmîni, în satele de pe lîngã Cernãuþi, sãminþele toate au
stat sub faþa de masã, de Boboteazã mai stropesc masa în cruce cu
agheazmã ºi apoi, gustînd din trei locuri din mîncare, iau mîncarea
pregãtitã pentru vite, o stropesc cu agheazmã, stropesc ºi fînul în
iesle ºi le dau sã mãnînce, zicînd dupã cum am aratat la Ajunul
dintãi ; apoi sã pun gospodarii ºi mãnîncã.

În aceastã noapte vitele vorbesc ; sã spune în Mihalcea.

În Mihalcea, de Ajunul Bobotezei, sã colindã umblînd cu capra.

În Iliºeºti, fetele fac toate vrãjile de mãritare, ca ºi spre Anul
Nou. În sara aceasta, lipesc de cornul drept al vitelor cîte o cruciþã
de cearã, ca sã fie aparate peste an de boale. Tot astfel, lipesc cruciþe
de cearã pe toþi patru pãreþii casei, dinlãuntru, cãci atunci nu se pot
apropia pociturã, boale, – cînd trec pe aproape, zic îndeele : „Aici sã
nu ne apropiem, cãci este cruce de la Iordan ºi apãrã casa.”

Catrina Pantea, Mihalcea
(S-a vãzut sãmînþa de bostan, de Boboteazã.)

În Moldova, paiele ce sã aºtern în ziua de Boboteazã sub picioarele
preotului, cînd sfinþeºte agheazma, se dau la vite, pentru blagos-
lovenia vitelor ºi roadã peste tot anul ; au spori ºi izvor ºi sînt sãnã-
toase. Din acelea paie fac colãcei ºi-i pun prin copaci, ca sã rodeascã
la anul. Botoºani

În Mihalcea, în ziua de Ajun, fetele pregãtesc cana cu care au sã
meargã dupã agheazmã. Îi fac cruciþi de cearã ºi o împodobesc cu
ghirlãnzi de berbenoc poleit, cu flori, iar la toartã leagã în cruciº lînã
roºã. Tot atunci sau ºi mai înainte, pregãtesc lumînarea pentru
Iordan, numitã troiþã ; cu aceasta în mînã, asistã la sfinþirea apei.
Troiþa se face astfel : iau o lumînare mare, lîngã care lipesc la mijloc
o cruce de lemn simplã, o leagã bine, iar împrejur pun busuioc,
spice, mãciulii de mac, flori uscate, cãline, ºi fac un mãnunchi mare,
astfel cã crucea nu se vede deloc. Pe deasupra, pun berbenoc poleit,
vîsc (vîscul înaintea Iordanului sã vinde pe piaþã în Cernãuþi) ; prin
verdeaþa aceasta, mai pun simetric ºiraguri de mãrgele, lînã roºã,
iar mãnunchiul în jos, precum ºi lumînarea, o învãlesc c-o naframã
frumoasã, ca o lumînare de botez ; mai ales sã face troiþa peste Prut,
unde populaþia e mai rusificatã. Spicele, macul etc. sînt bune de
leac, de sãmînþã, de afumat vaca, cînd e bolnavã la ulger, viscul e



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA304

bun de tusã etc. Dupã ce se sfîrºeºte Iordanul, lumînarea o duc în
bisericã ºi o lasã sã stea pãn’ la Stratenie, atunci o aduc acasã ºi,
dezbrãcînd-o de toate, o întrebuinþeazã ca lumînare simplã, în ziua
de Paºti, cînd merg la înviere. E un obicei vechi creºtinesc, cu resturi
pãgîne.

Care nu au troiþã, ci simplu lumînare, vin cu ea aprinsã pãn’
acasã ºi aice îºi pîrlesc pãrul în frunte, în ceafã ºi pe la urechi ; ca sã
nu se teamã noaptea, sã nu aibã fricã peste an. Fac cruce cu lumînarea,
pîrlind grinda în casã, ºi afumã vitele ; mai ales fac acestea cu iascã,
pe care o aprind la Iordan, de la sãcãluºele cu care se împuºcã, cînd
se face botezul Domnului ºi poporul strigã într-un glas :
„Chiraleisa !”

Împuºcatul

Diavolii, cînd s-a botezat Domnul Hristos, au venit cîtã frunzã ºi
iarbã, trãsnind ºi pocnind pe apa Iordanului, cã se auzea cine ºtie de
unde huitul, sã nu lese sã se boteze Dumnezeu. Dar Dumnezeu a
poruncit la preoþi sã citeascã ºi sã sfinþeascã apa ºi cînd au început
oamenii a împuºca º-a striga „Chiraleisa !”, gheaþa s-a rupt sub dia-
voli ºi cu toþii au cãzut în apã ºi s-au înecat ; de aceea, amu nu sînt
aºa de mulþi, s-a curãþit lumea de dînºii. Pe acei cari au mai ramas
îi omoarã Sf. Ilie cu tunul, dar ei la om n-au ce cata.

ªtefan Pita, Mihalcea

În Rarancea, la graniþa Bucovinei dinspre Rosia, Iordanul îl fac
ambii preoþi, atît cel bucovinean, cît ºi cel rus, lîngã graniþã, deodatã,
ºi cînd împuºcã din sãcãluºi aice, acolo slobod salve de puºti soldaþii
ce stau înºiraþi pe graniþã. De la d-l pãrinte Gh. Levescu

Cînd se strigã „Chiraleisa”, îndatã omul capãtã putere, se sim-
þeºte cã e mai tare, mai cu curaj. Atunci toate necurãþeniele, toate
boalele, toate fiarele, cîte sînt stricãcioase omului : lupi etc. se îm-
prãºtie, se depãrteazã, fug fiecare la locaºurile lor prin pãduri ºi tot
anul e curat, pãnã iarãºi la Sf. Andrei, cînd iese ele ºi þin pãn’ la
Crãciun mai tare. De Crãciun, le alungã bãieþii cu colindele ºi cu
uratul, cu pocnitele de bice, iar de Boboteazã se duc cu totul. (Vezi
vol. II, p.33.)

De Boboteazã, cînd strigã preotul „Chiraleisa” ºi stropeºte în
patru pãrþi cu agheazmã, pe necuraþi atunci îi arde ºi toþi aleargã sã
se ascundã care încotro. Atunci nu-i bine sã laºi nimic afarã ; petecã,
pînzã, sã aduci totul în casã ; nici omul, pe lîngã casa lui, afarã sã nu
steie ; cãci „el”, sub ce gãseºte atunci, se ascunde, nici chiar bucii în
pod sã nu-i laºi. – La o femeie a trãsnit vara în polobocul cu buci ; cãci
el, unde se ascunde în ceasul acela, în ziua de Boboteazã, merge ºi se
ascunde vara, cînd tunã, ºi Sf. Ilie îl trãsneºte. De aceea oamenii
închid îndatã uºele ºi astup cahla, cînd aud strigînd la Iordan, doar
n-ar întra atunci în casã. În ceasul acela, ei cîtã frunzã ºi iarbã fug,
se ascund în fundul apelor ºi a pãmîntului ºi se împrãºtie.
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Sãptãmînele celea, sã nu moi cãmeºile în pãrãu, cãci ei de cãmeºi
sã prind ºi iese. De arunci o cotreanþã atunci în apã, de cotreanþa
ceea se prind sute de mii ºi înoatã cu dînsa. Catrina Beicu, Mihalcea

Babele cele afurisite moaie în zilele acele petecã în pãrãu ºi îl
scot ; ele ºtiu pentru ce le trebuie ! D-l Ilie Dulgher, Broscãuþi

(Vezi grindina ºi diavolul vol. II, p. 184.)

Douã sãptãmîni dupã Boboteazã, cãmeºile nu se spalã, cãci sînt
apele sfinþite. General

Cînd sfîrºeºte preotul agheazma, porneºte de la pãrãu spre bise-
ricã stropind în toate patru pãrþile ; atunci cei care au venit dupã
agheazmã aleargã care mai de care, sã ieie întãi, sã grãmãdesc, se
împing, sã bat. Agheazma dintãi e bunã pentru dragoste, cinste,
mãritare ; – sã sã spele fata cînd se duce undeva, ca aºa sã se grãmã-
deascã peþitorii ºi aºa sã fie de cinstitã. – Cu agheazmã stropesc ºi
vita, cînd o duc la vîndut. Îndatã dupã ce s-a luat agheazmã, fetele se
cufundã în pãrãu de 3 ori, ca sã se mãrite, sã se strîngã flecãii la
dînsele, cum s-a strîns norodul la Iordan.

În satele în care umblã cu malanca, flecãul ce a fost îmbracat ca
femeie trebuie sã se scalde în pãrãu, ca sã nu se dioache, de a fost
tare frumos ; iar moºneagul sare peste foc, în ziua de Anul Nou sau în
ziua de Sf. Ioan, ca sã nu-i facã ceva necuratul.

În ziua de Boboteazã, cum vii cu agheazma acasã, mergi ºi
stropeºti în toate pãrþile, pe la vite, pe la gospodãrie, torni în fîntînã
ºi diavolul fuge, n-are cum se apropia, nici în apã n-are voie, cã e
cruce ; doar în belþi de cele stãtute dacã ºede.

Iordanul, Boboteaza, e zi mare, o datã-n an, cînd se sfinþesc toate
apele, fîntînele ºi ne apãrã Dumnezeu cu crucea de rãu. De atunci se
boteazã oamenii cu apã ; pãnã atunci, Sf. Ioan boteza, dar numai cu
lumînarea. D-na Elisaveta Reus, Mihalcea

În ziua de Boboteazã, în ªcheia, merg la þintirim ºi toarnã
agheazmã la copiii cei morþi ºi nebotezaþi ºi dacã toarnã 7 ani, e ca
ºi botezat.

În Ropcea, dau agheazmã de sufletul celor ce s-au spînzurat etc.,
de sufletul celor ce nu mai au pe nime, ºi li e pe ceea lume mai uºor.

Cu agheazmã sã stropeºte vita, de e bolnavã, sã alung farmecile,
ba ºi de pistrui e bunã.

Numai calul nu se poate stropi cu agheazmã; cãci calul e blas-
tamat de Dumnezeu; el piere ºi nu se saturã ; el, ºi mort, e cu iarbã-n
gurã. Diavolul în cal se preface, în om, în iepure ; dar în bou, oaie,
porc, nu, cãci acelea sînt blagoslovite de Dumnezeu.

Elena Braha, Mihalcea
Dacã se boteazã vrun bãiet în ziua de Boboteazã, cine vra îi pune

numele Iordache.
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Cînd se naºte vrun copil iarna, pe cînd sînt troiene, i sã pune
numele Troian. Se punea mai de demult.

Pãn’ la Boboteazã, e dricul iernei, de la Boboteazã crapã gerul ºi
iarna e pe ducã.

Agheazma ce sã face peste an

În Bucovina, a doua zi de Duminica Mare, se face agheazmã
pentru roada cîmpului ; sã merge cu procesie în cîmp ºi se stropeºte.
(S-a vãzut.)

Tot aice, la 1 august, se face agheazmã pentru insecte în grãdinã,
sã nu mãnînce viermii, ºi cu aceasta se stropeºte grãdina.

În Ropcea, atunci duc la bisericã snopi de flori, buruiene, spice, pe
care le sfinþesc ºi sînt bune de scaldat, de samanat.

Luni, a doua zi de Paºti, se face agheazma Învierei, cu care se
stropeºte biserica ºi locul împrejur.

Tot astfel sã stropeºte în fiecare an, fãcînd agheazmã a doua zi de
hramurile bisericilor, numitã „agheazma înnoirei”. (Biserica ce se
face nouã se sfinþeºte întãi cînd îi dã hramul, de sãrbãtoarea unui
sfînt ºi apoi din an în an.)

În Moldova, se face agheazmã vineri dupã Paºti, în ziua de „Izvo-
rul Maicei Domnului”, care e bunã de stropit cîmpurile pentru
viermi etc.

Agheazmã pentru gîngãnii, aice se face de Trif. (Se va vedea la
Trif.)

Se face agheazmã în bisericã la începutul fiecãrei luni ºi apoi,
mergînd preotul la fiecare casã, stropeºte cu aceasta, ca sã cureþe, sã
alunge relele, fapturele, pentru sanatate etc.

Fac particularii agheazmã la începutul fiecãrei sãptãmîni, avînd
un preot tocmit anume cu luna, ce vine sã facã. Cu aceasta se stro-
peºte în casã, pentru sfinþirea casei ºi a trupului ; cãci zice Hristos în
rugãciunele aghezmei : „Iatã v-am dat vouã (preoþilor) putere asupra
duhurilor celor necurate, ca sã curãþiþi norodul de orice boale ºi sã
tãmãduiþi.”

Într-o casã unde sînt boli multe, se întîmplã pagube, nenorociri,
îndatã îºi aduc aminte cã n-au fãcut de mult agheazmã; atunci
cheamã preotul ºi fac, stropesc peste tot locul ºi depãrteazã tot ce-i
rãu.

Asemenea, se face agheazmã ºi pentru farmece.

Agheazma cea mare de la Iordan nu se poate întrebuinþa la toatã
nimica, ca în Bucovina, numai cînd se împãrtãºeºte cineva, cu o zi
înainte bea agheazmã, se toarnã în fîntîni cînd se curãþe sau cînd un
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vas s-a spurcat, dupã ce l-a fiert, l-a frecat, sã toarnã agheazmã ºi
apoi se poate întrebuinþa, e curat etc.

§ 13. Sf. Ioan Botezãtorul

A doua zi de Boboteazã, în 7 ianuarie e Sf. Ioan Botezãtorul,
atunci se fac patroane. Despre Sf. Ioan vezi vol. I, p. 52. Despre el
puþin sã poate scrie, deoarece poporul, în toate povestirele, îl confundã
cu Sf. Ioan de la Suceava ; dupã cum sã vede ºi vol. I, p. 181 – ceea ce
se adivereºte în povestea Maicei Domnului – vezi la broascã, partea
prezentã : Maica Domnului gãsind pe Domnul Hristos. S-a vãzut
rugãciunea de sarã vol. I, p. 424.

Despre constelaþia numitã Plugul (constelaþia lui Orion), sã spune
în Mihalcea cã acolo e Sf. Ioan. Sf. Ioan era bat º-a fost adormit pe
plug. „Ioane, strigã Dumnezeu, scoalã, cãci sînt 4 ceasuri ºi te apucã
de arat” ! Isidor Filip, Mihalcea

În miezul verei, cad Sînzienele, naºterea lui Sf. Ioan. Sînzienele sînt
pentru roada grãdinilor º-a cîmpului, pepenilor, curechiului ; sã va
vedea vol. III*. Atunci se strîng buruiene, flori ºi sã sfinþesc. S-a vãzut
Sînzienele la tun. – Pãnã la Sînziene cîntã cucul. – Vezi vol. I, p.261.

„Capul lui Sf. Ioan sau os viu” se numeºte în Mihalcea un trifoi
alb, mare, ascuþit ; e bun de scaldat, pentru întãrirea trupului,
pentru boale. Sînziana e, asemenea, bunã de scaldat.

Vîntul e Sf. Ioan, s-a vãzut vol. I, p. 345. Vezi învãþãtorul vol. I, p. 46.

De Sf. Tãierea Capului Sf. Ioan sau „Sf. Ioan taie capul pe
curechi”, nu se mãnîncã curechi, mere, vezi vol. II, p. 334. Lui Sf.
Ioan, de 7 ori i-au tãiat capul pe curechi ºi iar a înviat. Ropcea

În ziua aceasta sã posteºte. Vezi frigurile vol. II, p. 147.

§ 14. Lanþul Sfîntului Petru în 16 ianuarie

În ziua de Sf. Petru de iarnã sau Lanþul Sf. Petru, e jumatate de
iarnã. Din ziua aceea pãn’ la Sf. Petru de varã, e tocmai atîta cît e de
la Sf. Petru de varã pãnã atunci.

În Bagiurea (Moldova), þin Lanþul Sf. Petru pentru lupi. Povestea
spune cã Sf. Petru e mai mare pe lupi, atribuindu-se lui Sf. Petru
aceeaºi poveste cu lupii ca ºi lui Sf. Neculai, în Mihalcea, ºi lui Sf
Gheorghe, în Botoºani. (Se va vedea vol. III*).

În ªcheia, þin pentru sanatatea vitelor.

În Voloca, spun cã, la Sf. Petru de iarnã, se întorc jivinile în
pãmînt cu capul în sus. Gh. Bileþchi

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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În Mahala, þin pentru ºoareci ; cãci le rod toate celea, dacã nu þin.
Aici spun cã, în ziua ceea, fac ºoarecii nuntã. Dochiþa Hurghiº

§ 15. ªoarecii. Din ce s-au fãcut ºoarecii

A fost odatã un om º-o femeie foarte saraci. Sã duce omul într-o
zi la pãdure, întãlneºte pe Sf. Arhanghel Gavriil ; îi dã o legãturã cu
galbeni. Omul vine acasã º-o pune într-o putinã cu cenuºã. Vine
femeia fratelui sãu la ei, sã împrumute cenuºã ; femeia omului, ne-
ºtiind nimicã, merge ºi-i dã cît a putut apuca, cu legãturã cu tot.
Merge omul sã caute banii, – nu-s ; ocãreºte femeia ; – femeia ce era
vinovatã, dacã n-a ºtiut ! Merge la frate-sãu, o roagã pe cumnatã-sa
sã-i întoarcã, ea nu vra. Merge iar în pãdure. Îl întreabã Arhanghelul
ce º-a cumparat pe bani? El spune... – „Asta, zice îngerul, e pentru
aceea cã n-ai spus ºi femeiei !” S-apucã ºi-i dã o masã, cînd îi va zice :
„Masã, deschide-te !” are sã iasã fel de fel de mîncãri.

El ia masa ºi se duce în ciudã la frate-sãu, sã-i arete. Frate-sãu,
dupã ce a mîncat bine º-a bãut, i-a luat masa; iar pe dînsul l-a alungat.

Merge iar în pãdure ; îi dã Sf. Arhanghel un berbec ; cînd va zice :
„Berbece, scuturã-te !”, sã curgã o mulþime de bani. El iar merge pe
acolo, sã le arete. Frate-sãu a strîns toþi galbenii, a luat berbecul ºi
iar l-a alungat.

Se întoarce iar suparat în pãdure : „De ce l-ai dat, zice îngerul !
Na-þi amu doba asta, du-te la frate-tãu ºi sã zici : «Toþi din dobã !» pe
urmã, cînd îi vra iar sã închizi, sã zici : «Înapoi în dobã!» cã trebui
sã-þi dea lucrurile ce le-a luat.” Merge ºi-i spune : „Amu, frate, trebui
sã-mi dai lucrurile înapoi, c-a fi rãu.” Femeia îl dã afarã. Mînios,
omul zice : „Toþi din dobã !” ª-au ieºit o mulþime de-a draci º-au
început a-i bate pe amîndoi ºi i-au petrecut bãtîndu-i pãn’ în pivniþã,
unde erau ascunse lucrurile. El º-a luat lucrurile ºi s-a dus la femeie
acasã. Amu, ei se fãcuse tare bogaþi. Într-o zi, îi zice femeia : „ªtii tu
ce? Ca noi, puternici ºi bogaþi, nu mai sînt pe lume, hai ºi l-om
omorî pe Dumnezeu, sã fim ºi noi Dumnezei.”

Merg prin pãdure, gãsesc un moºneag. Îi întreabã ce cautã? Ei
spun cã pe Dumnezeu, ca sã-l omoare, sã rãmîie ei în loc. „Dacã-i aºa,
zice Dumnezeu, ºi nu vã mulþumiþi cu ce aveþi ºi vreþi sã fiþi cei mai
mari, sã fiþi voi dar cei mai mici ºi de toate cele sã vã temeþi ºi, de
fricã, tot pe ascuns sã umblaþi !” ºi s-au fãcut o pãreche de ºoareci. –
ªi de atunci sînt ºoarecii pe lume. Dl. Cornel Dumitrescu, Roºa

ªoarecul e dracul

ªoarecul nu-i prieten omului, cã el a fãcut bortã la corabie, ca sã
prãpãdeascã pe oameni ; da ºerpele e mai prieten, cã el îndatã a vîrît
coada º-a astupat. ªoarecul s-a facut din dracul. (S-a vãzut, vol. I,
p. 35.)

ªoarecul e dracul ; el rãstoarnã cãruþa pe drumul neted; (s-a vãzut.)
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ªoarecul, curat cã e dracul, cã el ce pozne îþi face, numai dracul
þ-a face. El de ce, cînd roade sacul, nu face o bortã mititicã, cît sã
mãnînce? Da face borta cît palma, ca sã facã oamenilor pagubã, rãu!

Grigoraºciuc, Mahala
Cînd îþi rod ºoarecii lucrurile, sã ºtii cã þi se furã din casã, ai

talhari în casã, e pricaz.

ªoarec de visezi, sînt farmece, fapt, sau ai în casã talhari.

ªoarecul suflet

ªoarecii îþi rod lucrurile, dacã þ-a fost vro femeie îngreunatã în
casã ºi s-a uitat cum mãnînci ºi dacã i-a fost poftã ºi nu i-ai dat ; îþi
rod ºoarecii din straie. Mihalcea

Sub noi, sînt oameni ca ºoarecii, vezi vol. I, p. 43.

Femeiei, cînd i sã miºcã întãi în pîntece copilul, i se pare cã a
trecut un ºoricuþ ºi tresare.

*

Odatã un muscal a mers în gazdã la un om. Muscalul nu putea sã
doarmã ºi s-apucã sã-ºi grijascã armele ; dar vede un ºoricuþ ieºind
din gura omului. ªorecuþul merge la uºã ; muscalul îi deschide ºi se
ia dupã dînsul. Merge, merge, ajunge la un pãrãu; muscalul pune
sabia de-a curmeziºul ºi ºoricuþul trece. Merge la un copac ºi tot se
învîrteºte împrejurul lui ; pe urmã, vine înapoi, trece peste sabie ºi
vine acasã ºi se vîrã în gura omului înapoi.

Trezindu-se omul a doua zi, îi spune muscalului cã a visat cã a
trecut o apã peste un pod º-a mers la un copac, sub care era îngropatã
o comoarã. – „Da mi-i da ºi mie jumatate din comoara ta?” – „Þ-oi
da.” – „Hai, zice muscalul, sã þ-o arãt.” L-a dus la copacul în jurul
cãruia a umblat ºoarecul, au sapat º-au gãsit sub copac bani.

Auzitã în Basarabia de Ioan Pisarciuc, din Roºa

Oalã spartã, covatã, strachinã, sã nu þii în casã, cã de trece musca
sau ºoarecul prin borta ceea, trebuie sã moarã unul din gospodari.

Þiganul ºi ºoarecul

Þiganul, de cînd lumea, a fost minciunos ºi este. Odatã un þigan
era bucatari la un boieri ºi i-a fost fãcut femeia copil ; sã cere la boieri
sã meargã la cumãtrie ; dar a zis c-a veni chiar a doua zi la slujbã.
Trece-o zi, el nu vine, trece alta, iar nu, a fost ºezut o sãptãmînã.
Amu, þiganul ºtia cã nu-l aºteaptã cu colaci ºi cã n-are sã-i fie lui
tocmai moale, cînd are sã sã ducã ; gîndeºte el feluri ºi chipuri ce
minciunã sã spuie. Ajunge la curte, îl cheamã cucoana ºi boieriul,
mînioºi foc. „Mãi þigane, ce-ai ºezut aºa de mult?” „Dacã m-am
pornit de 9 ori cucoane ºi mi-au ieºit înainte 12 lupi.” – „12 lupi,
þigane?” – „12, cucoane !” „Mã þigane, tu nu spui drept, cã n-or fi fost
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12, or fi fost poate numai 10.” – „Poate numai 10, cucoane.” – „Da
poate numai 7.” – „Poate cã numai 7, cucoane.” – „Da poate numai
cinci !” – „Or fi fost ºi cinci.” – „Apoi dar vezi cã ai spus minciuni
adineoarea, c-au fost 12.” – „Ba zãu 12, cucoane !” „D-apoi eu þ-am
spus cã tu nu i-ai numarat bine º-or fi fost numai cinci” – „Poate
numai 5, cucoane.” – „Da poate nici atîta, poate or fi fost numai trei
or doi.” – „Poate, cucoane.” – „Da poate numai unul ?” – „Poate cã sã
fi fost ºi numai unul, cucoane !” – „Da poate nimicã?” – „Poate ºi
nimicã – dar nimica miºcã?” – „Ba nu miºcã.” – „Apoi vezi d-ta, cã
miºca. Umbla cu frunza-n cap!” – „Poate a fi fost vrun ºoarec,
þigane.” – „Ha, ha, ºoarec era, cucoane ! Cînd am întrat eu în pãdure,
da el ciuºti printre frunze înaintea mea !...” Au rîs ºi cucoana ºi
boierul. Da cucoana a început pe urmã a-l ocãrî : „Nu þi-i ruºine, om
aºa sarac ºi nevoieº ºi încã îþi trebui copii !” „D-apoi, dacã dã
Dumnezeu, cucoanã. Dac-ar fi ºi la D-voastre, n-ar strica !” Atuncea
boieriul a scos 10 lei ºi i-a dat þiganului, cã cucoana nu vrea sã aibã
copii. „Sã trãieºti, þigane, cã ai vorbit aºa !” ª-a scapat cu minciuna
de la belea. Catrina Daniliuc, þigancã din Mihalcea

Credinþi

Pentru spãriet, ca sã nu te temi de nimic, sã porþi ochi de ºoarec
la gît. Botoºani

Ochi de ºoarec sã poartã ºi pentru ca sã nu te diochi. Idem

Sã poartã de cãtre copii, pentru ca sã înveþe bine. Bacãu

În Mihalcea, cînd unui copil îi picã dintele, îl pune în borta ºoare-
cului, ca sã-i dea ºoarecul alþi dinþi mai buni. (Sã zice „dinþi de
ºoarec” la niºte dinþi mici.)

Femeia, cît are piept, sã se pãzascã sã nu-i iaie ºoarecul din lapte,
sã nu curgã cumva pe jos ; cã de-a lua el, stîrpeºte cu totul.

Mihalcea
Femeia, ca sã-i vie laptele, sã mãnînce baligã de ºoarec.

(S-a vãzut contra bãuturei vol. II, p. 291).

În Ardeal, se spune cã de plouã în ziua de sãrbãtoarea ºoarecilor,
care e înainte de Sf. Petru de varã, anul acela nu-s ºoareci. (Ce zi
anume nu mi s-a spus. Va fi poate Sf. Onofrei, care, în Moldova, se
þine pentru viermi, sã nu strice curechiul, pînea).

În ziua de Sf. Petru de iarnã, e nunta ºoarecilor ; ºoarecul cel mai
mare le zice :

Dragii mei, nuntaºii mei,
Cataþi ºi vã ospataþi
ªi de bortã vã cataþi,
Cã nunul cel mare,
Rea cãtãturã are !

Motocul îi ºi cununã, ºi-i ºi mãnîncã !
Dochiþa Hurghiº, Mahala
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(Se va vedea vol. III*, pentru ce mãnîncã mîþa ºoarecii.)

Cînd are sã fie foamete, sînt mulþi ºoareci.

De la moarã sã nu iai nimic, cã-þi vin ºoarecii.

Ca sã scãpi de ºoareci, sã iai aþã de la sac, sã legi 99 de noduri ºi
sã zici : „Eu nu leg aþa, dar leg gura ºoarecilor de la casa mea ºi-i
trimet la moarã, acolo este hranã de ajuns ; sã meargã acolo sã
trãiascã.” Arunci aþa în moarã ºi toþi merg acolo. Ropcea

Ca sã alungi guzanii, sã mergi la lunã nouã, dezbracatã ºi cu
cociorva în mînã, de trei ori primprejurul casei ºi sã zici, viind în
prag :

Crai nou în casã,
Guzanii afarã sã iasã ! D-na Elena Braha, Mihalcea

De guzani, sã iai la sfãrºitul luminei, dupã ce asfinþeºte soarele,
ºi sã pui pe truncheri fundul de mãmãligã, ceaunul ºi melesteul ºi
sã zici : „Oaspeþii mei sînt flãmînzi, eu le aduc mîncare” ! A doua zi,
iai aceleaºi lucruri ºi vii la fereastã afarã, baþi cu ele la fereastã ºi
zici :

Luna-i la sfîrºit
ªi oaspeþii mei la despãrþit !
Aºa faci la trei sfîrºituri de lunã ºi se duc toþi.

D-na Anast. Constantinovici, Mihalcea

Sînt oameni care descîntã guzanii ºi-i pornesc cu cîrdul ºi se duc
cine ºtie unde ; sau îi trimet la cine vrau sã-i facã pagubã. Un boieri
a pus º-un clopoþel la gîtul unui guzan, trimiþînd cîrdul altuia, sã ºtie
cã e de la el. Botoºani

(Vezi capul de cal, vol. II, p. 158 ; vezi ciolan de la roatã, vol. II,
p. 175.)

§ 16. Trif ºi Stratenia
(în 1 ºi 2 februarie)

Pe guzani, ºoareci, pureci ºi orce gîngãnii, cu nimic nu-i stîrpeºti,
decît cu agheazma ce se face, în ziua de Sf. mucenic Trifon, în bise-
ricã ; aceasta se strînge ºi se stropeºte unde sînt ºi toþi fug.
Agheazma aceasta e bunã ºi pentru grãdinã, pentru viermi, pãseri
stricãcioase, locuste ; piere orºice jiganie. Se poate face orºicînd, la
casa unde e trebuinþã. La un boieri la þarã, pe lîngã Botoºani, erau
îngrozitor de mulþi pureci ; cum a fãcut agheazmã º-a stropit, nu
s-au ºtiut ce s-au fãcut !

*

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Trif a fost nebun. Pornind Maica Domnului în ziua de Trif cu
copilul în braþe la bisericã, se întãlneºte cu Trif ; el îmblãtea ºi zice :
„Ce picioare albe ai !” Atunci Maica Domnului s-a întors înapoi ºi i-a
zis : „Nebunule !” ºi pe loc a ramas nebun. Din pricina lui, Maica
Domnului a mers a doua zi ºi a luat molitfa în ziua de Stratenie – ºi
amintirea ceea o serbãm noi.

Trif e nebun. Un om a îmblãtit în ziua de Trif º-a nebunit ; tot una
îmblãtea cu mînele. Ambele de la Ioan Pisarciuc, Roºa

Zice cã mergea Stratenia pe drum ºi Trif mergea dupã dînsa º-a
tuºit-o doar s-ar înturna, s-o vadã cine-i. Ea atunci s-a întors sã vadã
cine i-a tuºit în urmã ºi i-a zis : „Dar fie astãzi ziua ta ºi mîni va fi
a mea!” D-na Tinca Dumitriu, Botoºani

Trif trîfneºte iarna.

Trif trîfneºte oriºice. El a trîfnit pe Maica Domnului, cã nu s-a
mai dus în ziua ceea cu pruncul la bisericã ; – a tuºit-o.

(A trîfni un lucru însemneazã a-l tãvãli, a-l spurca. Ce e trîfnit
nu mai e curat.) Bagiurea

Zice cã, înainte, femeia era cap pe om, ea era mai mare, dar a
mers Stratenia la bisericã de ziua ei ºi l-a gãsit pe Trif îmblãtind.
„Apoi, dacã-i aºa, zice Stratenia, ºi îmblãteºti tu de ziua mea, fii tu
întãi, fii tu mai mare, – c-oi fi eu pe urmã.” ªi de aceea Stratenia a
ramas sã fie a doua zi. De atunci e femeia mai micã decît barbatul, cã
barbatul zice cã el e mai cuminte decît femeia, cã : „Femeia e cu
pãrul lung ºi mintea scurtã”, ºi femeia biata, pentru cã e mai micã
în trup ºi în putere, trebui sã tacã ; dar cîte femei sînt mai cuminþi
decît barbaþii ºi trãiesc ei de pe mintea femeielor lor !

Gr. Dumitraºciuc, Mahala
Trif nu-i îngãduitor, ca alþi sfinþi, e nebun ; de ziua lui, sã nu

lucreze mai ales femeiele, cã le izbeºte de toþi pãreþii.
Ion David, Botoºani

Maica Domnului, cînd s-a dus cu Domnul Hristos la molitfã, a
avut sã treacã peste un pod, da morariul – îl chema Trif – s-a îm-
bracat c-un cojoc pe dos, s-a fãcut urs sub pod º-a spãriet-o. Atunci ea
a trãsãrit ºi i-a zis : „Dar fie ziua asta a ta, Trif, cã a mea va fi mîne”
ºi s-a întors. ªi de atunci, în amintirea ceea, serbãm pe Trif întîi ºi
a doua zi Stratania. Dl. Grigore Constantinovici, Mihalcea

Trif e Domnul Hristos, pentru cã tot ce nu e curat, el curãþeºte.
Ca agheazma de la Trif, nici o agheazmã nu e aºa curãþitoare. De
ºese ori pe an sã face închipuirea botezului Domnului (agheazma).
Trif e Domnul Hristos, iese înaintea Maicei Domnului. ªi nu numai
Trif, dar toþi sfinþii sînt Domnul Hristos ; ºi Sf. Vasile, ºi Sf. Toader,
ºi Sf. Gheorghe, ºi Sf. Ilie – toþi sfinþii – numai cît Domnul Hristos e
cu alt nume, cãci Domnul Hristos 1000 de nume are ; ºi tîrguri ºi sate
sã numesc dupã numele lui.
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Pãrintele Iosif, Dumnezeu, e de cînd lumea, e îndoit de bãtrîn
ce-i, el a vãzut pe Maica Domnului ºi i-a plãcut. Domnul Hristos e
nãscut dintr-o floare. A fost o floare samanatã de pãrintele Iosif pe
pãmînt, cu cap, cu ochi, cu gurã, cu chip ca de om, aceea a blagoslovit
pãrintele Iosif sã sã întrupeze om în pîntecele Maicei Domnului ºi sã
se nascã din ea.

Cînd s-a nãscut Domnul Hristos cu cununa de luminã pe cap,
nime nu sã putea uita la el, mã rog : Sfîntul Soare ! Cine sã poate
uita la Sf. Soare ! Cãci Dumnezeu ºi Maica Domnului ºi Domnul
Hristos sînt Sfînta Lunã ºi Sf. Soare. – Domnul Hristos s-a nãscut
de Crãciun ; Crãciunul e bãtrîn, iar Domnul Hristos sã naºte atunci
tînãr!... Aceasta e închipuirea : Dumnezeu bãtrîn Tatãl ºi Fiul nãscut
în aceeaºi zi ! Domnul Hristos este ºi tînãr, ºi bãtrîn. – Pãrintele
Iosif, dimpreunã cu Sf. Dumitru, e ziditorul ceriului ºi al pãmîn-
tului... Maria Ciobanu, Botoºani

(Despre un om bãtrîn se zice : Mic, bãtrîn, tatãl lui Crãciun.)

De Stratenie unde calcã boul, izvoreºte apã, pentru cã Maica
Domnului e izvorîtoare de apa. Idem

Credinþi

De Stratenie, sã întãlneºte vara cu iarna ºi sã iau la luptã, vara
zice cã de-amu iarna sã se ducã, cã vine ea, dar iarna nu sã dã ºi se
luptã.

De Stratenie, dacã bea boul apã în urma lui, va fi anul mãnos.

Dacã sînt de Stratenie þurþuri de gheaþã mari, atunci vor fi pãpu-
ºoi mari ºi roadã bunã, dacã þurþurii sînt mici, mai slabã.

D-na Maria Braha, Mihalcea
Spre Stratenie, sã pune apã într-o strachinã, pe laiþã afarã, la

stele, ºi se dã vitelor sã beie. Horecea

De Stratenie, sã pãzeºte apa ca ºi de Ovidenia ; apoi o despãrþeºti
în trei : dai la vite, te speli ºi strîngi un pahar, cã-i bunã de deochi ºi
de toate, sã ai în casã peste an. Cuciur-Mic

De Stratenie, nu sã cade sã doarmã mirele cu mireasa, nici barba-
tul cu femeia, nici vitele nu sã dau atunci la înmulþit ; e tare mare zi.

Horecea
De Stratenie, des-de-dimineaþã, pãn’ a nu rãsãri soarele, sã li-

peºte o baligã de gard ºi-i bunã de afumat vaca cînd sã trage laptele,
cînd e bolnavã etc.

Stratenia sã þine pentru vite, sã nu strechie, cã vara vitele unora
merg cale de douã trei zile ; dar la ce-i ce o þin, vine vita drept acasã.

În Transilvania, spun cã Stratenia e sãrbãtoarea boilor, o þin
pentru boi ; atunci dau fînul la vite cu braþul, nu cu furca.

Un om din Tomnatec

Vulpea, de la Stratenie, sã teme a merge pe gheaþã. ªcheia
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§ 17. Ursul

Ursul, de Stratenie dacã gãseºte punte pe pãrãu, o stricã ; da de
nu gãseºte, pune punte. Siret

În ziua de Stratenie dacã-i soare, vîrcolaciul îºi trage pãlãria pe
urechi, º-o bagã bine-n cap ; dar de nu, o aruncã. Dacã-i numai spre
sarã oleacã de soare sau o micã parte din zi, o pune pe-o ureche.

Elena Braha, Mihalcea
Ursul, dacã îºi vede în ziua de Stratenie umbra, dacã e cald, îºi

aduce cioate ºi le pune la vizunie ºi se vîrã înapoi ; dar dacã e frig,
posomorît, atunci umblã prin pãdure, nu se mai ascunde în culcuºul
lui. Roºa

Ursu-i ca º-un om: el îºi face cãsuþã ca omul ºi îºi aduce de toate ;
numai cît atîta, cã n-are foc. În ziua ceea a lui, – iarna – de Stratenie,
el iese din casã ºi, de vede cã-i afarã frig, ger tare, vine înapoi ºi îºi
sfarmã casa ºi începe a umbla aºa prin pãdure ; dar de-i cald în ziua
ceea, se bagã în colibã ºi ºede ; cã are sã mai fie frig, are sã fie
primãvara friguroasã, ploioasã.

– Mã rog, cum ºtie el care e ziua lui ºi cã are sã fie frig? Aºa-i de
cuminte ; dacã-i din om!

El e din om, era morari, a greºit nu ºtiu ce ºi Dumnezeu l-a
trimes în pãdure sã fie urs. Dumitrache Volcinschi, Ropcea

Pe urs, întãi, zice cã la miere îl trãgea cu lanþul ºi nu vra sã se
ducã, se temea de albine. Cînd a vãzut cã mierea-i dulce ºi nu-i pot
face nimicã, cã el are blanã groasã, a început a mînca, º-a mînca, de
s-au fost spãriet oamenii cã are sã le mãnînce toatã prisaca, º-au
început a-l trage înapoi ; l-au apucat de coadã ºi atîta l-au tras, pãn’
i-au rupt coada. De aceea acuma ursul n-are coadã.

D-l Teofil Constantinovici, Mihalcea

„A dat de mierea ursului” se zice cînd un tînãr a început a umbla
dupã femei.

„Mierea ursului” se numeºte o plantã primavaratecã, cu floarea
jumatate rozã ºi jumatate albastrã, avînd miere în potir.

Dumnezeu ºi cu Sf. Petru mergeau la moarã. Da morariul ºi cu
cei dinuntru îl vãd : „Vine Dumnezeu, vine Dumnezeu, hai º-om
dezbate scîndura de pe punte, sã cadã, sã se înece.” Au dezbãtut
scîndura, cã numai abia se þinea, cum ar fi pus piciorul, era sã cadã.
Da unde Dumnezeu s-a îneca ! Dumnezeu numai a calcat ºi scîndura
s-a întãrit. Dar morariul fuga sub pod ºi se ascunde macar sã-l
sparie ºi face : Morrr ! Atunci Dumnezeu l-a blagoslovit cã aºa sã
rãmîie, tot sã morãie ; ºi s-a fãcut urs.Dumitraº Grigoraºciuc, Mahala

Ursul e om, cã demult ºi oamenii erau ca urºii, aveau aºa pãr pe
ei, ºi pe urmã Dumnezeu i-a fãcut cum sînt astãzi ºi le-a lasat
numai semn pe subsuori, cã au fost odatã ºi ei aºa. Oamenii noºtri
sînt din urºi fãcuþi. – Zice cã o femeie a ºi trãit c-un urs !

Ilinca Cozma, Roºa
(Ursul de Anul Nou, s-a vãzut.)
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Ursul. Ursita

O fatã zice cã a fost ursitã s-o iaie ursul. Zice cã ele erau douã
surori ºi stau sub pãdure. Într-o noapte, cînd a ieºit ea afarã, a
prins-o ursul în braþe º-a dus-o în vizunia lui º-a acoperit groapa cu
cioate, cu copaci, cã nu putea nime sã strãbatã la dînsa. El îi aducea
acolo gîºte, miei ; amu s-a fost deprins a mînca carne crudã.Ursul a
fost dezbracat-o de haine º-a îmbracat-o cu piei de miel...

La vro 7 ani, a avut un copil, jumatate urs ºi cu pãr pe el. Dac-a
vãzut ursul cã ea nu se duce nicãiri ºi nu mai cearcã nimene s-o
scoatã, el n-a mai astupat-o, n-a mai pãzit-o ; pãn’ au dat oamenii
º-au scos-o º-au dus-o acasã. El a venit la casa ei ºi urla, ºi ce fãcea !
Oamenii þineau fereºtele astupate cu rogojini, sã n-o vadã. El pe
prispa casei, acolo dormea. Ea plîngea în casã dupã dînsul, cã s-a
fost deprins, dar n-o lasau sã se ducã ; pãnã cînd s-au strîns mai
mulþi oameni ºi l-au împuºcat. Dar nu mult dupã aceea, a murit ºi
copilul, ºi a murit ºi ea pãn’ la anul de jelea lui.

Dacã a fost ursitã sã trãiascã cu dînsul ! De nu-l împuºcau, trãiau
pãn’ la sfîrºit. Odobeºti

(Povestea cu femeia ce a trãit cu ursul e foarte rãspînditã.)

Despre soarta fetelor sã zice : „Fetele, numai dupã urºi ºi dupã
lupi nu sã duc !”

Ursul ºi cerbul

S-a întãlnit ursul cu cerbul în pãdure : „Du-te de-aici, îi zice ursul
cerbului, cã îndatã te fac bucãþi.” „Ba du-te tu, zice cerbul, sã nu te
iau eu într-un corn pe tine, sã te arunc cine ºtie unde !” „Coarnele
tale, zice ursul, cînd te-oi prinde în labe, îndatã þi le dezbat !” Cerbul
se rãpede la dînsul ºi cînd i-a vîrît un corn în pîntece, l-a spintecat.
„Vai de mine, ce mi-ai fãcut!” strigã ursul vãitîndu-se. „Tu ai zis cã mi-i
dezbate coarnele, eu þ-am dezbãtut þie inima, la ce te-ai pus cu mine.”

Stã ursul jos ºi sã vãita ; vine vulpea : „Tare eºti tu frumos, cer-
bule, ºi mare ºi cu minte, da tare mã tem de coarnele tale ; inca ce i-ai
fãcut ursului !” „Da el la ce s-a aninat de mine ? Tu n-ai ce te teme,
du-te colo în borta ceea, c-ãi gãsi trei pui de iepuri, poate þi-i foame,
sã mãnînci.”Vulpea merge ºi prinde unul ; mai vine o vulpe : „Dã-mi
ºi mie”, zice aceea. „Apucã tu de picioarele de dinainte, cã eu apuc de
cele de dinapoi, ºi trage º-aºa ne-om împãrþi !” „Da capul?” zice aceea.
„Capul a fi a aceleia, cãreia i-a pica.” „Voi rupeþi, zice cerbul, dar de
ce nu daþi ºi ursului ceva, cã ºi lui i-a fi foame!” „Dacã ursul nu poate
mînca, cã tu l-ai spart”, zice vulpea.

Vine cerboaica. „Fugi de-aici, ursule, zice ea, sã nu caþi la mine,
cît eºti tu de negru ºi de urît, mã tem sã nu fac copilul ca tine.” „Aº
fugi, zice ursul, dar nu pot, cã m-a spart barbatul tãu, sparge-º-ar
ochii.” „Tu la ce te-ai pus cu dînsul”, zice cerboaica. Iacã dã
Dumnezeu cã pe cerboaicã o apucã dureri de naºtere. Vine cerbul.
„Ursule, zice el, roagã-te la Dumnezeu sã nascã femeia mea uºor, cã
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eu pe tine te-oi coase la loc ºi te-oi þine ca pe copilul meu!” Ursul a
pus douã labe în sus ºi începe „huu!” „Ce faci ?” zice cerbul. „Mã rog.”
„D-apoi tu aºa te rogi ?” „Aºa.” Ursul s-a rugat la Dumnezeu ºi numai
a pus laba pe cerboaicã ºi ea îndatã a nãscut. Cerbul s-a apucat ºi l-a
cusut la loc ºi l-a þinut pe urs, l-a hrãnit cu fripturi, cu ce-a avut mai
bun. Amu ursul sã fãcuse tare, cã cerbul sã temea de el. „L-am þinut,
l-am hrãnit, gîndeºte cerbul, º-amu el îi mai tare decît mine ; înainte
macar avem coarne, da amu nu m-aº putea pune cu dînsul.” Ia ºi
trimete pe urs în pivniþã la pîntrijel ºi-l închide. Da ursul în pivniþã
gîndeºte : „Amu tare sînt, de-amu aº ruga pe Dumnezeu sã mã facã
încã morari.” Dumnezeu l-a fãcut. Iese el din pivniþã cu ciocanele
cele ce tocmeºte moara. „D-apoi tu cum ai ieºit, zice cerbul, c-ai fost
urs?” „Dacã Dumnezeu m-a fãcut morari ; aºteaptã cã înc-ãi veni la
mãcinat fãinã la mine.” ªi s-a dus º-a fost morari º-apoi Dumnezeu
l-a fãcut înapoi din morari urs, c-a greºit. Andrei Motoc, Mihalcea

Era un morari care mînca tare mult, de l-a suparat pe Dumnezeu;
zice : „Ce vrai tu cã aºa mãnînci ?” „Vrau sã fiu tare.” Da Dumnezeu
a spus aºa : „Dacã vrai sã fii tare, sã te chemi urs ºi sã mãnînci carne
de orce.” ªi l-a prefãcut în urs. ªi el îi jumatate om ºi jumatate urs.

Ilinca Olãniþa, Broscãuþi
Pe urs îl prind þiganii îmbãtîndu-l cu rachiu, îi frig ochii ca sã nu

vadã ºi-i pun belciug în nas cu lanþ, iar mîncare îi dau foarte puþinã,
ca sã nu fie prea tare, cãci altfel l-ar omorî pe þigan. Þiganul îl învaþã
a juca, bãtîndu-i tactul cu ciurul ºi se hrãneºte din jocul ursului,
mergînd prin sate, prin oraºe. Cu ursul, þiganii pornesc la Blagoviºtene.
(În Ardeal, se spune cã ursul iese din vizunie la Blagoviºtene.)
Ursului i se pun nume de oameni. Un nume uzitat la urs este
„Martin” : „Joacã bine, mãi Martine, þ-oi da pîne cu masline.”

(S-a vãzut despre urs ºi mazãre vol. I, p. 470.)

Pe urs îl aduc oamenii în casã ºi dacã nu întrã e semn cã casa nu
e curatã. Oamenii îi dau sã bea rachiu, el bea ºi mãnîncã orºice.
Oamenii care au durere de ºele se pun cu fata-n jos sã-i calce ursul ºi
le trece.Cu pãr de urs e bine sã te afumi de spãriet. Botoºani

„Ursul nu joacã de voie, dar de nevoie” se zice cînd eºti silit la ceva.

„Ursul din pãdure ºi încã-l înveþi, dar încã pe om!”

„S-a urºit” sã spune cînd cineva se înãspreºte, e obraznic.

„Sã uitã oamenii ca la urs” sã zice cînd provoacã cineva atenþiune.

Urs de viseazã fata, au sã-i vie peþitori. Ursul e curtezan.

Urs de visezi, merge omul spre putere.

Ursul arhimandrit

Niºte talhari s-au fãcut cãlugãri, iar pe un urs dresat l-au îmbra-
cat ca arhimandrit, puindu-i rasa pe obraz. Au mers la o dugheanã
º-au ales o mulþime de mãrfuri, arãtînd arhimandritului de-i place ºi
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tot da din cap, cã da. La urmã, au plecat cu marfa, lãsînd pe arhi-
mandrit sã plãteascã. Arhimandritul nici nu vra sã audã. Jidanii au
început a-l înjura, vrînd sã-l dezbrace ; – dar apoi n-au ºtiut unde
apuca. De la d-na Sofia Romanescu, Botoºani

Poveste. Ursul. Mãrul

A fost un împarat, cã el tot mergea la bãtãlie, dar acasã, femeia
lui cîþi copii fãcea, pe toþi îi fura nu ºtiu cine. A treia oarã, a poroncit
s-o pãzascã ºi ea a fãcut un urs. Împaratul s-a suparat. Ea i-a dat de
supt trei ani. Cînd era flãcãu, s-a însurat c-o fatã de împarat. Dupã
nuntã, el venind acasã cu dînsa cu trãsura, s-a dus de s-a tãvãlit
într-o baltã º-a întrebat-o : îl iubeºte ? Ea a zis cã nu. El a rupt-o
bucãþi. S-a însurat ºi a doua oarã ºi a treia oarã ºi s-a întîmplat tot
aºa. A patra oarã, a scris prin lume cã cine va merge dupã dînsul?
S-a gãsit o fatã de vadanã. A mers ºi cu dînsa la primblare ºi s-a
tãvãlit, ea a luat ºi l-a spalat ºi l-a sãrutat º-a zis cã-l iubeºte. Cînd
a venit el acasã noaptea, s-a fãcut om, dar i-a spus ei cã sã nu spuie
la nime. Mã-sa a întrebat-o ; ea întãia º-a doua oarã n-a spus, dar a
treia oarã i-a spus. El era la vînat ; cînd sã întoarce acasã, stã supã-
rat. Sara sã înþãpeneºte sã scoatã pielea, pãn’ în de trei ori, nu
crapã. „M-ai spus, zice el ; de-amu mã duc în lume, sã vii dupã mine
la dealul de steclã. Na-þi un beþiºor de mãr, sã-l uzi cu gura ºi, cînd
voi mînca eu din merele lui, atunci îi naºte pruncul.”

Ea a pus beþiºorul în pãmînt, l-a udat ºi pãn’ la trei zile s-au fãcut
mere. A luat merele º-a pornit sã-l caute pe dînsul. A mers, a mers,
a ajuns la Sf. Vinere. A întrebat-o pe unde-ar merge la dealul de
steclã? Sf. Vinere i-a dat un rîºchitor de aur. A mers la Sf. Sîmbãtã,
i-a dat o cloºcã de aur. A mers la Sf. Duminicã º-a întrebat-o ; – Sf.
Duminicã a chemat toate pãserile ºi, la urmã, a venit un vultur
ºchiop ºi numai acela a zis cã ºtie unde-i dealul de steclã ; ceialanþi
au spus cã n-au auzit. Sf. Duminica i-a zis s-o ducã pãn’ acolo, dar i-a
spus ei cã, de-a întreba-o vulturul de vede dealul, sã nu cumva sã-i
spuie cã vede, cã va trînti-o jos. – Vulturul tot sã suia în sus ºi tot o
întreba, nu-l mai vede? Ea zicea cã nu ; º-a dus-o pãn’ acolo. Ea a
mers la curþele ursului ; acu el nu mai era urs ºi era însurat ; – da
niºte fete spalau la fîntîna cãmeºi etc. Femeia lui i-a dat ceva de
bãut. Ea, peste noapte, a plîns ºi lacrimile ei îl frigeau, dar nu s-a
putut scula. Întrebînd el a doua zi pe slugã cine plîngea, sluga i-a
spus. A treia noapte, n-a bãut nimicã ºi, cum a mîncat mãrul, ea
îndatã a nãscut. Roºa

(Poveºti despre urs sã mai aflã la ªugubine în vol de poveºti*

etc.)

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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§ 18. Aflarea Capului Sf.-lui Ioan. Primãvara

La 24 februarie, e Aflarea Capului Sf.-lui Ioan ; atunci s-a gãsit
capul Sf.-lui Ioan în apã. În acea zi e capul primãverei.

Pintea Maieran, ªcheia
În ziua de Aflarea Capului, „se întoarnã pãserile la cuib ºi copiii

la hranã!”, spune o zicere rusascã în Mihalcea.

În ziua aceasta, se începe orice lucru, cã merge cu spori ; se scu-
turã, se aºazã în casã, ca sã vie binele ºi averea ; sã se întoarcã la
casã.

Din ziua aceasta, cloºtele se întorc la cuib, încep a cloci ; iar vitele
se întorc de la iesle, nu mai mãnîncã aºa de mult ; asemenea, ºi copiii
se întorc de la mîncare ºi oamenii – mai umblã pe afarã, nu mai
mãnîncã aºa de mult, ca iarna.

Cap. II

Primãvara. Postul. Peºtele
Racul. Broasca. Raþa. Rãchita

Sf. Gheorghe

§ 1. Postul. Apa. Peºtele

Pãmîntul e din jur-împrejur înconjurat de apã ; noi pe apã ºedem.
Apã e ºi sub noi ºi deasupra noastrã. Dumnezeu, dac-ar vra, într-un
minut ne-ar potopi.

Pãmîntul stã pe 4 stîlpi, pe un peºte adormit. În colindã se spune :
Cînd peºtele se trezeºte
ªi pãmîntul se clãteºte !

Stîlpii aceia sînt cele 4 posturi pe care noi trebuie sã le þinem, sã
nu se prãpãdeascã lumea. (S-a vãzut, vol. I, p. 119.)

În oraºul Bistriþa, zice cã în toatã luna trebuie sã arunce peºtelui
celuia cîte un bou; oamenii pun mînã de la mînã ºi cumpãrã, cãci
cum nu-i dã într-o lunã, îndatã se cutremurã pãmîntul.

I. Motoc, þigan, Mihalcea
De la peºtele cel din mare, se trag toþi peºtii iºtialalþi.

Ion David, Botoºani
Peºtele zice cã sã nu-l mãnînci, cã el þine lumea.

(S-a vãzut, vol. I, pag. 241, peºtele ºi Sf. Toader.)

Peºtele e din rîmã. Lîngã un iaz, era un brad ºi-n frunzele bra-
dului s-a înghimpat o rîmã; ghimpii au ramas în carne ºi s-au fãcut
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cu timpul aripi, iar coada – era în brad niºte painjiniº – ºi din acela
s-a fãcut. De la d-l Iancu Stavrat, Botoºani

Somnul zice cã a mîncat nasul unui om prin somn ºi Dumnezeu
i-a pus numele somn. Ion David, Botoºani

ªtiuca are bot de raþã, pentru cã a mîncat ouã de raþã. Ea are în
cap toate patemile lui Domnul Hristos ; scarã, ciocan, cruce, tot.

Idem
Chiºcariul e din ºerpe, el are numai 6 limbi ; dar de-ar avea 12, ar

muºca ca ºerpele. Capul de chiºcari nu se mãnîncã.
La pahar se cîntã :

Vine ºtiuca de la baltã
Cu plãtica-mbãieratã,
Cu costrãºul în podhod,
Ca sã bem paharul tot !

Copiilor mici, ca sã doarmã, li sã cîntã :
Vine somnul ºi cu domnul
Sã-l adoarmã pe cuconul.
Vinã, soamne,
De-l adoarme,
Vinã, ºtiucã,
De mi-l culcã.
ªi tu, peºte,
De mi-l creºte,

sau:
De-l trezeºte. Botoºani

În Ropcea, se cîntã la copii :
Hai liuliuþu, pui de peºte,
De te-ar putea mama creºte,
Sã-i fii mamei de-ajutori
ªi neniþului de spori.

Se zice :„Creºte ca din apã !”

În Mihalcea, cînd se naºte un copil ºi întreabã ceialalþi copii de
unde a venit li se rãspunde cã „l-au adus de pe apã”.

D-na Anastasia Constantinovici
În glumã, se spune, cînd începi ceva :

Doamne ajutã,
Cap de ciutã, (sau : papa ciutã)
ªi sporeºte
Cap de peºte. Botoºani

(Vezi : O glumã, vol. I, p. 242.)

ªtefan-Vodã ºi schivnicul

ªtefan-Vodã s-a dus la un schivnic º-a cerut sã-i dea ceva sã
mãnînce ; schivnicul avea un peºte ºi l-a fiert. „Iatã, mãnîncã peºtele
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ista, a zis schivnicul, cã numai atîta am; dar catã sã nu prãpãdeºti
oasele, nici sã nu le mãnînci.” ªi oasele celea, schivnicul le-a pus
înapoi, aºa cum au fost sã fie, º-a blagoslovit de s-a fãcut iar peºte la
loc ! Mihai Juravla din Burla

Apa Iordanului

La apa Iordanului, unde s-a botezat Domnul Hristos, odatã a fost
o bãtãlie mare ºi împaratul perduse o mulþime de-a oaste. Împaratul
avea cu sine putini de peºti muraþi ; º-a trimes pe o catanã sã-i spele.

Merge catana; da el, cum vîra un peºte în apã sã-l spele, peºtele
învia! Bagã altul, tot aºa. Merge la împaratul ºi-i spune. Împaratul
nu crede ; trimite pe unul mai mare, – ºi acela îi spune tot astfel.
Atunci împaratul s-a dus singur ; a luat peºtii ºi i-a bagat în apã ºi
toþi au înviat. Dac-a vãzut minunea aceasta, a adus pe toate catanele
cele moarte, le-a pus capul la trup ºi, bãgîndu-i în apã, au înviat.

Ion Pisarciuc, Roºa

Dacã nu era cucoºul ºi peºtele, Domnul Hristos n-ar fi înviat.
(Cucoºul ºi peºtele fiert, s-a vãzut, vol. I, p. 53.)

Credinþi

Cînd cineva e bolnav, dacã vrai sã ºtii de va trãi sau nu, sã mãsuri
9 pãhãruþe de apã ºi sã le pui într-un vas sã stea pãn’ a doua zi. A
doua zi, le mãsuri din nou ºi de creºte apa, de gãseºti spori, un pahar
sau jumatate mai mult, va trãi ; de scade, moare. Mihalcea

Tot astfel se face ºi de Anul Nou, dacã vra cineva sã ºtie de va trãi
anul acela ; se face ºi cînd porneºti o casã, pui pe locul acela apã ; sau
pentru dragoste, cãsãtorie, ºi de va fi spori, gîndul ce-l ai îþi va fi cu
noroc.

De Blagoviºtene ºi Florii, sã stea toatã ziua masa întinsã.

De 40 de Sfinþi, sã prind 40 de peºti ºi unul sã înghite viu.
Mahala

Primãvara, cînd samãn oamenii straturi, de sameni în zodia
racului, cresc sucit, cu viþe, dar de sameni într-a peºtelui, cresc tare
bine.

Roºa
Pe cea lume, cît peºte ai mîncat, trebui sã-i arãþi capul. Mahala

Apa de la peºti, cînd speli, sã n-o arunci prin casã, cãci sã bat cei
din casã ca peºtii. Scheia

Dacã gãseºti un peºtiºor întreg, într-un peºte mare, ce a fost
mîncat de acela – sã-l usuci ºi sã-l pãstrezi, cãci e bun pentru friguri.

Sã nu arunci apa pe unde trece vita, cãci tot sã alungã ca peºtele.
Mihalcea
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Sã înãduºi un peºte cu gura ºi sã-i dai sã-l mãnînce acelui ce vreai
sã te iubeascã. Botoºani

Peºte viu sã înãduºi subsuoarã ºi sã-l dai acelui pe care ai ciudã
sã-l mãnînce, cãci se usucã ca peºtele. Mahala

„Sã zbate ca peºtele pe uscat” sã zice cînd cineva e la mare chin
ºi nu poate sã-ºi ajungã scopul lui, cu toate opintirile.

„E în apele lui” sã zice cînd cineva e în elementul lui.

„Îi e ca peºtelui în apã”, îi e bine.

„Cu chiticul cel mic, prinzi pe cel mare” sã zice cînd, prin o
îndatorire micã, cîºtigi ceva însemnat.

Peºte dacã visezi, are sã fie ger... omãt... e vînt... General

Peºte dacã visezi, e negustorie mare ; mulþi bani. Andrei Motoc

Fata, dacã viseazã peºte zbãtîndu-se în apã, va avea copil.

Peºte dacã visezi, e femeie. D-ra Aglaia Braha

Peºtele ºi porcul

Peºtele sã sfãdeºte cu porcul ; peºtele zice : „Tu, tãvãlitule, tu,
glodosule, te bagi prin glod!” „Eu mã bag, zice porcul, dar oamenii
tot mã mãnîncã ºi mã sfinþesc, nu stupesc de mine, dar de tine
stupesc !”

Ilinca Cozma, Roºa

Poveºti. Ion Lenea. Norocul

Era un bãitan; de leneº ce era, i-au pus numele Ion Lenea. „Mãi
Ione Lenea, mãi, îi zice mã-sa ; in du-te ºi adã o cofã de apã!” Sã
cioºmoleºte el, sã întinde, sã suceºte. „Du-te, du-te, cã iaca, n-am cu
ce face mãmãliga.” Se duce cîni-cîneºti la pãrãu ºi ia o cofã de apã ;
în cofã s-a fost prins un peºtiºor. „Mãi Ioane Lenea, mãi, slobozi-mã
în pãrãu, cã eu îs norocelul tãu.” „Dacã n-am cînd; cînd voi ajunge cu
cofele acasã?” „Las’, n-ai grijã, cã cofele – tu numai sã zici : «Gîndul
meu º-a peºtelui, norocelul meu, duceþi-vã cofelor acasã !» – ºi ele
s-or duce ; ºi nu numai asta, dar de te-i duce la lemne în pãdure, tu
numai leagã sarcina ºi te pune deasupra, cã ele singure te vor duce
acasã;– ºi orce altã-i gîndi, dacã-i zice aºa, aceea vei izbîndi.” Ion
Lenea l-a ascultat ºi l-a aruncat înapoi în pãrãu.

„Mãi Ioane Lenea, mãi, in du-te în pãdure ºi adã niºte vrescurele,
cã inca, n-am cu ce face focul ; du-te, du-te, dragul mamei, ºi þ-oi face
mãmãligã º-om mînca !” El sã duce în pãdure ºi leagã o sarcinã bunã
de lemne ºi se pune deasupra ºi zice : „Gîndul meu º-a peºtiºorului,
norocelul meu; sã meargã sarcina asta cu lemne, cu mine acasã !”
Cum a zis, sarcina s-a pornit ; dar era fata împaratului în cerdac ºi
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l-a vãzut º-a început a rîde : „Ian uitaþi-vã cum se duce omul ista pe-o
sarcinã de lemne, fãrã cai, fãrã nimicã !” El s-a uitat la fata împa-
ratului º-a suduit-o ; ºi din sudalma ceea, a purces fata grea.

Împaratul, cînd a vãzut asta, a pus-o la pedepse straºnice, sã
spuie cu cine i-a fãcut ruºinea ; cã numai pe fata asta o avea º-o þinea
anume închisã într-un foiºor, sã nu se mai poatã apropia nime de
dînsa; numai cît o femeie sta cu dînsa ºi-i aducea mîncare. Fata-i
spune cã nu se ºtie cu nimicã vinovatã, macar facã cu dînsa ce-or
vra.

Cheamã împaratul oameni, împaraþi tineri, sã facã o încercare :
ºi fetei îi dã un mãr în mînã: – la care s-a duce de-a dura mãrul,
acela va fi tatãl copilului. Toþi împaraþii au trecut pe dinaintea ei, –
mãrul nu s-a urnit ; amu nu mai rãmãsese nime, pãn’ ºi pe slugi le-a
prubuluit. Vãd cã stã un flecãu mînjit dupã poartã, îl aduc ºi pe
dînsul. Atunci mãrul : durr... din braþele fetei ºi se duce drept la el.
Împaratul cînd a vãzut cu cine º-a bãtut ea capul, ºi mai tare s-a
suparat. Dar mai era un þigan, care zicea cã el e vinovatul. O ia
împaratul pe fatã º-o închide într-o chiliuþã, sã doarmã între
amîndoi aceia ; ºi la care va fi ea a doua zi cu faþa – acela-i.

Fata ºede, ºede, întoarsã cu dosul la Ion. Peste noapte, Ion începe
a crãnþãi niºte coarne de mari ; (zisese iar : „gîndul meu” etc.) Îl aude
þiganul cronþãind ; „Mãi, ce rozi tu acolo?” „Mi-am tãiet urechile ºi
le mãnînc !” Þiganul ia ºi le taie ºi el pe ale lui. Mai gîndeºte ºi
capãtã niºte smochine. „Mãi, ce mãnînci tu acolo?” „Mi-am tãiet
nasul ºi-l mãnînc.” Þiganul îºi taie nasul ºi el. Da Ion întinde ºi fetei
smochine ; ea mãnîncã ºi se întoarce cu faþa spre dînsul, doar i-ar
mai da ; cã împaratul o canonea, nu-i da de mîncat. A doua zi, o
gãsesc cu faþa spre Ion, iar þiganul, fãrã urechi ºi fãrã nas.

A luat împaratul ºi i-a pus pe amîndoi într-un poloboc ºi i-a dat
pe apã. S-au dus ei, s-au dus... Face bãietul : „Ei, gîndul meu º-a
peºtiºorului meu, de s-ar face polobocul ista mai mare, ca sã putem
mai bine ºedea!” S-a fãcut. „De s-ar face amu o masã cu fel de fel de
bucate !” S-a fãcut ºi masã º-au mîncat. „De-ar ieºi polobocul ista la
mal !” Au ieºit ºi s-a desfãcut. Iese ei pe-un ºes frumos. Da lor le-a
dat Dumnezeu un bãieþel frumos ºi Dumnezeu cu Sf. Petrea l-a
botezat ºi l-a îmbracat în straie soldãteºti ºi, pe cît creºtea copilul,
ºi hainele pe dînsul creºtea ºi puºcuþa ºi sabia tot aºa !

„De-amu, zice Ion Lenea, gîndul meu º-a peºtiºorului, norocelul
meu, de s-ar face aice niºte palaturi mai dihai decît la împaratul !”
S-au fãcut ; cu slugi, cu oaste, cum e la împaraþi. „ª-amu sã se facã
un drum de aur ºi cu pomi frumoºi pe amîndouã pãrþile, pãn’ la uºa
împaratului, tatãl femeiei mele !” Pãn’ a doua zi, ºi drumul s-a fãcut.
Amu, gîndeºte el sã facã un bal mare prin cutare zi ºi trimete de
pofteºte pe toþi împaraþii ºi pe tatãl lor.

Toþi împaraþii s-au bucurat cã împaratul ist nou îi bagã în samã
º-au venit la bal ; a venit ºi tatãl ei, dar nu i-a cunoscut. Dupã ce s-au
pus la masã ºi era amu pe sfãrºit, zice în gînd Ion: sã se ascundã
niºte furculiþi, niºte cuþite de cele de aur, pahare, la tatãl lor în
buzunari. – Sã scoalã toþi de la masã, sã face Ion a cãuta paharele
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de-s toate, – nu-s. Porneºte sã caute la împaraþi ; le gãseºte la tatãl
lor. Împaratul a încremenit ; decît atîta a putut zice : „Sã poate sã
facã un împarat ca mine un lucru ca aista? Credeþi D-voastre una ca
asta?” „Da aceea sã poate, zice Ion, o crezi d-ta, cã fata d-tale sã fi
fãcut copilul c-un om prost din sat ca mine?... Cum nu s-a putut sã
faci d-ta asta, tot aºa nu s-a putut sã facã nici ea lucrul de care ai
pedepsit-o. Eu sînt acela cu care ai închis-o în poloboc º-ai dat-o pe
apã ºi femeia mea e fata d-tale, iar acesta e copilul nostru !.” Atunci
împaratul a cunoscut-o : „Neiertat sã fie de Dumnezeu cine a mai
lua-o de la tine ; dacã ai aºa putere de la Dumnezeu ºi dar !” „Veniþi
sã vã blagoslovesc !” a zis împaratul ; ºi s-a bucurat cu dînºii ºi l-a
pus pe dînsul împarat în loc, cã alþi ficiori n-avea.

Auzitã în Orãºeni, lîngã Botoºani

(Vol. III* sã va vedea o poveste asemãnãtoare – cu porcii de aur.)

O variantã auzitã de la þiganii din Mihalcea sunã:
A fost de unde a fost ! A fost un împarat ºi împaratul acela avea

o fatã. Da în ogradã la împaratul era un bãitan, nu cu toatã mintea
ºi aºa de tare, cã el lua copacul în braþe ºi-l scotea cu rãdãcinã cu
totul din pãmînt. Într-o zi, sta fata împaratului în cerdac º-a vãzut
cum scotea el din rãdãcinã copacii º-a zis : „Uite-te ce tare e prostul !”
„Sã fii tu dar grea de mine !” ªi din ceasul acela ea a purces grea º-a
fãcut un bãiet. Împaratul a strîns toatã þara ºi i-a dat bãietului un
mãr; în care va azvîrli, acela îi va fi tatã. Apoi împaratul îi pune în
poloboc, (încercãrile de mai sus lipsesc) – ei fac un bal – (fãrã
încercãri) ºi sã cunosc.

Femeia. Apa

A fost un împarat care a fãcut cu corãbiile un hambari de bani.
Murind, i-a spus ficiorului sãu sã nu se însoare decît cu o fatã ce va
avea ºi ea un hambari de bani. S-a luat ficiorul împaratului º-a
pornit din împãrãþie în împãrãþie sã gãsascã ce i-a cuvîntat tatãl
sãu. Cînd s-a întors la anul înapoi, cheltuise tot hambariul de bani
ºi nici fatã cum îi trebuia n-a gãsit. Vine suparat acasã, ºi
culcîndu-se seara, sã roagã la Dumnezeu: „Doamne, dã-mi s-o vãd
macar în vis pe aceea ce am s-o iau.” Peste noapte, visazã ca sã se
scoale tare dimineaþã, sã se spele ºi sã se puie la fereastã, cãci
ursita-i trece în toatã dimineaþa pe la poarta lui.

Trezîndu-se pãn’ în ziua, sã aºazã la fereastã ºi vede pe fata
porcarului sãu trecînd pe acolo. Atunci a început a plînge. „Doamne
Dumnezeule, aºa zile am ajuns : dintr-o avere ca a mea ºi ficior de
împarat, sã iau fatã de porcari ? În sfãrºit, dacã aºa vrea Dumnezeu,
o voi lua”, sã gîndi el. Sã duce la porcari ºi-i zice : „Amu, sã-þi spun o
poveste !” „Spune, Mãria Ta.” „Dai fata dupã mine?” Porcarul n-a zis
nimic. ª-a întors capul într-o parte sã rîdã. „Ce rîzi, cã nu-i de rîs.

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Dai fata dupã mine or nu?” „Dacã nu-i ºagã ºi e într-adins, îþi stã în
voia Mãriei Tale s-o iai !”

Împaratul a fãcut nunta, dar n-a stat mult pe acasã ; s-a dus sã-ºi
cîºtige înapoi, cu corãbiile, banii ce i-a fost perdut. A ramas împã-
rãteasa singurã ; dar ea, unde se culca sara, a doua zi era plin de
bani ; º-a strîns pãn’ ce a umplut ºi ea un hambari. Dar gîndindu-se
cã banii, stînd în hambari, nu-i vor aduce nici un folos, a cumparat o
moºie de 10 poºte de lungã ºi de 10 de latã ; ºi pe moºie a fãcut trei
crîºme, iar la crîºmari le-a spus cã, de va veni un boieri aºa ºi aºa –
cu 4 cai, sã nu ia nici un ban de la dînsul pentru mîncare, cãci e
stãpînul lor. A samanat moºia cu pîne ºi cînd era la coptul grîului,
iatã vine ºi el.

Ajunge la o crîºmã: bea, mãnîncã el ºi caii ; cînd la platã, crîº-
mariul nu vra sã ia nimic. – Mai merge cîteva poºte ; iar flãmînzeºte.
Poposeºte la a doua crîºmã. ªi aice crîºmariul nu vra sã ia bani
pentru cît a mîncat. Ajunge ºi la a treia, iar aºa. Iesã el afarã mirat
de acestea. Vede pe prispã o babã: „Nu ºtii d-ta, mãtuºã, de ce crîº-
marii de la crîºmele acestea nu vreau sã-mi iaie platã?” „Pentru cã
sînt ale d-tale”, zice baba. „Cum se poate ; d-apoi de unde ºi cum; cã
eu nu le-am avut?” „Apoi dã, pentru cã de cînd te-ai dus d-ta de
acasã, umblã alþii la femeia d-tale ºi-i dau bani ºi ea a strîns !”

Împaratul a ramas încremenit ; dar n-a zis nimic. A mers acasã.
Femeia lui l-a primit cu mare bucurie. Dar el nu fãcea nici un haz.
„In hai ºi þi-i vedea cîmpurile, pînea !” i-a zis ea lui. S-au dus amîndoi
cu trãsura º-au întrat în lanul de grîu, – musteþile grîului erau de
aur, iar grîul mai nant decît dînºii. Cînd au întrat, nu s-au mai
vãzut. Au mers pãn’ la mijlocul lanului, el scoate sabia ºi-i taie ei
capul.

Se întoarce singur la trãsurã : „N-ai vãzut pe cucoanã?” întreabã
el pe vizitiu. „Nu.” Se face a striga. „Ei, haide înainte, cãci nu se va
mai prãpãdi pe cîmpul ei.”

Cum a ajuns, a pus sã-i pregãteascã trãsura de drum ºi a doua zi
a ºi pornit la corãbiele lui. În timpul cît lipsise de acasã, cîºtigase
100 de corãbii.

La cîteva zile, trec niºte lipoveni c-o cãruþã de peºti uscaþi pe
drumul de pe acea moºie ; dar un pãrãu le tãia de-a curmeziºul
drumul. Trecîndu-l lipovenii, li se rupe coºul cãruþei ºi curge tot
peºtele în apã. Dau sã-l strîngã... peºtiºorii au înviat ! ºi fuga înot la
deal. Ei, dupã peºti, pãn’ la mijlocul lanului celui de grîu. Aice, ce sã
vadã? O femeie moartã, iar din ea curgea pãrãul cel limpede ºi în
jurul ei plin de bani ! Au lasat peºtele, cã nu le-a mai trebuit, aveau
bani destui ; iar pe femeie au aruncat-o într-o fîntînã. Apoi s-au dus
de º-au cumparat corãbii pe mare de la barbatul ei. – Acuma el
necontenit pãgubea.

Va fi trecut de la aceasta iar vro cîtva timp, trec niºte vînãtori pe
locurile acele ºi alungînd cînii vînatul, s-au oprit la fîntînã ºi au
început a latra... Vînãtorii, crezînd cã e vrun vînat, au sãrit în fîntînã.
Dar ce vãzurã? Fîntîna plinã de bani ºi o femeie moartã în ea.
Vînãtorii au scos-o, au lasat vînatul, cã aveau bani de-ajuns ; iar pe
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femeie au pus-o într-o raclã ºi au dat-o pe mare. ªi vînãtorii, cu banii
aceºtia, s-au dus de º-au cumparat corãbii de la barbatul ei.

Pe mare, sãcriul ei a mers plutind, pînã ce-a ajuns în dreptul
corãbiei barbatului sãu. Acuma, el nu avea decît o singurã corabie.
Corãbiele toate erau trase la mal ºi corãbierii pãzeau, sã nu se
izbeascã vrun lemn de corãbii sã nu sã strice ; cînd au vãzut cã se
apropie sãcriul. Corãbierul de la corabia barbatului ei a tras racla în
corabie ºi deschizînd-o, au vãzut în ea pe moartã ºi racla plinã de
bani. Atunci a început a striga sã vie ºi cialalþi corãbieri sã o vadã...

Dar în acelaºi minut, ea a înviat – ºi li-a spus sã tacã, sã nu strige
aºa, sã nu audã barbatul ei ; au venit ºi lipovenii ºi vînãtorii acolo.

„Voi, lipovenilor, le-a zis ea, m-aþi vãzut ºi nu aþi spus la nimene,
ci m-aþi aruncat mai adînc în fîntînã ! Iatã, dar, ce vi sã cuvine
vouã” : ºi luînd sabia le rase capul la amîndoi. „ªi voi, vînãtorilor,
zise ea, m-aþi vãzut, dar nu m-aþi aratat la nimene, m-aþi închis mai
tare în sãcriu ; deci tot aceasta platã e ºi pentru voi !” ºi iar aºa, li-a
rãtizat capul. „Dar voi, zise ea corãbierilor, sã fiþi cu noroc cît veþi trãi !”

Apoi a cerut straie bãrbãteºti, s-a îmbrãcat ºi a mers la împaratul
de s-a cerut sã-i fie scriitor. Dar cum? Unde va gîndi el cã are
scrisori de scris, ea îndatã sã-i aducã scrisoarea gata ; iar platã n-a
cerut nimicã. Aºa a stat ea un an. El numaidecît vroia sã-i plãteascã ;
atunci ea i s-a dat de cunoscut. Apoi s-au dus amîndoi acasã ºi au
trãit fericiþi ; n-a mai purtat împaratul negoþ cu corãbiele, cãci aveau
bani destui. Mahala

*
În o poveste din Botoºani, ficiorul unor negustori e un rãu – ºi e

alungat de-acasã. Fata împaratului îl vede ºi-l ia. El spune cã e ficior
de împarat. Ea porneºte cu oastea la împãrãþia lui, dar ajungînd
într-un tîrg, el fuge º-o lasã. Ea trimete înapoi suita ºi porneºte pe
jos înainte. Ajungînd într-o pãdure la niºte ciobani, sã îmbracã bãr-
bãteºte ºi merge cu oile la pãscut. Adoarme la rãdacina unui copac ºi
viseazã cã acolo sînt 3 ºipuri cu apã de ochi : sã ducã împaratului, cã
e orb. Împaratul sã lecuieºte º-o face general. Barbatul ei ajunsese
slugã; ea l-a cunoscut ºi l-a luat înapoi de barbat.

*
O variaþie a povestei, vol. II, pag. 87 :
O copilã orfanã, gãsitã de cãtrã o altã copilã, din pãrinþi avuþi, în

þintirim, rugîndu-se la mormîntul mamei ei, a fost luatã de pãrinþii
copilei ºi crescutã mare. Fata strãinã era mai dragalaºã ºi mai
cuminte decît cea de casã ; ºi o cereau o mulþime. Ei locuiau în oraº ;
odatã a venit ºi un boier mare la dînsa s-o cearã. „Unde ºezi d-ta?”
l-a întrebat fata. „De vei putea sã descoperi unde ºed eu, mare lucru
va fi” ; ºi i-a spus cam în ce parte. Acela era hoþ ºi avea casã sub
pãmînt, într-o pãdure, ºi pe sub oraº erau ascunzãtorile lor, era
totul sapat, acolo-ºi duceau caii, averile lor. Fata s-a luat în urma
lui º-a vãzut pe unde întrã ; a întrat ºi ea, cînd nu erau ei acasã, ci
numai mama lor º-o cãþea ; amãgind caþeaua cu pîne. În timpul
acela, au venit talharii, ea a luat calul celui mai mare, cu desagii cu
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bani, ºi ceialalþi cai cu desagii au mers dupã ea. A dat de ºtire la
împaratul ºi un prinþ a venit cu oaste, sã-i ajute a-l prinde. Viind el
acolo, cãci s-a priceput cã ea i-a luat caii, cum sta la masã, prinþul a
scos sabia ºi i-a tãiet capul ; iar pe ceialalþi i-a prins ºi averile le-au
luat ºi au sfarmat totul ºi pe fatã a luat-o prinþul.

Trãiau foarte fericiþi ; dar odatã, merge undeva cu niºte barbaþi ºi
se laudã ce femeie cuminte are. – Da unul zice : „Pe ce te prinzi
ramaºag, cã am sã dorm cu femeia ta?” „Pe toatã averea mea, sã-þi
rãmîie þie.” Au fãcut vorbã cã el sã se ducã pe cîteva zile de acasã.
Acela a cumparat un dulap frumos º-a zis sã-l puie înlãuntru ºi sã
treacã pe drum pe acolo. Ea, vãzînd dulapul, l-a cumparat. Adu-
cîndu-l în casã, el a ieºit cînd n-a fost ea ºi s-a ascuns sub pat. Sara,
ea s-a scaldat ºi el a vãzut o alunicã pe spate. Ea lasase inelele pe
scaun. A furat º-un inel ºi noaptea a ieºit din casã, a venit la barbatul
ei º-a zis cã i-a dat ea inelul, spuindu-i ce semn are.

El nici nu s-a mai întors acasã, s-a dus ºi s-a fãcut catanã. Femeia
lui l-a aºteptat un timp. Acela a venit sã-i ia averea ; ºi ea, rãmîind
saracã, s-a dus la împaratul, s-a îmbracat bãrbãteºte ºi s-a fãcut
catanã; ºi cum s-a întîmplat – cã tocmai ea îl rãdea pe împarat. „Ce
mînã uºoarã ai, ce sã-þi dau, pentru cã mã razi aºa de bine?” „Sã
poronciþi sã treacã pe dinaintea mea toþi soldaþii.” A fost simþit cã-i
ºi el acolo. Au trecut toþi ºi cînd a ajuns pãn’ la dînsul, l-a chemat la
împaratul. L-a întrebat ce cautã un prinþ ca dînsul între soldaþi ? El
a spus totul. „Nu-i drept ce þ-a spus, e minciunã”, a zis ea ; – º-a cerut
încuviinþare de la împaratul sã-l aducã pe acela, pe sus, acolo ; ºi
dupã ce l-au judecat, ea singurã i-a rãtezat capul. ª-au luat înapoi
averile º-au trãit fericiþi. Ana Ciuntuleac, Roºa

Pescariul ºi fata Lunei

A fost un bãiet sarac ºi s-a dus la un stoleri, sã înveþe stoleria.
Dar el aºa cap bun avea º-aºa de iute învaþa tot lucrul, c-amu lucra
aºa ca ºi maistrul lor ; da la celelalte calfe le era ciudã. Odatã s-a fost
dus stãpînul lor de acasã ºi ceialalþi i-au zis acestuia : „Mãi, dacã
eºti tu aºa de bun maistru, îi face tu o lacrã pentru tine aºa potrivitã,
întocmai pe trupul tãu?” „Voi face.” S-a luat el ºi îndatã a mãsurat
º-a fãcut. „Gata-i !” zice el. – „Amu, ia ºi întrã, sã vedem, sã potri-
veºte?” El a întrat. Atunci, bãieþii au pus capacul deasupra ºi l-au
þîntuit bine ºi l-au dat pe apã. A mers el pe apã cîte zile a fi mers,
dar trece pe lîngã un mal ; acolo era un moºneag ºi prindea peºte.
Moºneagul cela vede lacra º-aude dinãuntru nu-º ce gemînd. Ia º-o
trage la mal. O deschide, gãseºte într-însa bãietul, de-abia viu. I-a
dat el de mîncare, l-a întãrit, amu el era ca ºi a moºneagului ; s-a
învaþat a prinde peºte... Da moºneagul era pescari la curtea
împãrãteascã ºi în toatã ziua ducea peºte la curte.

„Dragul moºului, zice el bãietului ; tu, dacã voi muri eu, þ-a rãmî-
nea þie bordeiul ºi-i rãmînea tu pescari în locul meu!” La cîþiva ani,
a murit moºneagul. ª-amu ducea el la curte peºte. Într-o zi, pune
meredeul ; dã sã tragã, – e greu; scoate afarã coºcoge peºte mare, cã
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nu-l putea rãdica, ºi era cu totul de aur. Bucuros el, sã ia ºi-l duce în
casã, în bordei. Amu, înnoptase. Sã întoarce înapoi sã mai tragã o
datã ; cînd sã întoarce acasã, vede luminã în casã, o fatã frumoasã ca
sfîntul soarele ºedea ºi sã pieptana etc. etc. (De aice urmeazã ca ºi în
poveºtile cunoscute.)

Dar femeia lui era fata Lunei. – „Du-te la mama, zice ea, º-apoi
mama te-a îndrepta pe unde ai sã mergi ; ori fraþii mei, c-ai mei fraþi
sînt : Vîntul, Gerul ºi Soarele. De l-ãi întãlni pe Vînt în cale, sã-i
zici : „Buna ziua, cumnate, mai încet oleacã !” ºi el va ºti cã eºti tu ºi
l-ãi întreba. Tot aºa sã faci cu Gerul ºi cu Soarele ºi ei te-or cunoaºte
º-or mai lasa oleacã : nici nu þ-a fi frig sã degeri, nici nu te-a frige
prea tare, cã altfel nu scapi cu zile de pe acolo ; ºi þ-or ajuta.”

Merge el, merge, dupã multã cale, ajunge la o casã, acolo ºedea
Sf. Lunã. Luna nu era acasã, era dusã pe ceri, numai o slugã ºedea
ºi torcea. „Voinice, voinice, ce cauþi pe aici, pesemne þi-i greu de
zile ; pe aici nu aduc nici cioarele ciolanele, da încã sã vie om! De-a
veni Luna, cînd te-a vedea, te-a înghiþi...” „Nu te teme, lasã,
ascunde-mã undeva ºi cînd va veni, întreab-o : nu i-ar fi dor sã vadã
pe un ginere al ei ? ª-apoi îi vedea ce þ-a spune.”

Vine Luna mînioasã ; simte cã este cineva. „Da care-i aici ?
Trebuie sã fie vrun strãin.” „Nu-i nime ; zice fata, da nu þ-ar fi dor sã
vezi pe un ginere a d-tale?” „Ei cum nu mi-ar fi dor sã vãd pe
ginere-meu, da unde-i el !” „Iacãtã-mã-s aice”, zice ginere-sãu ºi chiar
iese de sub covatã. „Ai venit de bunã voie?” zice Luna. „Ba de nevoie.”
„Apoi dar bine, te iert ; altfel ar fi rãu.” L-a ospãtat ; el i-a spus toate
º-a întrebat-o sã-l îndrepte pe unde ar merge la Dumnezeu. „Nu þ-oi
ºti a spune, zice Luna, cã eu pe aºa departe nu umblu, dar du-te cã
te-i întãlni cu Vîntul, ficiorul meu, ºi el poate a ºti.”

Sã ia el a doua zi dimineaþã ºi se duce. Dã de un Vînt ºtraºnic, cã
sã-l rãdice, nu ceva. „Buna ziua, cumnate, mai încet oleacã !” – „Buna
ziuã, zice cumnatu-sãu. Da ce cauþi pe-aice ; vii de voie or de nevoie ?”
„Ba de nevoie.” „Apoi dacã de nevoie, bine.” ªi-i spune el toate. „Eu,
despre Dumnezeu unde ºede, nu þ-oi ºti a spune, fãrã decît mergi la
fratele meu celalalt mai mare – Gerul, poate te-a îndrepta.”

Merge el într-acolo ; dã de-un Ger, cã-l tãia... „Hei, cumnate, mai
slobozi oleacã !” „Da ce cauþi pe aici ?” „Pe Dumnezeu.” „Dar de voie
umbli?” „Ba de nevoie.” „Apoi dar bine ; eu de Dumnezeu nu þ-oi
spune, cã nu umblu pe aºa de departe ; dar du-te la frate-meu –
Soarele, acela umblã pe toatã lumea.”

Iar merge, amu era aproape de Soare ; da-l frige, da-l frige !...
„Buna ziua, cumnate, mai slobozi oleacã.” „Da ce cauþi pe aice ?” „Pe
Dumnezeu.” „De voie?” „Ba de nevoie.” Îi spune ºi lui toatã istoria.
„Apoi dar sui pe mine.” S-a suit pe Soare ºi l-a dus tocmai la
Dumnezeu.

– ªtiu la ce ai venit, zice Dumnezeu, du-te-napoi, cã eu, în ziua
ceea ºi la ceasul acela, am sã fiu acolo.”

S-a suit iar pe Soare ºi s-a scoborît tot în jos, pãn’ ce l-a pus pe
pãmînt.
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A venit el iar acasã ; încã nu era anul ; femeia îl aºtepta. Cînd s-a
împlinit ziua ceea, face împaratul bal mare, sã vie fiecare sã vadã, cã
doar are sã vie Dumnezeu la dînsul la masã. – A poftit o mulþime de
împaraþi, îl cheamã ºi pe dînsul ºi-i zice : „Iatã, eu mã pun la masã,–
ºi se pune. L-ai adus pe Dumnezeu?” „L-am adus.” Cînd a zis „L-am
adus”, atunci ºi Dumnezeu a fost lîngã boieri la masã, – un moºne-
guþ. Da în ogradã sta pregãtitã spînzurãtoarea pentru bãietan, sã-l
prãpãdeascã. Atunci boierul, de spaimã, s-a dus ºi s-a spînzurat singur.
Da omul a rãmas în pace cu femeia. Dumnezeu le-a dat blagoslovenie
ºi poate încã trãiesc ºi azi. Auzitã de la Gheorghe Botezat, din Roºa

Poveste dumnezeiascã. Blãstãmul mamei
Preaminte Solomon

Eva, dupã ce a murit Adam, avea un ibovnic ºi el venea sara la
dînsa; dar Solomon, ficiorul ei, a simþit ; ºi într-o sarã, s-a fãcut cã
e amorezatul º-a bãtut la fereastã. Ea i-a deschis uºa ºi l-a cuprins,
l-a sãrutat.

El s-a dus la ea în pat ºi ºedea biniºor. „Da bine, ce vra sã zicã
asta, ce-ai pãþit, eºti de lemn?” El a pus mîna pe pieptul ei, º-a zis :
„Acesta e pieptul ce am supt.” Atunci ea l-a cunoscut ºi i-a zis :
„Solomoane, pentru asta ce mi-ai fãcut, sã fii blastamat de
Dumnezeu ºi de mine : sã ajungi înaltul ceriului ºi fundul mãrei, – ºi
atuncea tocmai sã fii tu iertat de Dumnezeu ºi de mine. Sã te duci,
sã nu te vãd !”

El s-a dus prin lume ; ajunge pãn’ la mare, se pune pe mal ºi
începe a plînge. Iese un peºte mare : „Ce plîngi, Solomoane?” „Ia,
îmi plîng pacatele ; iatã cum m-a blastamat mama...” „Sui pe mine,
sã nu pici, cãci te voi duce... Ia un odgon ºi te leagã bine de mine.”
Acela era împaratul peºtilor. L-a dus în fund ; el de acolo a luat
mãrgãritare, pietre scumpe ºi cînd a ieºit, a mers acasã º-a pîndit
cînd nu era mã-sa, de le-a pus pe masã º-a fugit. Pe aceasta, ea a
cunoscut c-a fost în mare.

Se duce el, se duce, ajunge lîngã o stîncã ; se pune jos ºi plînge.
Vine o pãjuroaicã : „De ce plîngi, Solomoane ?” El iar îi spune...
„Sã-mi cauþi 12 ialoviþe de mîncare ºi 12 poloboace de apã ; sã-mi
dai, cînd îmi va fi foame, ºi eu te voi duce la ceri.” El a cãutat ce i-a
zis ; ºi ajungînd la ceri, a apucat un fluieraº de aur, de pe masã de la
Dumnezeu, º-a venit de i l-a adus mîne-sa, ca semn. ª-atunci a fost
iertat. Ilinca Mãziliþa, Botoºani

§ 2. Racul

Racul e unghia necuratului. Trecea dracul pe o iezãturã º-a arun-
cat o bucãþicã de unghie de-a lui în apã, da un peºte or ce era acela
a înghiþit-o. Lui Dumnezeu i-a fost ciudã ºi l-a blastamat sã se facã
ca unghia lui, de ce s-a amestecat cu dracul. Dar tot sã cheamã cã-i
a lui Dumnezeu ºi-l mîncãm. Ion David, Botoºani
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Racul, zice cã atunci cînd a pus Dumnezeu ochii la toate dihãniele,
el nu era º-a venit mai pe urmã. „Unde sã þi-i pun ?” zice Dumnezeu.
Fiindcã eºti coada, am sã þi-i pun la coadã.” ªi aºa i-a pus ; de aceea
racul merge cu coada-nainte, nu ca celelalte dobitoace.

Racul, zice cã demult nu sã mînca, dar a mers o babã la Prut º-a
prins un rac, baba ceea n-avea copii ºi sã zãbãvea cu dînsul ca cu un
copil : „Dragul mamei, ºezi colo ; dragul mamei, vin încoace !”... Într-o
zi, pune baba într-o oalã pe laiþã apã, racul bojbãieºte printre oale ºi
întrã în oalã. Baba vine acasã ºi pune oala cu apã la foc ºi fierbe
racul. Ea îl strigã, îl cautã în toate pãrþile, nu-i ; cînd ia oala de la
foc, îl vede pe rac roº. Dac-a vãzut aºa, s-a apucat ºi l-a mîncat ºi de
atuncea mãnîncã oamenii raci. D. Grigoraºciuc, Mahala

(S-a vãzut povestea Pan Racoþchi.)

Cînd interesele cuiva nu merg bine, sã zice cã cutare merge îndã-
rãpt, ca racul.

(În o poveste a lui Preminte Solomon, racul, pentru cã n-a vrut sã
meargã Pr. Solomon cu dînsul în mare, i-a tãiat funia pe care s-a fost
slobozit. – Despre foarfecele racului, sã va mai vedea la poveºtile
animalilor.)

§ 3. Broasca. Broasca þestoasã. Broatecul.

Broasca þestoasã îºi face cuibul în iezeturi. O babã a gãsit-o cu 24
de ouã ; le-a adus acasã ºi le-a pus într-o putinã cu zãr. Cînd sã uitã
dupã vro cîteva zile, ieºise 24 de broaºte. – Ea-i bunã la vaci, sã nu
le ia mana. Ion David, Botoºani

Broasca þestoasã e foarte bunã la vaci ; o pui în ciubãrul cu
lãturile ºi vacii care bea de pe dînsa îi vine laptele.

Sînt unii cã cumpãr anume, dau o mulþime de bani pentru aºa o
broascã. Mihalcea

Broasca þestoasã sã mãnîncã. Botoºani

Broatecul

Broatecul e fãcut din inelul Maicei Domnului. A avut Maica
Domnului o veriguþã – un inel, în capãtul brîului ºi l-a prãpãdit
toamna. Cînd s-a dus primãvara sã-l caute pe unde l-a fost prãpãdit–
inelul s-a fost fãcut albastru. Maica Domnului l-a luat ºi l-a sãrutat :
„De-amu, zice ea, sã rãmãi printre buruiene, nu te mai iau!” ªi de
aceea broatecul, cînd îl iai, îl sãruþi de trei ori ºi-l dai de trei ori
peste umãr ºi de trei ori printre picioare.

Broatecul de cîte ori cîntã, plouã. Ioan David, Botoºani

Broatecul se sãrutã ºi se petrece pentru friguri. Roºa

Cînd îþi sînt umflate buzele, sã sãruþi broatec, cã trece.
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Dochia. Broasca. Izvoarele

Broasca e a Dochiei ; Dochia e matca apelor, este chipul ei în
munþi ; din ea curge apã. Ea, cînd a mers atunci cu oile º-a împietrit,
a gãsit acolo o broascã, unde s-a pus ea, ºi a blagoslovit-o : sã nu facã
vermi ºi sã bea oamenii apã de pe dînsa. ªi iatã, cîte dihãnii pier,
toate fac viermi, dar broasca nu. Cînd sapi o fîntînã ºi gãseºti în
pãmînt broascã, sã ºtii cã acolo ai sã dai de izvor.

Ion David, Botoºani

Uliul ºi broasca etc.

Cînd a descoperit Dumnezeu izvoarele, uliul n-a vrut sã ajute, a
zis cã nu-ºi va tãvãli picioarele ; ºi Dumnezeu l-a blastamat cã el sã
nu bea apã etc.

Da broasca a ajutat ; a descoperit izvorul ºi Dumnezeu, pentru
asta, a blagoslovit-o ºi e sfîntã. Ea ºede în apã ºi e curatã, oamenii
de pe dînsa beau ; ian sã fie vrun ºoarec, ai pute bea?

Ea niciodatã nu se stricã ºi cînd moare ºede cu faþa în sus. Broasca
e pacat s-o omori. Broaºtei nu i sã cade sã-i zici „broascã”, dar
„cucoanã”. Cînd le auzi întãi cîntînd, zici : „Cucoanele cîntã” ; ºi ea îþi
zice : „Sã fii frumoasã ca o cucoanã!” Roºa

Pãmîntul l-a fãcut broasca. I-a poruncit Dumnezeu sã care apã cu
gura ºi sã care þernã pe niºte beldii de urzicã. Ea tot a carat, pãn’ s-a
fãcut pãmîntul destul de mare. Atunci Dumnezeu a blagoslovit-o :
„Blagoslovitã sã fii tu, Florino, ºi floarea de urzicã blagoslovitã sã
fie !” De aceea, bem apã de pe broascã ºi ea niciodatã nu se stricã.

Ana Darie, Broscãuþi

Într-o fîntînã unde nu e broascã, apa nu e bunã.

De cum încep a cînta broaºtele, se face primãvara ºi poþi samana
pãpuºoi.

Dacã pãn’ la Florii cîntã broaºtele, are sã fie vara frumoasã.
Siret

Ca sã n-ai pureci în casã, cînd auzi broaºtele cîntînd, sã mergi la
fereastã ºi sã întrebi pe cei din casã : „Este malai mãnînþel în casã?”
ªi ei sã rãspundã cã „nu-i ! nu-i !”... Siret

La broaºte, cînd le auzi întãi cîntînd, sã le zici : „cîntã veselele” ºi
eºti tot anul vesel. Mihalcea

Broaºtele cînd cîntã, are sã ploaie.

Cînd faci casã, dacã gãseºti broascã unde se sapã fundamentul,
are sã-þi meargã ca din apã. Botoºani

Mama. Broasca

Broasca e fãcutã din femeie ; a avut un copil ºi a murit ºi ea tot
plîngea dupã copilul ei, prin grãdinã, prin buruiene ; ºi Maica
Domnului a fãcut-o broascã. Maria Cocea, Voloca
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Aniþã, Aniþã !
De pe stuh, pe papurã
Pãn’ la mama-n braþe !

Aºa a chemat broasca pe puiul ei, cînd a întãlnit-o Maica
Domnului ; iar Maica Domnului a blagoslovit-o, cã unde nu va fi ea,
apa bunã sã nu fie. Curteºti, Botoºani

Povestea Maicei Domnului

Maica Precuratã au luat un topor mare
ªi s-au dus într-o pãdure mare
ªi au tãiat copaci mari.
ªi au fãcut o mãnãstire mare,
Cu nouã pristoale,
Cu nouã altare
ªi cu nouã þintirimuri.
Au cãutat în altarile cele mici
ªi au gãsit cãrþi mici,
ªi au cãutat în altarile cele mari
ªi au gãsit cãrþi mari.
ªi au cãutat în cãrþi
ªi în toate pãrþi
ªi nu l-au vãzut pe Dumnezeu,
Pe fiul sãu cel iubit,
Da au vãzut pe toþi orbii ºi chiorii
ªi pe Ion Sintilion, într-un ungheri.
„Ioane Sintilioane,
N-ai vãzut, n-ai auzit,
De fiul meu?
De finul tãu cel iubit ?”
„Maica Preacuratã, þ-oi spune :
De vãzut, nu l-am vãzut,
De auzit, am auzit :
Cînii de pãgînii l-au gãruit1,
Pe cruce de lemn l-au rãstignit
ªi-n mîni ºi-n picioare
Piroane de fier i-au bãtut.
ªi cu cãmeºã de urzicã l-au îmbracat
ªi cununi de mãcieºi în cap i-au pus
ªi cu rãni de pãduri l-au încins
ªi spini i-au aºternut.”
...........................................
Maica Precuratã
S-au luat pe cãrãruºã vãierînd
ªi mînele albe frîngînd
ªi pãr gãlbãn smulgînd,
ªi s-au întãlnit c-o brosculiþã.

1. Chinuit.
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Brosculiþa aºa i-au zis :
„Maicã Preacuratã,
Ce te vãierezi ºi te plîngi
ªi mîni albe-þi frîngi
ªi pãr galbãn îþi smulgi ?”
„Broascã, brosculiþã,
Bine mã-ntrebi, bine þ-oi spune :
Cum nu m-oi vãiera ºi nu m-oi plînge
ªi mîni albe nu mi-oi frînge?
Pe Dumnezeu, fiul meu,
Pe fiul meu cel iubit
Pãgînii l-au gãruit,
Pe cruce de lemn l-au rãstignit.
ªi-n mîni ºi-n picioare
Piroane de fier i-au bãtut,
ªi cu cãmeºã de urzicã l-au îmbracat
ªi cununi de mãcieºi în cap i-au pus
ªi cu rãni de pãduri l-au încins
ªi spini i-au aºternut.”
............................................
Brosculiþa aºa a zis :
„Maicã Precuratã,
ªi eu aºa am avut doisprezece ficioraºi
Într-un ogaº (hogaº sau hãugaº)
ªi au venit o roatã farfanoatã
ªi i-au sfarmat pe toþi deodatã,
Numai cu unul ºchiop am ramas.
ªi tot cu ºtirea lui Dumnezeu sfîntul
Port cununi de flori în cap.”
Maica Preacuratã mai s-au bucurat
ªi aºa i-au cuvîntat :
„Broascã, brosculiþã,
Cînd vei avea tu sã mori,
De vei fi în izvor or pe mal,
Sã nu te strici.
Sã nu se îngreþoºeascã norodul de tine,
Sã rãmãie blagoslovitã apa de pe tine,
ªi sã rãmãi tu blagoslovitã.”
Maica Preacuratã
S-au dus pe cãrãruºã înainte
Pãn’ la dealul Gararãului, înalt ºi ascuþit
Ca un sãgeþ de cuþit.
ªi se topea ca ceara ºi se sleia ca aurul.
Maica Preacuratã
S-au înturnat înapoi
ªi-au zis : „Of ,Doamne,
Tot cu ºtirea lui Dumnezeu sfîntul !”
ªi s-au dus la portiþa raiului
ªi au dat cu piciorul cel stîng
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ªi nu s-au deschis.
ªi au dat cu piciorul cel drept
ªi s-au deschis...
L-au vãzut pe Dumnezeu,
Pe fiul sãu cel iubit.
Dumnezeu fiul sãu a zimbit a rîde,
Iar Maica Preacuratã
A început a plînge ºi a se vãiera :
„Fiul meu cel iubit,
Pentru ce cînii pãgînii te-au gãruit
Pe cruce de lemn te-au rãstignit,
ªi-n mîni ºi-n picioare
Piroane de fier þ-au bãtut
ªi cu cãmeºã de urzicã te-au îmbracat
ªi cununi de mãcieºi în cap þ-au pus
ªi cu rãni de pãdure te-au încins
ªi spini þ-au aºternut?”
„Maicã Preacuratã,
Aceea nu-i nici pentru mine,
Nici pentru tine,
E pentru viermii cei de pe faþa pãmîntului
Neadormiþi
ªi cine va ºti a mele, aceste trei cuvinþele
ªi le va zice
O datã-n sãptãmînã
O datã-n lunã sau o datã-n an,
Are sã treacã
Nouã poduri tocmite, nouã fîntîni pline,
Nouã pomete-nflorite, nouã mese-ntinse,
Cu nouã fãclii aprinse.
Dar cine a ºti ºi nu le-a zice,
Acela va trece
Nouã poduri stricate, nouã fîntîni secate,
Nouã pomete uscate, nouã mese strînse,
Cu nouã fãclii stînse.

De la d-l învãþãtor Vasile Scripniciuc, Roºa

Maica Domnului gãsind pe Domnul Hristos

A fost un om mare º-a mers la pãdurea mare
ª-a tãiat lemnul mare, a fãcut biserica mare.
În altariul cel mare,
ªedea Sf. Maria cea Mare,
În altariul cel mic,
ªedea Sf. Maria cea Micã.
ªi-n mijlocul bisericei, Maica Precista
Cete ºi precete, pe toþi orbii,
Pe toþi ºchiopii-i adorme.
– Ieºiþi voi, patru ficiorele,
Din patru ungherele
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ªi cataþi în cãrþi ºi-n pãrþi,
Nu-þi auzi, nu-þi vede,
Nu-þi da de fiul meu, Dumnezeu?
Maica cuvîntul n-a împlinit
ªi ele afarã au izbucnit.
ªi-n cãrþi ºi-n pãrþi au catat
ªi de Domnul Hristos n-au mai dat.
ª-au zis cã n-au auzit ºi n-au vãzut.
Maica Domnului a blagoslovit
ªi din bisericã a ieºit :
Faþa albã veºtejind,
Cosiþã galbãnã despletind,
Din ochi negri lãcrãmînd.
Multã lume-mpãrãþie
Ca cuvîntul din poveste
Dumnezeu la noi soseºte.
S-au dus pe dealul Galariului,
Aºa era de ascuþit, ca sîngeaua de cuþit,
Maica, cum a putut, s-a suit.
Muntele a blagoslovit,
Ca ceara s-a topit, ca argintul s-a sleit.
Cum a putut, s-a suit.
S-a-ntãlnit cu Ion Sfînt Ion
Nanaºul lui Dumnezeu :
Din ceri se scoboarea
Cu cal negru, alb de spume,
Din paloº întuneca, din bici tuna.
– Buna ziuã, cumãtre.
– Mulþãmesc, cumãtrã.
– N-ai vãzut pe fiul meu ºi pe finul tãu?
– De vãzut, nu l-am vãzut
Da de auzit, am auzit :
Cã l-au întins pe cruce de mãcieº,
Cu cãmeºã de urzicã l-au-mbracat,
Piroane prin tãlpi i-au bãtut
ªi coroanã de spini în cap pusu-i-au
ªi-n opinci de broascã-ncalþatu-l-au
ªi groapã de trei staþi de adîncã
ªi trei coþi de largã fãcutu-i-au
ªi piatrã de trei staþi de lungã
ªi de 3 staþi de groasã pe mormînt pusu-i-au,
Dar du-te mai încolo, cumãtrã, cã mai bine îi auzi...
Maica Domnului s-a pornit,
Faþa albã veºtejind,
Din ochi negri lãcrãmînd,
Cosiþã albã de pãrîngã,
Multã lume-mpãrãþie
Ca cuvîntul din poveste
Dumnezeu la noi soseºte.
S-a dus, s-a dus,
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Se-ntãlneºte c-un meºter de lemn.
– Buna ziua, meºter de lemn!
Umblînd prin þinuturi,
N-ai vãzut, n-ai auzit de fiul meu, Dumnezeu?
– De vãzut, nu l-am vãzut,
Dar de auzit, am auzit
C-au venit cînii de jidani
ªi mi-au dat sã-i fac obezile cu 3 pãrþi mai mici
ªi eu le-am fãcut cu 3 pãrþi mai mari,
Cã-i lemnul ieftin.
– Meºtere lemnari !
Sã lucrezi cu anul ºi sã-þi capeþi banul !
Maica Domnului s-a dus, faþa albã etc.
S-a întãlnit c-un meºter de fier.
– Buna ziua, meºter de fier,
N-ai vãzut, n-ai auzit de fiul meu, Dumnezeu?
– De vãzut, nu l-am vãzut,
Da de auzit, am auzit,
Cã mi-au dat cînii de jidani
Sã-i fac lanþuri cu trei pãrþi mai mari,
Da eu le-am fãcut cu trei pãrþi mai mici,
Cã-i fierul cam scump.
Dar du-te mai încolo, cã vei auzi mai bine.
– Meºtere de fier,
Sã dai o datã cu ciocanul ºi sã capeþi banul !
ª-a pornit Maica Domnului etc.
Se-ntãlneºte c-o broscuþã.
– Buna ziua, broscuþã.
– Mulþãmesc Dumitale, Mãicuþã.
– Broscuþã, n-ai auzit etc.
– Doamne, Maicã, þ-aº vorbi o vorbã
Dar sã nu te superi.
Ce te vãierezi, ce te cãinezi dupã un puiºor,
Cã eu am avut doisprezece ficiori,
Care mai de care mai trîncoºei
ªi mai crãcãnãþei ºi mai bulbucãþei etc.
Mi-a ramas numai un ficior
ª-acela-i beteag de-un picior.
Maica Domnului a zis : In sã mi-l aduci !
Cînd l-a vãzut, a zîmbit a rîde :
– Broascã, broascã,
Cînd vei muri, sã nu te strici
ªi unde vei fi tu, sã fie izvor
ªi sã bea oamenii apã de pe tine,
Sã nu le fie greaþã !
S-a luat ºi s-a dus etc.
S-a-ntãlnit cu cumãtrul sãu,
C-un cal negru, alb de spume,
Din paloº întuneca, din bici tuna
ªi pe pãmînt se afla.
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– Du-te, cumãtrã, cã mai bine-i nimeri.
Se duce, se duce, gãseºte-un ratoº mare.
A bãtut cu piciorul stîng, nu s-a deschis,
A bãtut cu piciorul drept, s-a deschis.
ª-a mers prin o ºalã lungã
ª-a dat într-o odaie mare.
Acolo ºedea un jidan – Iosif – ºi cetea
ªi ferbea o caldare c-un berbec º-un cucoº º-un peºte.
– Buna ziua, Iosive.
– Buna ziua, Maicã.
– N-ai vãzut, n-ai auzit de fiul meu, Dumnezeu?
– Atunci vei vedea pe fiul tãu,
Cînd se va zbate peºtele cela ca-n apã
ªi cucoºul va cînta ca-n gãini
ªi berbecele va zbiera ca-n oi.
Atunci, Maica Domnului a blagoslovit ºi
Peºtele a-notat ca-n apã
ªi cucoºul a cîntat ca-n gãini
ªi berbecele a zbierat ca-n oi.
ªi pe cine au ajuns stropii, le-au sãrit ochii
ªi de-atunci au jidanii pistrui, sînt pataþi pe obraz.
Maica Domnului s-a dus din casã-n casã
ª-a dat de niºte scãri
Aºa de nalte, ca pãn’ la jum. de ceri,
ªi acolo l-a gãsit pe Domnul Hristos.
Din faþã l-a sãrutat ºi din dos l-a cercetat :
– Dragul mamei fiuºor, cum de te-ai lasat
ªi te-au chinuit într-aista feli ºi chip?
Zice :
– Doamne, mamã,
Nu ºtiu, sã vorbesc or mai bine sã tac !
– Sã te fi ascuns, dragul mamei,
Sub o steblã de busuioc,
Cã poate nu te gãseau cînii de jidani.
Dar de te-ar fi gãsit acolo,
Sã te fi ascuns sub o cosiþã de fatã mare.
Dacã te-ar fi gãsit ºi acolo,
Sã te fi ascuns în al 9-lea ceri,
Cã nu te mai gãseau!
– Nu m-am lasat pentru tine sau pentru mine,
Dar pentru o lume toatã,
Cã unde doi se-mpreuna, nu se cununa
ªi unde pruncul nãºtea, nu se boteza
ªi unde vaca rãgea, nu s-auzea
ªi unde omul lemne tãia, nu rãsuna.
Dar de-amu înainte etc.
ªi cine va ºti aceste douã cuvinþele
Îl va lua Maica Magdalina de mîna dreaptã
ªi-l va duce etc...
Pe la uºa iadului ºi-l va da în fundul raiului.
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Dar cine le va ºti ºi nu le va spune
La anul, la jum., la luna, la sãptãmîna,
Îl va lua etc., îl va duce pe la uºa raiului
ªi-l va da-n fundul iadului.

Ilinca Maziliþa, Botoºani

Lacrimile Maicei Domnului

Hai înainte, cã mai este,
Cã Dumnezeu la noi soseºte.
A ieºit un om mare ºi s-a dus în pãdurea mare
ªi a tãiat lemnul mare, a fãcut bisericã mare,
Cu nouã uºi, cu nouã altare,
Cu nouã procitoare.
În altarul cel mic, ºedea Sf. Maria micã,
În altarul cel mare, ºedea Maica Precista
Cetind, procetind, faþa albã zgîriind,
Pãr galbãn despletind,
Din ochi negri lãcrãmînd,
Cã nu º-a vãzut fiul ei venind.
A luat ºi se duce Maica Domnului
Sã-ºi facã samã.
Se duce la un deal
Sã deie malul peste dînsa.
Ea se duce, deluþul se topeºte
Ea se duce, deluþul se topeºte.
De-acolo, s-a întors înapoi,
Vãierînd ºi miºelînd, faþa albã zgîriind,
Pãr galbãn despletind,
Din ochi lãcrãmînd.
A vãzut o baltã,
Ea se duce sã se înece...
Balta sacã, se usucã, balta sacã, se usucã.
Se întoarce iar înapoi,
Vãicãrînd ºi miºelînd, faþã albã zgîriind,
Din ochi negri lãcrãmînd.
A vãzut o pãdure ;
Ea a voit sã se spînzure.
Ea se duce, pãdurea picã.
Ea se duce, pãdurea picã.
S-a întors iar înapoi,
Vãicãrind ºi miºelînd, faþa albã zgîriind,
Din ochi negri lãcrãmînd,
S-a-ntãlnit c-o broscuþã ; da ea zice :
– Maicã, Maiculiþã,
Ce te vãicãrezi aºa de tare, în gura mare?
Cã eu am avut doisprezece cuconaºi,
Dormeau-ntr-o urmã de roatã
ªi mi-a fãrmat gloata toatã,
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Mi-a ramas numai unul mititel,
Mititel, bocãnãþel, de genunchi depãrtãþel,
De cãlcãi apropiþel,
Cu picioarele ca rãºchitoarele,
Mînile ca fusele, ochii ca talgerile.
Maica Domnului a spus sã-l cheme, sã-l vadã.
– Ea i-a zis : Toma calcã, calcã-n busuioace,
Vin la mama-ncoace !
Maica Domnului, de suparatã ce era,
A zîmbit a rîde.
ª-a blastamat sã fie lumea
C-un glas de plîns ºi cu unul de rîs.
(Cãci pãn’ atunci omul era
Or numai vesel, or suparat.)
ªi broasca a spus : Cine va ºti
Aceste trei cuvinte a mele ºi cu a tale
Sã le povesteascã în toatã sara,
De nu în toatã sara, la sãptãmîna,
De nu la sãptãmîna, la luna,
De nu la luna, la jumatate de an,
De nu la jumatate de an, la anul,
Eu l-oi lua de mîna dreaptã
ªi l-oi duce pe cararea dreaptã,
Prin mese întinse, prin fãclii aprinse,
Prin pahare pline, prin cuvinte bune,
ªi acolo l-oi da ºi acolo va veþui.
Dar cine nu le-a spune,
Eu l-oi lua de mîna stîngã
ªi l-oi duce pe cararea strîmbã,
Prin mese strînse, prin fãclii stinse,
Prin cuvinte rele, ºi acolo l-oi da
ªi acolo va ºedea ºi va veþui.
Maica Domnului a spus :
– Broscuþã, lacrimile mele ºi cu ale tale
Sã se facã tot busuioc ºi tãmîie.
Cine a pune busuioc ºi tãmîie-n sîn
Sã nu fie iertat nici de mine, nici de tine
ªi unde îi ºedea tu, apa sã nu se strice.
De-acolo, Maica Domnului s-a dus
Vãicãrînd ºi miºelînd,
S-a dus la poarta Rusalimului,
La dealul Galarimului.
Acolo, cînii de jidovi
L-au fost îngropat pe Domnul Hristos
ªi fierbeau o ºtiucã, un cucoº º-un berbec.
Oala fierbea ºi ei au spus :
– Cînd cucoºul ista va cînta
ªi ºtiuca din coadã va da
ªi berbecul va zbiera,
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Atunci Domnul Hristos va învia.
Iaca ºi Maica Domnului la poartã :
Maica Domnului a dat cu mîna stîngã,
Poarta nu s-a deschis,
A dat cu mîna dreaptã,
Poarta s-a deschis.
Cînii de jidovi au chiorît ; cucoºul a cîntat,
ªtiuca din coadã a dat, berbecele a zbierat,
Domnul Hristos din mormînt a înviat.
Maica Domnului în braþe l-a strîns,
În faþã l-a sãrutat.
L-a luat ºi s-a dus pe un deal,
Acolo erau niºte oameni ºi Maica Domnului a dat :
– Noroc bun, oameni buni !
Dac-ãþi vedea pe cînii de jidani
Cã vin pe aice, chiorînd ºi vãicãrînd
ª-or întreba :
„N-aþi vãzut un om c-o femeie pe aici trecînd?”,
Sã spuneþi cã n-aþi vãzut,
Cã eu vã dau grîu ºi secere,
Sã spuneþi cã aþi vãzut cînd samanaþi,
Da amu seceraþi.
Sã spuneþi : „Nu vã mai duceþi,
Cã nu aveþi sã-i ajungeþi.”
Cînii de jidovi au venit
Chiorînd ºi întrebînd :
– N-aþi vãzut aºa o femeie º-un om trecînd?
– Ba am vãzut pe cînd aram,
Da de cînd sãcerãm, n-am vãzut.
ªi ei s-au întors înapoi chiorînd ºi vãicãrînd
ªi Maica Domnului s-a dus
Cu Domnul Hristos într-o vale.
A zis :
– Dragul mamei, fiul mamei,
Ce te-ai lasat ºi te-au canonit
Cînii de jidani aºa de tare :
Cu cãmeºã de urzicã te-au îmbracat,
Cu brîu de mãcieº te-au încins,
Coroanã de spini în cap þ-au pus,
Peste pari te-au întins,
Cu suliþã vargatã în inimã te-au lovit.
– Maicã, mãiculiþã,
Nu mi-a fost nici de tine, nici de mine,
Da mi-a fost de toatã creºtinãtatea,
Cã amu este lege nouã, lege veche,
Cã-n legea cea veche,
Cine murea nu se prohodea,
Cine se-ntroloca nu se cununa,
Cine se nãºtea nu se boteza.
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În legea ast’ nouã, cine a muri s-a prohodi,
Cine s-a întroloca s-a cununa,
Cine s-a naºte s-a boteza.

Natalia Berbecariu, Bagiurea

Altã variantã a povestei din Botoºani
(Scriem numai de unde e deosebirea.)

La porþile lui Adam,
Cînii de jidovi l-au prins,
Pe cruce de chiparos l-au rãstignit,
În cãmeºã de urzicã l-au îmbracat,
Zãvoare de lemn pe sub coaste i-au vîrît,
Chiroane de lemn prin trup i-au bãtut.
Ce sînge dintr-însul curgea,
Cînii de jîdovi îl bea.
Cu trestii peste cap l-au lovit
ªi-n faþa l-au scuipit.
Din ochii Domnului Hristos lacrimi curgea,
Lacrimi ca bobul, fierbinþi ca focul.
Pe unde picura, pãmîntul crapa,
Busuioc ºi tãmãie creºtea,
Creºtinii o strîngea, la bisericã o ducea
ªi tot pe Domnul Hristos pomenea.
Maica Domnului, vãzînd pe cruce de chiparos
Chipul lui Domnul Hristos,
Intrã în chilie ºi gãsi pe jidani la masã,
C-un peºte fiert, un cucoº cu borº º-o gãinã friptã

 ºi o strachinã de ouã fierte,
ªi una de pasat fiert.
ª-au zis jîdanii : „Cînd va învia peºtele ista
ª-a bate cucoºul din aripi º-a cînta
ªi cînd va fi gãina cloºcã ºi ouãle pui
Iar pasatul se va face sãmînþã la loc,
ªi puii vor mînca, atunci ºi Domnul Hristos va învia.
– Atunci Maica Domnului la ceri s-a radicat
ªi pe Dumnezeu l-a rugat.
– Du-te, i-a zis Dumnezeu, înapoi jos
Pe pãmîntul lui Hristos
ªi din gurã-i vorbeºte :
„Scoalã, fiul meu, cel prea dulce !”
Maica Domnului pe pãmînt s-a înturnat
ªi aºa i-a cuvîntat.
Atunci peºtele, gãina, cucoºul
ªi puii au înviat,
Pasatul pe jos s-a vãrsat
ªi puii l-au mîncat.
Domnul Hristos cu piciorul drept a dat,
Piatra a crapat, mormîntul s-a despicat
ªi Domnul Hristos la ceri s-a rãdicat.

Dumitru Surugiu, Vereºti
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În una din povestele acestea, sã mai adauge :
Din lacrimele Maicei Preciste
Mere de aur sã face
La bisericã le trimete.
…………………………..

Apoi, înturnîndu-se jidanii de la mormînt, au pus o jidaucã sã-l
pãzeascã, iar ei au pus la fiert un peºte º-un cucoº etc. ºi cînd Domnul
Hristos a înviat, jidauca, de mirare mare, a întins mîna ºi cum a
întins-o, aºa a ramas, cãci Domnul Hristos a fãcut-o stîncã de piatrã
ºi din jgheabul ei curge apã ºi bea lumea ºi azi !

Gh. Cantea, comuna Tulbureni lîngã Botoºani

Credinþi etc.

Broascã sã nu ucizi, cã-þi moare mama. General

Fiecare om are broascã ºtimã; pe aceea cînd o omoarã, moare ºi
el. Maria Spînu, Mihalcea

(Se va vedea la ursite.)

Cînd te rãtãceºti la drum, zice cã sã-þi aduci aminte de Maica
Domnului, cînd s-a întîlnit cu broasca. Andrei Motoc, Mihalcea

De broascã cînd vorbeºti noaptea, sã nu-i spui „broascã”, dar „cal
de apã”, cã e omul tare ca calul.

Sã-i zici „cal cu 4 picioare”, cãci de o prinzi ºi o usuci în foc º-o ai
în buzunari, poþi sã mergi la judecatã or unde vrai, cã izbîndeºti.
Cum nu poate striga ea, nu pot duºmanii tãi ! Ioan Pisarciuc, Roºa

Broaºtei sã nu-i zici broascã niciodatã, sã-i zici „cal” ; cãci ea îþi
zice : „Sã fii tu tare ca calul !” Roºa

Unde e copil mic, noaptea sã nu pomeneºti cuvîntul „broascã”,
dar sã zici „de cele cu patru picioare” or altfel, cãci copilul noaptea nu
poate dormi, tresare prin somn, dar dacã ai apucat a zice „broascã”,
atunci sã spui îndatã : „Usturoi copilului sub limbã” sau „usturoi
copt” etc., cã nu i-i nimic. Mihalcea

Dacã zici „broascã”, poate copilul sã capete piele ca de broascã ;
aºa ca rapãnul pe trup. Horecea

Poate sã sã sparie or sã muþascã. Camena

Sînt strigoaice pe broaºte, pe cai, pe ºerpi, pe vite, pe toate cele.
Un om a vãzut spre Sf. Gheorghe cum a venit un cîne la o baltã º-a
strigat : þip, þip, þip (cum sã strigã puii), ºi au ieºit toate broaºtele la
mal. Pe urmã, a rãdicat mînile în sus ºi toate au sãrit înapoi în apã.

Elena Braha, Mihalcea
În Botoºani, la Rãchiþi, era un iaz al lipovenilor ºi broaºtele

totdeauna cîntau. Acolo în apropiere, era o babã, cãreia nu-i plãcea
cã-i tot huiesc broaºtele la cap ºi le-a legat gura. De atunci, broaºtele
acolo nu mai cîntã ; chiar o broascã strãinã s-o arunci, cã nu va cînta.
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Baba ceea a murit, dar lipovenii îs aºa de mînioºi, ei zic cã n-au ºtiut,
dar n-ar fi lasat pe babã sã moarã, pãn’ ce nu ar fi dezlegat gurile
broaºtelor înapoi. Amu, acolo toate broaºtele-s mute. Botoºani

Broaºtele, cînd cîntã, spun aºa :
Una întreabã : „Dat-ai pînza, dat-ai pînza?”
Alta rãspunde : „Am dat, am dat, am dat.”

– „Cu cît, cu cît ?”
„C-un ort, c-un ort”

„O cî, cî, cî, cã mult ai dat ! O cî, cî, cî, cã mult ai dat.”
Sau:

„Pus-ai pînzã?”
„Pus, pus !”
„Da tu?”
„ªi eu, ºi eu!”

Ori :
„Unde te duci?”
„În tîrg, în tîrg !”
„Ce sã cumperi ?”
„Orz ! orz ! orz !” Suceava

Sau: „Cît ai dat pe tatãl tãu? Cît ai dat pe tatãl tãu?”
„Un ort, un ort, un ort, un ort !”
„O þu, þu, cã mult ai dat ! O þu, þu, cã mult ai dat !” Botoºani

Cînd bea cineva multã apã, i se zice cã „va face broaºte în
pîntece.” Iar dacã cineva, în loc de vin, bea apã, zice cã bea „vin
calcat de broaºte”.

Sã zice : „Atunci se va întîmpla cutare lucru, cînd vei lua de la
broascã lînã”, despre un lucru ce nu poate fi.

În glumã, sã spune cã sã fac farmece „cu picior de broascã vadanã”.

Un proverb de prin pãrþile acestea a Bucovinei spune : „Omul
potcoveºte calul, da broasca întinde ºi ea piciorul s-o potcoveascã.”
Adecã sã pune de mãsurã cu calul.

În descîntece : a fi îmbracat în haine de broascã însamnã a fi
fermecat tare, pentru a fi urît de cãtrã toþi.

Cînd vin broaºte în casã, sã spune cã sînt descîntate ºi trimese
sã aducã huit, boalã, moarte.

(Sã va vedea la farmeci.)

De visezi broascã, e femeie duºmancã. General

De visezi broaºte, ºerpi, ºopîrle, gîndaci, sînt farmece.

(Se va vedea broasca ºi negeii, vol. II*).

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Cîntece

Unde-ai vãzut º-ai aflat
Broascã-n baltã pieptanatã,
Pe mîna dreaptã culcatã,
De bãdiþa dezmierdatã?

Mihalcea
Broasca cu dosu-nainte,
Om bãtrîn ºi fãrã minte,
Broasca cu dosu-napoi,
Om bãtrîn ºi cu nevoi.
Cine dracu-a mai vãzut
Broascã cu capul legat,
Om cuminte, cînd e bat !

Botoºani

Racul ºi broasca

Merge broasca la primblare
ªi-ntîlneºte racu-n cale
Mergînd repede la vale.
– Racule, unde te duci ?

– Mã duc, broascã, sã
mã-nsor,

Cã de urît mai cã mor !”
– Racule, ia-mã pe mine,
Cã sîntem de-o potrivire
ªi la stat, ºi la fãpturã
Sîntem tot de o mãsurã.
– Ba eu, broascã, nu te ieu,
Cã nu eºti pe gustul meu,
Nici n-ai cap de legãtoare,
Nici n-ai trup de-ncingãtoare,
Nici picior de pus papuc,
Numai lumea sã mi-o-ncurc.
– Racule, nu fii tu prost,
Ce vorbeºti fãr’ nici un rost ?
Ian sã vii la mine-acasã
Sã vezi moara prin fereastã :
Gãina strînge fãina,
Un cucoº toarnã-n coº,
Iar noi, dragã, amîndoi,
Piept la piept, halal de noi !

Darabani, Moldova

Poveºti. Vîntul, ploaia ºi gerul

A fost un împarat ºi avea trei ficiori. Într-o zi, le-a spus împaratul
ficiorilor : „Mergeþi ºi împuºcaþi ºi la care casã îþi nimeri, acolo sã vã
însuraþi !” Cel mai mic a nimerit într-un glod. Aude dinãuntru un
glas : „Cine-a întra pãn’ în genunchi m-a lua ! Cine-a întra pãn’ în
brîu m-a lua ! Cine-a întra pãn’ în urechi m-a lua.” El a întrat ; îi
sare o broascã în spate. „De-amu, eu îs partea ta !” Vine acasã
suparat, cu broasca. Ceialalþi acu erau cu toþi însuraþi, pe la casele
lor. Trimete împaratul la toþi ficiorii, sã-i facã nurorile pîne. Cele
douã mai mari trimet pe o slugã la broascã, sã vadã cum a face ea. Ea
face o bortã în cuptori, pune covata ºi toarnã apã ºi cerne o þîrã de
fãinã º-o lasã acolo ºi se face o pîne ca aurul.

Sluga merge ºi spune ce pîne frumoasã a fãcut broasca. Fac º-ace-
lea aºa, dar ele cum au pus, aºa a ramas ; au trebuit sã verse aluatul
ºi sã facã cum ºtiau ele. Duc ficiorii pînea la împaratul ; aist mic
merge voios ºi pune pînea pe masã. Împãratul sã uitã la pînea celei
mari ºi zice : „Asta-i bunã la porci.” Sã uitã la pînea celei mai
mijlocii : „Asta-i bunã pentru slugi.” Sã uitã la pînea celei mici ºi
zice : „Da asta-i bunã pentru masa împãrãteascã.”

Trimete apoi împaratul la nurori niºte feþe de mese, sã i le coase ;
sã vadã care a ºti coasã mai frumos. Ele iar trimet sluga sã se uite
ce-a face broasca. Barbatul ei plînge, cã de unde era sã poatã ea
coasã? Ea s-apucã ºi taie pînza cu foarfecile bucãþi, o aruncã în glod
ºi zice : „Vîntule, ploaie ºi gerule, sã-mi coaseþi faþa de masã cea mai
frumoasã !” Cînd a scos-o, nu se putea lucru mai frumos. S-au apucat
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ºi cumnatele ei º-au fãcut aºa ; iar pe urmã, au trebuit sã coasã altã
pînzã, cã lor vîntul ploaia ºi gerul nu le-a cusut.

Cînd au adus la împaratul feþele de masã, pe ale lor le-a dat în
cuhne ºi la grajd, da a ei a ramas pentru împaratul.

Le-a trimes împaratul pînzã sã facã cãmeºi. Ea tot aºa a fãcut ºi
numai cãmeºa ei a plãcut împaratului.

Face împaratul bal ºi cheamã pe toþi ficiorii sã vie cu nurorile la
bal. Plînge cel mic. Broasca îl trimete sã meargã înainte cu fraþii
lui, zicînd cã ea va veni mai pe urmã. – Cum a ramas singurã, a
lepadat pielea º-a ramas o fatã frumoasã, îmbracatã toatã în aur ;
iar o trãsurã de aur i-a venit la scarã º-a dus-o. Cînd au vãzut-o, toþi
s-au mierat : cine poate sã fie ?... Ea a mers ºi l-a luat pe barbatul
sãu de mînã; a spus cã-i femeia lui ºi s-au dus la împaratul. Barbatul
sãu nu mai putea de bucurie...

Cînd s-au pus la masã, ea nu mînca, nici nu bea ; mîncarea o
turna într-o mînecã, da bãutura în alta, ºi pe urmã, din mînecele ei :
din una ieºeau raþe, gãini, toate din aur, ºi din altã, apã de aur.
Cumnatele ei au fãcut tot aºa– ºi s-au tãvãlit pe straie ºi toþi au rîs.

Cînd erau sã se întoarcã acasã, barbatul sãu a alergat înainte
de-a ars pielea. Ea cînd a venit, a bãtut în palme : „Ce-ai fãcut? ! Cã
mai aveam trei zile s-o port. De-amu, de nu m-ãi prinde la cumnata
cea mare ºi cea mijlocie, sã ºtii cã nu mã mai vezi !” S-a fãcut iar
broascã ºi a fugit. El, la cea mijlocie, n-a putut-o prinde, dar a
prins-o la cea mare ; ea s-a fãcut iar om º-au trãit fericiþi.

Auzitã de d-ra Natalia Þarevici, Mihalcea

Maria Cosînceana. Oul

A fost odatã un împarat º-avea trei ficiori. Ficiorilor celora, le-a
abãtut sã se însoare toþi într-o zi. Împaratul le-a spus cã nu se
poate ; cum nu s-au nãscut toþi deodatã, aºa nu se pot nici însura
deodatã. Dar sã iaie cel mai mare puºca ºi sã tragã un glonþ ºi unde
a cãdea glonþul ºi cine l-a lua, cu aceea s-a însura ; ºi pe urmã, sã
meargã al doilea ficior sã tragã ºi tocmai la urmã, sã tragã cel mic.

Ei au fãcut aºa cum le-a spus tatãl lor. Trãgînd ºi cel mic, a mers
sã-ºi caute glonþul, dar nu l-a putut gãsi. Se întoarce acasã ; întãl-
neºte o broascã. „Ce cauþi, voinice ? Glonþul tãu îi la mine, da m-ãi
lua?” „Adã-mi-l încoace”, zice el. Ia glonþul ºi la fugã ; gîndea c-a
scapat ; cînd se uitã : broasca pe ºea, dupã spate. Se scoboarã de pe
cal, broasca se coboarã ºi ea ºi întrã în casã. Ce sã sã facã? Merge ºi-i
spune tãtîne-sãu ce s-a legat de capul sãu... „Dragul tatei, trebui sã
rãbzi, a fi vrun blãstãm, ceva.” Dar aºa-i era de jele împaratului de
ficioru-sãu, cã pentru ca sã nu-l aibã în ochi totdeauna, i-a dat o
casã deosebitã ºi numai mîncare de la curte îi trimetea. – Merge el
la casa lui ; merge ºi broasca ºi se bagã sub masã ºi ºede.

Stã el suparat ; sara, vine bucãtãriþa împaratului ºi-i aduce de
mîncare. El se pune la masã, dar nu mãnîncã. Broasca sare pe masã
ºi cere lingurã sã-i dea, sã mãnînce ºi ea. El º-a pus ochii în pãmînt
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ºi numai ofta. Broasca, dupã ce s-a sãturat, sare înapoi ºi se bagã
sub masã – ºi iese de sub masã o fatã aºa de mîndrã ºi frumoasã,
cum n-a mai fost vãzut alta ! „Dragul meu, nu fii suparat, îi zice ea ;
cã eu nu-s broascã, dar am fost blastamatã de pãrinþi sã fiu aºa ºi
încã am sã mai port pielea trei zile, iar poimîne dimineaþa, pãn’ a nu
rãsãri soarele, am s-o îngrop ºi scap.”

S-au primblat ei amîndoi prin casã, au mai vorbit ºi s-au culcat.
A doua zi iar, cum s-a fãcut ziuã, s-a îmbracat în pielea cea de
broascã ºi s-a bagat sub pat. Cînd vine sara bucãtãriþa ºi-i aduce
mîncare, ea vede pe ficiorul împaratului voios. – Gîndeºte : „Am sã
stau mai mult, sã vãd ce-i ?” Broasca iar, dupã ce a mîncat, s-a bagat
sub masã ºi deodatã a ieºit o fatã. Aleargã la împaratul ºi
împãrãteasa ºi-i cheamã sã vadã. Vin ei ºi se uitã ºi îi vãd cuprinºi
pe dupã gît, cum se primblau prin casã ºi vorbeau. „De-amu, mai am
o zi sã port pielea ºi, poimîni dimineaþã, de vom ajunge cu sanatate,
o lepãd; vom merge amîndoi º-om îngropa-o ; da catã sã nu cumva sã
între cineva în casã sã mi-o ieie, sã pãzeºti sã fie uºele bine închise.”

Împãrãteasa n-a auzit ce-au vorbit ; ea, de bucurie mare, a pus a
doua zi de-a fãcut o cheie ºi pe cînd dormeau ei mai tare, a întrat
pe-ncetu-n casã, a luat coaja º-a aruncat-o în foc. Atunci ea deodatã
a sãrit arsã : „Ce mi-aþi fãcut ! Mai aveam cîteva ceasuri ºi scapam
º-amu, la mai mare muncã, în veacul veacului m-aþi dat. De-amu,
m-ãi vedea cînd þi-i vedea ceafa !” a zis ea. S-a dat de trei ori peste
cap, de s-a fãcut o cioarã ºi s-a dus.

El a mers la pãrinþii lui º-a început a plînge : „Ce mi-aþi fãcut ! ªi
pe dînsa aþi prãpãdit-o, ºi pe mine ! De-amu, zice el, eu nu mai stau
pe-aici, mã duc unde m-or duce ochii. Mã duc dupã dînsa, or voi
muri, or voi trãi, totuna mi-i.” ª-a luat ramas bun de la pãrinþi º-a
pornit.

Merge el, merge, dã de-un urs, de-un lup, de-un iepure ºi de-un
leu; ºi-n mijlocul – lor o oaie ; tot vroiau s-o mãnînce ºi n-o puteau,
cãci cum începea unul, ceialalþi strigau : „Stãi, cã tu-i mînca tot ºi
nouã nu ni-i lãsa nimic !” El vrea sã-i împuºte, ei îl roagã cã mai bine
sã le împãrþascã oaia, cã ei nu º-o pot împãrþi. El le-a fãcut la toþi
parte dreaptã º-a pornit. Da lupul ºi ursul ºi iepurele ºi leul, de
dînsul sã þin.

Merge el aºa cu dînºii pãn’ la mare. Pe mare umbla un moºneag
cu ciobaca. „Ei, voinice, ce umbli cu fiarele celea, c-amuº or sãri în
apã ºi m-or mînca.” El îi spune cã sã n-aibã fricã, c-acelea îs tovarãºii
lui ; ºi începe a spune moºneagului toatã durerea lui ; cum îºi cautã
femeia ºi nu ºtie unde ar putea-o gãsi.

Moºneagul acela era Sf. Neculai. „Pe dînsa îi gãsi-o, cã nu-i de-
parte : aici, în mijlocul mãrei, este o moarã ºi morariul nimica nu
face alta, decît macinã fãinã de steclã pentru dînsa, cã morariul e
necuratul ; ºi acolo mai este o fatã blastamatã; aceea îi face mãmãligã
din fãina ceea ; ea stã în podul moarei ºi nu iese niciodatã, numai
sacii cu fãinã îi trage cu ºferi. Dar tu te fã cã te duci la mãcinat
fãinã”... ºi l-a învaþat Sf. Neculai ce sã zicã. Îl ia Sf. Neculai în
ciobacã ºi-l duce pãn’ la moarã. Intrã înãuntru ; morariul s-a mîniet :
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„Pe aice, zice el, nu zboarã nici pasere, nu tocmai sã vie oameni ; cum
de-ai ajuns d-ta pãn’ aici ?” – „Ia, am auzit ºi eu cã sã mãsoarã tare
bine fãina. Da a cui îi moara asta, cã nu macinã nime ?” „Moara
asta-i a unei cioare ; ºede în pod, numai sluga ei vine.” Chiar atunci
sluga venise. „Ia spune-mi d-ta, zice ficiorul împaratului, stãpîna
d-tale n-ar mînca niºte ouã? Mergi º-o întreabã, mã rog, cã eu i-aº
aduce.” Merge sluga ºi-i spune cã este aice un om, care zice cã i-ar
aduce ouã, n-ar mînca? Ea zice c-ar mînca, de ce nu, numai sã-i
aducã. El, cum a auzit, s-a dus la Sf. Neculai – cã-l aºtepta afarã – ºi
s-a suit în ciobacã ºi i-a spus. „Bine, zice Sfîntul Neculai, este aice, la
malul mãrei, o cetate de spijã, cu 12 porþi, ºi acolo în cetate este un
bou, care de cînd e lumea trãieºte acolo ºi el încã n-a vãzut soarele,
nici ziua. Pe el sînt 3 cercuri de fer ºi cine l-a dovedi din luptã,
cercurile au sã plesneascã ºi el atuncea are sã crape. Atunci sã mergi
degrabã sã-l spinteci, cã-n pîntecele lui este o raþã, ºi în raþã sînt
douã ouã, acelea douã ouã dacã le-a capata cioara ºi le-a strica, acolo
stã închis blãstãmul ei. D-ta l-ãi dovedi cu fiarele d-tale, numai sã
pãzeºti raþa sã n-o scapi, macar cã ea nu-i învaþatã a zbura.”

Cînd a ajuns la mal, îl aºteptau dihãniele. „Amu, zice ficiorul cel
de împarat, am venit ºi eu la voi sã vã cer o treabã. Tu ce poþi face,
ursule?” „Eu stric trei porþi.” „Da tu, leule?” „Eu stric ºese.” „Da tu,
zmeule?” „Eu le stric pe toate.” „Da tu, iepure?” „Eu pot sã-þi prind
ceva.” Ficiorul cel de împarat le-a spus ce vra de la dînºii. Ei, cînd
s-au aruncat, au sfarmat toate uºele. Atunci boul, cînd a ras o datã,
s-a rãdicat þerna de pe pãmînt ºi iar a cãzut înapoi, º-a prins a se
alunga dupã dînºii. Dacã leul, ursul ºi zmeul erau mai mulþi ºi tot îl
zãdãrau ºi el atîta a alergat, pãn’ a plesnit cercurile de pe dînsul º-a
picat. Ficiorul de împarat s-a dus degrabã ºi l-a spintecat ºi i-a scos
din pîntece raþa ; dar n-a luat bine sama º-a scapat-o. Raþa fuga la
apã; iepurele dupã dînsa º-o prinde. El îndatã a tãiet-o, a scos ouãle,
s-a pus cu Sf. Neculai în ciobacã ºi s-a dus înapoi la moarã.

Cum a ajuns, i le-a dat fetei sã le fiarbã ºi i-a spus cã unul sã-l
mãnînce ea, pe acela sã-l curãþe, da celalalt, necurãþit, sã-l dea
cioarei. Da pe morari l-a rugat sã-l puie pe dînsul într-un sac, sã-l
lege la gurã ºi sã-l dea sus, în loc de fãinã. Morariul a fãcut aºa,
cioara a luat sacul ºi l-a razamat de pãrete, a gîndit cã-i fãinã. Iaca
vine ºi argata de-i aduce ouãle ºi-i zice : „Poftim d-tale cel necurãþit,
c-aista-i al meu.” Atunci cioara s-a mîniet. „Dacã-i aºa ºi tu te faci
mai mare, apoi na !... nu-mi trebui !” ºi trînteºte oul de pãmînt.

Atunci blãstãmul s-a dezlegat. Pe locul acela s-a fãcut tîrg aºa de
frumos ºi o împãrãþie mare ; iar din cioarã s-a fãcut om. Da el a
început a striga din sac : „Tãieþi-mã mai degrabã la gurã, cã mã
înãduº. V-am scapat eu pe voi, scapaþi-mã ºi voi pe mine !” Merge ea
degrabã sã dezlege sacul ºi-l gãseºte pe barbatul ei. S-au bucurat
tare ºi au fãcut nuntã frumoasã º-au ramas acolo în împãrãþia lor.

Gh. ªtefaniuc, Roºa

*
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Broasca zmeoaicã

A fost un împarat º-a avut trei ficiori ; vrînd sã se însoare, împa-
ratul a încarcat tunul cu glonþi ºi care ficior va gãsi glonþul va avea
voie sã se însoare, care nu, nu. Cei doi mai mari au gãsit glonþurile
degrabã, unul la o fatã de împarat, iar altul la o fatã ce pãºtea vitele,
da cel mai mic l-a cãutat 10 ani ºi tot nu-l gãsea. De scîrbã ºi de
ruºine sã nu sã întoarne aºa, a mers la mare sã sã înece. Cînd
ajunge la mal, zãreºte boamba cea mare de diamant înotînd ; cînd sã
rãdica, cînd sã scobora în fund ; dar el nu putea s-o prindã. Iatã cã o
broascã de la mal îi zice : „De m-ãi lua pe mine, eu þ-oi scoate
glonþul.” El i-a fãgãduit c-a lua-o ; ºi cum l-a capatat în mîni, pe cal
ºi la fugã. Broasca þup, sã vîrã sub ºea. „Degeaba mai înfoci calul ºi
fugi, cã eu îs aici !” îi zice ea. Merge el, merge, a ajuns pe la curþele
frate-sãu. S-a coborît ºi broasca dupã dînsul. I-a dat de mîncat ;
broasca i s-a bagat în talger, sã mãnînce ºi ea, cã-i era femeia. Cum
a ajuns acasã, a trebuit sã facã nunta, cã era partea lui.

Dupã cununie, ea a lepadat pielea ºi s-a fãcut o fatã tare fru-
moasã. Ea i-a spus cã-i fatã de împarat, blastamatã sã fie broascã,
º-amu mai ave 19 zile de purtat pielea ºi scapa. Dar el, de bucurie,
n-a vrut sã aºtepte ºi pe cînd dormea ea, a ars-o. „De-amu, zice ea,
dacã ai fãcut aºa, sã vii sã mã gãseºti în cetatea mea de steclã, cu
iarba de matasã, cã cu mine nu mai poþi trãi, eu trebuie sã mã fac
zmãoaicã” ºi s-a dus.

El tare s-a suparat ; a luat un escadron de oaste º-a mers, º-a
mers, pãn’ a ajuns la o moarã din împãrãþia ei. Acolo era un moºneag
de 700.000 de ani. L-a întrebat cum ar putea sã ajungã la dînsa?
Moºneagul i-a spus cã sã deie drumul la oaste sã se ducã, cã el l-a
pune într-un poloboc de fãinã, cãci poloboacele singure sã suie în sus,
º-a merge la dînsa ; da mai întãi, sã puie catanele sã-i taie un fag
mare, ce era acolo, cã acela îi trebuie. În fagul acela era o ladã, în
ladã un bou, în bou un berbec, în berbec un iepure, în iepure un
hulub ºi în hulub un ou; oul acela trebuia sã-l fiarbã ºi sã-l dea ei sã-l
mãnînce, cãci altfel ar fi fost rãu.

Au tãiet catanele copacul º-au deschis lada ; au tãiet boul, din
bou, berbecul – da iepurele, ud cum era, la fugã. Ce sã facã? Iatã
zboarã pe sus un corb. „Dã-mi mie sã mãnînc boul ista ºi-þi prind eu
iepurele.” A prins iepurele ºi l-a tãiet – scapã hulubul. Corbul iar
zice : „De mi-i da ºi berbecul ºi iepurele, eu þ-oi prinde ºi hulubul.” I
l-a prins. Ficiorul de împarat a luat oul ºi s-a bagat în polobocul cel
de fãinã. Moºneagul l-a înfundat º-a pus þidulã, cã din acela sã
înceapã întãi. Bucãtãriþa l-a desfundat ºi cînd l-a vãzut, s-a bucurat.
El i-a spus la ce-a venit ºi i-a dat oul sã-l facã scrob ºi sã-l deie
stãpînã-sa sã mãnînce. Ea, cum a gustat, îndatã s-a fãcut frumoasã
ºi bunã, n-a mai fost zmeoaicã ºi cînd l-a vãzut pe barbatul sãu, s-a
bucurat tare º-au trãit fericiþi. Din Rarancea

*



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA348

Broasca ºi bãietul

(Începutul ca ºi la cea precedentã ; iar dupã ce-i arde pielea,
broasca îi spune ca sã vie la dealul de steclã.)

A pornit el dupã dînsa, merge, merge, ajunge la Sf. Vinere (Sf-ta
Vinere e cu colþii de fer, alþii zic cã-i pîcla). Ea a spus cã nu ºtie cum
sã-l îndrepte, sã meargã la Sfînta Sîmbãtã. Sf. Sîmbãtã a zis cã nici
ea nu ºtie. S-a dus la Sf. Duminica. Sf. Duminicã a chemat toatã
oastea pãsãrilor, dar nime nu ºtia unde e dealul de steclã. La urmã,
au venit douã rîndunele º-au zis cã acolo li-i cuibul lor. Sf. Duminicã
le-a poroncit sã-l ducã pãn’ acolo. – Rîndunoiul zice rîndunicei : „Eu
îndatã îi dau drumul...” Da rîndunica zice : „Doamne fereºte, cã ne-a
omorî stãpîna.” Cînd au ajuns acolo, rîndunica i-a spus lui : „Tu amu
mergi spre poartã ºi þ-a ieºi un vatrari înainte, tu zi-i : «Bãiete,
du-mã în þîmbrã». Doamne fereºte sã nu-i zici vatrari.”

S-a dus el, vine un vatrari, el i-a zis aºa ºi îndatã s-a fãcut bãiet
ºi l-a dus în casã. Femeia lui s-a bucurat tare cînd l-a vãzut, amu
aveau un bãiet ºi era nazdravan. Bãietul le-a spus : „Tatã ºi mamã,
voi duceþi-vã peste hotar, dar orce-þi auzi, sã nu vã înturnaþi înapoi ;
tocmai dupã ce-þi trece, sã vã uitaþi.” Bãietul, dupã ce-a ramas sin-
gur, el avea trei beþiºoare în mînã ºi cînd a ameninþat, toate curþile
s-au rãsipit. Cînd s-au uitat ei, au vãzut. „Vedeþi, le zice bãietul, de
nu v-aþi fi dus, aºa aveaþi sã vã rãsipiþi ºi voi.” Apoi, s-au pus toþi trei
pe cal º-au venit la tata feciorului de împarat. Ionicã Pisarciuc, Roºa

*

§ 4. Oglinda, apa, muþenia

Copilul, pãn’ ce nu-i iese dinþii, sã nu-l dai la oglindã, cã nu se
cade. Botoºani

Copilului, pãn’ ce nu are dinþi, sã nu-i dai oglinda, cã nu vorbeºte,
rãmîne mut. Mihalcea

Pe copil sã nu-l dai la oglindã, cã i se schimbã faþa. De aceea, unii
copii de mici îs frumoºi ºi cînd îs mari, se fac urîþi.

Elena Braha, Mihalcea
Copilul sã nu se uite în oglindã, cã nu creºte, nu vorbeºte ºi se

dioache singur. Roºa, Broscãuþi, Mihalcea

În oglindã sã nu se uite, cã rãmîne vînãt pe sub ochi sau cã, pãn’
la vro 5 ani, moare de pîntece. Mihalcea

Copilul, dacã se uitã sara în oglindã, plînge noaptea, îi neliniºtit.

Copilului mic sã nu-i dai oglinda sã se uite, cãci cînd se însoarã,
plînge ; timirice îºi gãseºte cu femeia ºi plînge. Da fata, dacã se uitã
de copil în oglindã, capãtã barbat care lesne plînge – ºi unui barbat
nu i-i dat sã plîngã. D-na Anastasia Constantinovici, Mihalcea
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Copilul sã nu se uite în oglindã, cã se schimbã cu dracul, se face
drac ; cã, în oglindã, parcã cine i se aratã? (S-a vãzut despre copiii
schimbaþi.)

Femeia îngreunatã sã nu se uite în oglindã, cã se sparie copilul
într-însa ºi de aceea capãtã copilul „rãul copiilor” ; de aceea, pe la
boieri, copiii mor. Elena Braha, Mihalcea

Femeia lehuzã sã nu se uite în oglindã, cã i se poate arata necu-
ratul. O femeie cam lumeaþã, la vro trei zile dupã facere, s-a uitat –
ºi l-a vãzut cu luleaua-n gurã º-a murit ; cã oglinda îi a necuratului.

De la aceeaºi
Femeia lehuzã sã nu se uite în oglindã, cãci ea atunci nu-i curatã

ºi capãtã pete ; în oglindã se aratã ºi se pun pe faþã. Mihalcea

Femeia, la vreme, în oglindã sã nu se uite, cã rãmîne vînãtã pe
sub ochi. Idem

Sã nu te uiþi în oglindã cu alta ce are perioada, cãci capeþi pete ;
dar sã te ºtergi atunci pe obraz cu ceva. Alta anume te cheamã sã te
uiþi. Botoºani

Sã nu te uiþi în oglindã noaptea, cã eºti urît la oameni. Botoºani

De te uiþi noaptea în oglindã, îmbãtrîneºti ; îþi ia „el” frumuseþa.
Mihalcea

Oglindã de visezi, plîngi ori ai scurgere mare de sînge.

Oglinda e fãþãrnicie sau feþe de oameni streini, de visezi.
Broscãuþi

Oglinda de se stricã, e 7 ani sãrãcie în casã.
D-na Olimpia Albu, Gogolina

Oglinda de crapã în douã, fãrã nici o cauzã, îþi moare cineva.
Botoºani

Preminte Solomon

Preminte Solomon, cînd era bãiet mic, jucîndu-se, fãcea cumpene.
„Ce vrai tu sã cîntãreºti ?” îl întreabã într-o zi mã-sa. „Mintea fe-
meiei”, a zis el. „In cîntãreºte-mi tu mintea mea!” El a luat o necu-
rãþenie º-a cîntãrit º-a zis cã mai mult trage decît mintea ei. Mamã-sa
l-a blastamat cã sã se ducã în lume ºi sã nu sã întoarcã înapoi pãn’
ce n-a cerca cerul de înalt ºi pãmîntul de adînc ºi n-a face fluierul.
(În Ardeal, se spune cã pãn’ ce n-a atinge cerul cu capul ºi iadul cu
picioarele ºi n-a scoate glas din lemn – º-a fãcut scripca.)

Bãietul s-a dus ; dar tatãl sãu, auzind, a vrut sã-l omoare, pentru
cã a batjocurit pe mumã-sa. A fãcut un plug de aur º-a trimes sã-l
caute, spunînd cã sã întrebe pe tot omu cît preþuieºte plugul acela ºi
cine va gîci ce preþ are, acela e el. S-au dus oamenii împaratului cu
plugul ºi, întrebînd, fiecare a spus ce-a gîndit ; au gãsit ºi pe un bãiet
cã fãcea ceva sub un gard, l-au întrebat ºi pe dînsul cît plãteºte. El a
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spus cã, de va fi ploaie în luna lui mai, plugul acela nu are preþ, iar
de nu va fi, nu plãteºte nici cît cea ce face el.

Împaratul s-a priceput cã acela e ficiorul sãu ºi, ca sã-l poatã
capata, a pus sã facã o petrecere mare, la care sã vie tot poporul.
Le-a dat masã, – dar le-a legat la oameni polonicele de mînã ºi nu
puteau mînca. Atunci a venit din mulþime un bãieþel ºi le-a zis :
„Hrãniþi-vã unul pe altul !” º-a fugit. Împaratul a trimes sã-l caute,
dar nu l-au mai putut gãsi.

De-acolo, s-a dus Solomon în lume sã-ºi facã canonul ; ºi cînd s-a
întors, a adus mamei lui o oglindã foarte frumoasã – pãn’ atunci
oglinzi nu erau – el a fãcut oglinda întãi. Cînd a venit, mama lui nu
l-a cunoscut, era acum barbat. Dar cînd a vãzut ea oglinda, aºa de
tare i-a plãcut, încît i-a spus cã va greºi cu dînsul, numai sã i-o dea.
La culcare, el a pus sabia între dînºii º-a zis, puind mîna pe piept ºi
pe pîntece : „Acesta este pieptul ce-am supt ºi aceasta – cetatea în
care am stat eu închis 9 luni.” Atunci mã-sa l-a cunoscut. „Vezi,
mamã, am avut eu dreptate cînd þ-am spus cã mintea d-tale nu
preþuieºte nici cît ce e mai rãu?” Broscãuþi

(Legenda acesta, în general, e în mare vazã ºi se crede cã e din
cartea Alexandria. – Nu se gãsesc însã oameni care s-o povesteascã
în întregul ei, ci numai fragmente.)

Muþenia, apa

Copilului sã nu-i dai apã, pînã ce nu capãtã dinþi, cã rãmîne mut.
Mihalcea

Sã nu-i dea apã mama, altul cineva poate sã-i dea, cãci bea tare
multã apã cît trãieºte, nu sã poate stînge de sete ; – nu cã rãmîne
mut. Macovei, Mihalcea

Ba sã-i dea apã, dar sã nu-i dea peºte, cã muþeºte. Roºa

Ba poþi sã-i dai ºi peºte, dar cînd îi dai întãi, sã zici :
Mãnîncã peºte,
Dar vorbeºte ! ªcheia

Cine sã naºte în zodia peºtelui vorbeºte puþin.

Sã zice : „Tace ca chiticul.”

Copilului, cît e mic, cît suge, sã nu-i dai apã, cã pe dînsul îl adapã
Maica Domnului ; dar cum îi dai apã, Maica Domnului sã
depãrteazã, nu-l mai adapã. Mahala

Copilului îi bine sã-i dai apã, cã el nu sã teme de apã : la scaldat,
la trecut o apã mare, merge cu bucurie.

Copilul sã nu sã uite de trei ori, una dupã alta, în fîntînã, cã va
avea trei cumpene de apã. Elena Braha, Mihalcea
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Poveste. Fata mamei mãrei

A fost o babã într-o pãdure ºi n-avea copii. A luat º-a fãcut o
pãpuºã mare ca un om, cu faþã frumoasã ; a îmbracat-o în straie
frumoase, a pus-o sã stea la fereastã ºi i-a zis : „Draga mamei fru-
moasã !”

Trece un ficior de împarat pe acolo º-o vede ; ºi de frumoasã ce
era, îi aruncã în treacãt o pungã de galbeni – ºi se duce. Galbenii
cînd i-a aruncat, fereasta s-a spart, pãpuºa jos a picat ºi baba a venit
ºi i-a luat. A mers baba ºi, pe banii ceia, i-a fãcut straie încã mai
mîndre ; a pieptanat-o mai frumos, i-a pus flori pe cap, a pus-o la
fereastã ºi i-a zis : „Draga mamei frumoasã!”

Trece iar, la cîtva timp, ficiorul cel de împarat º-o vede. Iar îi
aruncã în treacãt o pungã de galbeni – ºi se duce. Fereasta iar s-a
spart, pãpuºa a picat, baba a venit ºi banii i-a rãdicat. Pe pãpuºã,
încã mai frumos a îmbracat-o, a pus-o la fereastã ºi i-a zis : „Draga
mamei frumoasã!”

Mai trece º-a treia oarã ficiorul împaratului pe acolo ºi iar o vede
aºa de frumoasã ºi, de calare cum era, iar îi aruncã o pungã cu
bani – ºi se duce. Baba iar aºa a fãcut.

Da amu, ficiorul cel de împarat numai cu gîndul la pãpuºa ceea
era; el gîndea cã-i om. A spus la împaratul ºi împãrãteasa : „Mamã
ºi tatã, fãceþi ce vraþi cu mine, cã eu de n-oi lua fata babei celeia – este
o babã în pãdure ºi are o fatã tare frumoasã –, mor!” Dar tot în ceasul
în care fãcea baba pãpuºa, s-a zimislit în mare ºi fata mamei mãrei !

A trimis împaratul, º-a adus pe babã la împãrãþie : „Ai o fatã,
mãtuºã?” „Am!” „Dupã cum aud eu, e frumoasã tare?” „Apoi aºa-i !”
„ªi ce putere, ce avere ai d-ta, ca sã-þi ieie ficiorul meu pe fata
d-tale ?” „Adã d-ta 9 þãri ºi 9 mãri ºi pe toate þi le hrãnesc eu.” „Apoi
dacã vrai d-ta sã-þi ieu fata, du-te acasã ºi sã-mi vii :nici calare, nici
pe jos, nici îmbracatã, nici dezbrãcatã ºi sã-mi vii cu dar ºi fãrã dar ;
colaci de nuntã”, a zis împaratul.

Baba, a doua zi, s-a îmbracat c-un voloc, a pus într-o farfurie o
pasãre ºi cu alta a acoperit-o, s-a pus calare pe o caprã º-a venit la
împaratul cu colaci de nuntã. Cînd a luat împaratul º-a deschis,
pasãrea a zburat ; ea era îmbracatã ºi dezbracatã, ºi calare, ºi pe jos.

„Amu mergi ºi te pregãteºte, c-am sã trimet sã aduc fata.”... Baba,
ce era sã pregãteascã? !...

A venit ficiorul împaratului, cu oaste, cu muzici, cu trãsurã po-
leitã, dupã mireasã. Baba îi spune cã ea va da fata, dar la dînsa nime
nu poate sã se uite. – Cînd va scoate-o ea º-a pune-o în trãsurã, toþi
sã se întoarne cu feþele în altã parte º-apoi, în trãsurã, de la fereastã,
o poate orcine vedea. Împaratul a spus cã bine, sã facã cum vra.

A dus baba repede, singurã, pãpuºa în trãsurã ; au mers pãn’ la
un loc pe pãmînt, de acolo au trebuit sã meargã cu corabia pe mare.
Baba, ce a fãcut, ce-a dires, a lasat deschisã uºa la cupe ºi face
huºtiuliuc pãpuºa în mare. Chiu! þiu ! Vine împaratul ºi întreabã
ce-i ? Ea spune cã s-a plecat fata pe fereastrã ºi s-a înecat în mare.
Împaratul, spãriet, vai de dînsul ºi de dînsul, ce sã facã, cã tare-i
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era dragã! Macar moartã s-o poatã vedea. A trimes înot s-o caute, a
pus oameni cu nãvoade sã pescuiascã pãn’ în fundul mãrei ; ºi cînd au
ajuns la fund, au prins în nãvod pe fata mamei mãrei. Mã-sa cînd a
vãzut c-o ia, a strigat la dînsa : „Numai 9 zile sã stai pe pãmînt ºi sã
fii mutã.” Ea a ramas mutã. A adus-o acasã, a fãcut nuntã cu dînsa;
împaratului îi era tare frumoasã, dar ce folos, cã n-avea cu cine vorbi.

A trãit trei ani cu dînsa. La trei ani, l-a sfãtuit împaratul ºi
împãrateasa cã ce, ar’ sã trãiascã c-o mutã, s-o deie deoparte, cã ei
îi vor cãuta altã mireasã. A dat-o pe dînsa într-o casã în sat ºi el s-a
însurat. Iatã c-a venit vremea sã meargã ficiorul împaratului
de-acasã º-a lasat cuvînt la femeia lui ca sã nu cumva sã trimeatã pe
cineva or sã se ducã la mutã. Femeia lui parc-anume: cum s-a dus
el, ia ºi trimete pe o slugã sã ispiteascã ce face ea?

Intrã sluga în casã ; o gãseºte cosînd la o vapelã (brodãrie), c-un
degetar de argint pe deget. Sluga stã ºi se uitã ; ea ºtie c-a venit s-o
ispiteascã... Bagã degetariul printr-o nare ºi-l scoate prin cealaltã
ºi ia nasul cu degetar cu totul ºi-l aruncã jos ºi pe urmã îl pune
cum a fost.

Sluga, cum a vãzut, vine ºi spune acasã la stãpîna ei. „Adã-mi
degrabã încoace ºi mie degetariul. Adicã nu-s ºi eu împãrãteasã ca ºi
dînsa; ea poate face aºa lucru ºi eu nu!” Ia ºi bagã degetariul printr-o
nare, îl scoate prin cealaltã ºi aruncã bucãþica cea ruptã cu degetar
cu totul jos. Cînd dã sã-l puie la loc, nu se prinde... Mã rog, aceea era
fata mamei mãrei, fãcea din puterea lui Dumnezeu º-a mîne-sa ; da
asta, om ca toþi oamenii. Vine împaratul, o gãseºte cîrnã! „Vai de
mine, ce-ai pãþit ?” Ea îi spune. „Nu þ-am zis eu sã nu trimeþi la
mutã!” Merge bietul ficior de împarat la pãrinþi : „Vai de mine, tatã
ºi mamã, ce s-a legat de capul meu; ceea mutã, asta cîrnã, ce sã mã
fac?” „Las’, dragul mamei, nu te supara, dã-o ºi pe asta deoparte,
las’ cã þ-om cãuta noi alta mai frumoasã.”

A dat-o ºi pe asta la o parte ºi l-a însurat cu altã fatã de împarat.
Amu, se împlinise ºese ani. Trãieºte împaratul ºi cu asta cîtãva
vreme, dã Dumnezeu cã iar se duce împaratul de-acasã ºi iar îi
spune femeiei lui sã se pãzascã de aceea.

El cum s-a dus, asta fuga ia ºi trimete o slugã la muta s-o ispi-
teascã ce face. Muta º-a despletit pãrul dintr-o parte – un pãr fru-
mos– ºi dintr-a alta ; s-a dus la cuptiori, numai a suflat cu duhul ºi
s-a fãcut un foc... A luat pãrul º-a mãturat focul ºi a pus pe-o tablã
niºte jaratec º-a pus o mînã cu dosul pe jaratec ºi s-a fãcut un peºte
frumos, º-a pus ºi cealaltã cu faþa pe jãratec ºi s-a fãcut alt peºte ;
cînd au fost prãjiþi, a luat ºi i-a pus pe-un talger pe masã. Sluga, cum
a vãzut, pe uºã ºi la fugã, la stãpînã-sa, ºi-i spune. „In lasã, eu n-oi
face aºa, parcã eu nu-s ca dînsa împãrãteasã? ! Adã un braþ de lemne
ºi fã foc !” Sã despleteºte ºi mãturã vatra, focul deodatã a cuprins-o ºi
ochii din cap i-au plesnit. Pune mînele pe jaratec, – toatã carne vie
s-a fãcut ! A trimes degrabã sã-i aducã leacuri, s-a pus în pat, vine
împaratul, o gãseºte toatã friptã ºi pîrlitã... Ce pacate-s pe capul lui
acestea: una mutã, altã cîrnã, asta pîrlitã, ce sã sã facã? Amu, cu
asta avea trei femei cu cununie. Sã sfãtuiesc ei s-o aducã tot pe cea
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dintãi, cã aceea macar îi frumoasã. Amu sã împlineau cei 9 ani. Da
aceea ºtia. S-a gãtit frumos ºi cînd a venit el, l-a primit cu bucurie ºi
cu plãcere. El nu ºtia ce sã facã de fericire.

A adus-o acasã º-a poroncit sã pregãteascã niºte pui fripþi, mîn-
care, cã vra sã facã cu dînsa o primblare cu trãsura prin pãdure. – A
mers pãn’ la un loc, au lasat trãsura, s-au pus jos sã mãnînce..., ea
începe a vorbi ! El nu ºtia, viseazã ori e treaz !... S-apropia amu
ceasul. A cuprins-o, a sãrutat-o. S-au sculat amîndoi ºi merg la
primblare spre mare. Ea-i spune lui cã ea nu-i mutã, dar mama ei a
blastamat-o sã fie mutã, cã ea-i fiica mamei mãrei, ºi numai 9 ani
era sã stea pe pãmînt. Vorbind aºa, s-a apropiat de mare ºi cînd a
ajuns la mal, mã-sa a sorbit-o – ºi el a ramas ca dintãi.

Ileana Puricioaia, Botoºani

§ 5. Marea. Apa Sîmbetei

Cîntecele noastre, poveºtile, vorbele

În mare, sînt mãrgele ºi toate lucrurile cele scumpe din mare se
aruncã ; în mare, sînt femei, oameni jumatate peºti. Ei, cînd e cald
primavara, se joacã pe mal cu ºiraguri de diamante ºi le lasã acolo,–
dar tare rar, de aceea sînt aºa scumpe ; – iar corãbierii merg de le
iau. Cîntãrile noastre, toate din apã, de la acele femei vin ºi apoi noi
le ºtim. Ele noaptea cîntã. Catanele spun cã, mergînd pe mare cu
corabia, cei ce stau de strajã adorm de cîntecul femeilor din mare,
de jale – ºi cad în mare. Andron Dragan, Mihalcea

Oamenii din mare anume arunc mãrgele, ca sã-i amãgeascã pe ai
noºtri la dînºii ºi sã-i mãnînce. Cînd merg ai noºtri cu corabia pe
aproape, femeile cîntã glasuri aºa de frumoase, cã de-ar auzi ei, s-ar
rãsturna corabia. De aceea dau cît pot cu tunurile, sã nu audã, pãn’
trec. (Alþii spun cã ar muri de jale.)

Aceia sînt oameni blastamaþi de pãrinþi ca sã fie aºa ; au zis
pãrinþii cu toatã inima ºi s-a prins. Gh. Cozmischi, Roºa

De la faraonii cei din mare, cari sînt jumatate om ºi jumatate
peºte, ies toate cîntecele ºi toate poveºtile cîte sînt pe lume. Roºa

Sub noi în apã, sînt niºte oameni jumatate peºti ; aºa de mari, cã
nu-i poþi urni cu 100 de boi. Corãbiele ce merg la America au cuþite
pe dedesupt, ca sã le taie degetele, cînd vor sã-i tragã la ei. Mihalcea

În mare, este o fatã care cîntã tare frumos ; ea, de prinde omul, îl
înghite ; aceea înghite ºi carul cu boi.

Toate vorbele ºi toate cîntecele, de la femeia ceea din mare sînt.
Andrei Motoc, Mihalcea

(Se va vedea la Poveºti* : Cuconiþa cea din mare etc.)

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Sfîntul Gheorghe

Sf. Gheorghe a fãcut mare ispravã la Dumnezeu; cã erau niºte
faraoni pe lume, niºte þigani aºa de straºnici, cã Dumnezeu se temea
de dînºii ; nu ºtia ce sã facã ºi cum sã facã sã-i prãpãdeascã. L-a
trimis pe Sf. Gheorghe : „Du-te tu, Gheorghe, tu ai cal ºi aripi, nu
þ-or pute face nimic.”

S-a dus el ; da sabia lui Sf. Gheorghe scotea scîntei. „Iatã ce sabie
am eu, zice Sf. Gheorghe, pe toþi vã omor cu ea !” Da aceia aveau o
babã, mama lor, ea numai dintr-un vreasc, cînd îl lua în mînã, scotea
foc.

A alergat Sf. Gheorghe spãriat la Dumnezeu : „Nu pot, Doamne ;
atîta am avut noroc de aripi, altfeli mã prãpãdea. Dã-mi aºa o
putere, cînd voi zice eu mãrei «Deschide-te !» sã se deschidã.”
Dumnezeu i-a dat.

S-a întors el înapoi ºi a prins a vorbi cu dînºii : „Voi, cît sînteþi de
iscusiþi ºi meºteºugaºi, ce staþi aice? Haideþi cu mine peste mare,
cã vreau sã zidesc niºte mãnãstiri ; voi barbaþii îþi lucra la fier ºi de
cîte ori îþi da cu ciocanul îþi cîºtiga un galbãn, da femeile, pentru
fiecare cãrãmidã ce vor face-o, vor cîºtiga galbãnul.”

S-au luat ei cu toþii ºi s-au dus, numai o fatã netrebnicã a fost
ramas. Cînd au fost ei la mijlocul mãrei, Sf. Gheorghe a blagoslovit
sã se închidã marea ºi toþi s-au rãdicat pe apã, dînd din mîni, pãn’ ce
s-au înecat cu totul. Fata ceea a început ºi ea a alerga dupã dînºii ;
dar cînd a vãzut : la unii picioarele, la alþii capul, a început a þipa
„tatã, mamã!...” ºi s-a aruncat ºi ea în mare.

Pe aceea a înghiþit-o un peºte ºi peºtele acela s-a fãcut jumatate
om ºi jumatate peºte. ªi peºtele cela cîntã feli de feli de cîntece ºi de
acolo iese în lume prin jurnale cîntecele, unele mai triste, altele mai
vesele, ce le cîntãm apoi noi.

Þigani de aceia n-au mai rãmas ; aceºtia sînt numai corciturã de
aceia. Gh. Postolachi, Bagiurea

(S-a vãzut bãþul lui Moisi vol. I, p. 128.)

În mare, nu ºtiu unde, zice cã sînt niºte peºti jumatate femei ºi
numai sîmbãta iese, cã marea toatã sãptãmîna clocoteºte, da sîmbãta
stã locului. Acolo se face o dungã roºã, una galbenã ºi una albastrã ºi
femeile acele stau ºi cîntã ; dar cîntã aºa de frumos ! Zice cã de acolo
vin toate glasurile ce le învãþãm noi ; de acolo se aduc.

Dupã marea ceea, stau cei ce mãnîncã oamenii ºi ei tot vrau sã
facã pod sîmbãta, cît stau apele de fiert, dar soldaþii noºtri le sfarmã
podurile. Acolo zice cã merg jidanii la Ierusalim.

Elena Braha, Mihalcea

Apa Sîmbetei

Apa Sîmbetei fierbe toatã sãptãmîna, numai sîmbãta stã ; atunci
cînd jidanii nu pot merge – ºi duminica dimineaþã, la 3 ceasuri,
începe iar a fierbe.
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Aºa a rãmas de cînd l-au cercat jidanii pe Domnul Hristos. Ei au
zis cã ce tot se face Domnul Hristos mai mult decît dînºii, sã le arete
cu cît e mai mare. – Domnul Hristos le-a zis ca sã se suie cu el pe un
deal. Domnul Hristos mergea pe deasupra frunzelor, florilor, nu calca
pe pãmînt, da ei toþi s-au cufundat în glod. „Poate el e mai uºor decît
noi”, au zis jidanii.

„Haide dar º-om trece apa”, a zis Domnul Hristos. Domnul Hristos
a rãdicat straiul ºi cînd a pus piciorul s-a deschis apa de a trecut. Da
cînd au vrut sã treacã jidanii, apa a început a fierbe ºi a arunca
piatrã ºi foc, cã ei n-au putut trece dincolo. ªi de atunci apa ceea în
totdeauna fierbe ºi se cheamã Apa Sîmbetei, cã numai sîmbãta o pot
trece oamenii, cînd au ei sãrbãtori. De atunci, ei nu mai pot merge
de ceea parte. Acolo au ei un bou ºi o vacã ; boul acela paºte 100 de
fãlci pe zi ºi bea 100 de vedre de apã. La boul acela ei se roagã, cred
în el ; sã poatã merge acolo, le-ar spune boul multe. ªi mai este acolo
un jidan, acela care s-a spalat pe mîni cînd l-au rãstignit pe Domnul
Hristos ; el n-a murit, trãieºte acolo în Eghipt. Jidanii strîng aici tot
anul bani, fiecare pune în toatã sãptãmîna în lãdiþã un greiþari ºi-i
trimit lui acolo. Dumitrache Volcinschi, Ropcea

Peste Apa Sîmbetei, femeie nu poate trece, numai barbat.
Dupã apa ceea, sînt cãlugãrii cei mai sfinþi ºi care merg de la noi,

din schivnici, acolo rãmãn. Neculai Kircor, Bagiurea

La Apa Sîmbetei sînt blãjinii.

Marea Roºã

Marea Roºã toatã sãptãmîna fierbe, numai sîmbãta ºi duminica
stã; dar nici pasere nu poate sã treacã pe acolo. Nimene nu se poate
sã iaie un strop, cã cum se apropie, pãmîntul îndatã se închide.

Ioan David, Botoºani
Acolo e apa cea vie ºi cea moartã, dar duminica se poate lua.

Gh. Morar, Botoºani

Mãrul roº

Sub pãmînt, este un mãr, „mãrul roº”. Sub acela ºede peºtele care
þine pãmîntul. Cum s-ar clãtina peºtele oleacã ºi ar pica mãrul în
apã, pace, n-ar mai fi pãmînt !

Mãrul cela zice cã are mere, dar cine le poate capata ! Nimene pe
lume nu e în stare sã strãbatã acolo. Zice cã cîte ape sînt pe lume ºi
curg de la asfinþit spre rãsãrit, toate de acolo, de sub mãrul cela,
pornesc, se împrãºtie pe lume ºi iar înapoi acolo se întorc. Marea
aceea unde-i mãrul se cheamã „Marea Neagrã”.

Aceasta a auzit la oaste Ioan David, Botoºani

La capãtul lumei, se aflã Apa Sîmbãtei. Apa Sîmbetei de aceea
necontenit fierbe ºi nu mai are stare, pentru cã-i matca tuturor
apelor, într-însa se varsã toate mãrile, toate apele. Botoºani
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Apa Sîmbetei e la capãtul lumei, ea împrejurã pãmîntul ca un
gard. Mihai Munteanu, Botoºani

La marginea pãmîntului e apa rãcituri ºi-i rece tare ; acolo-i ceta-
tea lui Dumnezeu Sfîntul.

Un om º-a fãcut o corabie sã meargã la Dumnezeu ºi a mers pe
dedesuptul apei, dar Dumnezeu l-a rãdicat cu corabie cu tot în sus ºi
ºede acolo închilit deasupra mãrei de rãcituri, pãn’ s-a sfîrºi lumea.

Pãn’ la Dumnezeu, numai paserile cele cari merg pe sus tare
strãbat, cum sînt vulturii, cucoarele etc., altele nu.

Nastasia Corneanu, Botoºani
Apa Sîmbetei e în iad; se zice : „Duce-te-ai pe Apa Sîmbetei !”

Cînd îi doreºti cuiva un chin mare, îl trimiþi la un amar, la o pedeapsã.

La capãtul lumei e întuneric ºi este o apã, care merge în iad.
Marghiola Cioban, Botoºani

(Aceasta se spune de mai mulþi.)

Sorbul apelor

Este în ape un „sorb”. Odatã a mers o femeie ºi o copilã sã spele
lînã la un iaz în coºarcã ºi cum spalau, sorbul le-a sorbit. Oamenii au
dat drumul la iaz ºi le-au gãsit moarte, iar pe sorb l-au împuºcat cu
canoanele. Zice cã are solzi. Raifta Berariu, ªcheia

Sorbul mãrilor e acela care sorbeºte marea, cãci din cîte ape se
varsã în mare, s-ar îneca lumea, dar Dumnezeu aºa dã, cã la cîteva
zile sorbul sorbeºte aburii din mare ºi se face mai micã.

Andrei Motoc, Mihalcea

Valurile mãrei

În mare, este un peºte mare tare, pe care cresc buruiene, ca pe
pãmînt ; acela, cînd þ-ar lua casa cît e de mare în spate, o duce cu
totul ; peºtele acela, cînd vede pe dracul scãldîndu-sã în mare, se
alungã dupã dînsul ºi, din lupta lor, sã fac valurile în mare ; atunci
oamenii fac borte pe la maluri ºi apa cînd sã liniºteºte, rãmîn în
borte peºti. Petrea Beicu, Mihalcea

(Vezi lupta lui Moisi vol. I, p. 128.)

Oameni palustri

Sînt pe lume oameni de apã, cu picioare, cu trup aºa ca noi,
numai cît ei nu pot vorbi. Spun acei ce au fost la bãtãlie cã ei, cînd
vedeau catanele, începeau a striga ca cioarele : cau, cau, cau, cau,
cau – repede – ºi alergau la apã ºi se bagau nu ºtiai unde ; în papurã,
pesemne, acolo ºedeau ; cã era pe iazuri papurã crescutã mare.

Maria Struþ, Mihalcea
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Despre mare se spune, cînd fãgãduieºti cuiva foarte mult, „cã-i
fãgãduieºti marea cu darea” sau „marea cu sarea”.

Cînd e cineva suparat, i sã zice în rîs : „Þi s-au înecat corãbiele? !”

Cimiliturã
Pe cea vale rouratã
Merge-o vacã-ncornoratã,
Suflet n-are, suflet duce,
De pãmînt nu mai ajunge.

(Corabia)

„Corãbeasca” e un joc ce-l joacã numai flecãii în Mihalcea, nu-
mindu-l ºi „caraban”.

În Iordãneºti, în timpul jocului, se reciteazã mai multe chiuturi,
dintre care e ºi aceasta :

Hai la una, bat-o bruma;
Hai la douã, bat-o roua.

(Cînd vezi întãi curcubãu, dacã e mai mult roº, se va face vin mult
anul acela ; dacã e verde, grîu ; dacã e galbãn mai mult, pãpuºoi.)

Botoºani

§ 6. Mãrgãritarele. Apa. Mama

Mama nedreaptã. Sora nedreaptã. Femeia nedreaptã

A fost un ficior de împarat ºi a vrut sã ºtie ce-i nevoia ºi s-a dus
la slujbã, dar el, pe ce sluja, n-avea noroc. Aºa a slujit el la un om 3
ani de-a rîndul ; pe-al patrulea an, s-a apucat sã slujascã pe trei nuci.
Omul a zis cã i-a da un car plin ; el nu: trei nuci. Cînd a împlinit
anul, a mers el singur în grãdinã, º-a rupt 3 nuci ºi s-a dus cãtrã
casa tatãlui sãu.

Pe drum, a stat la o fîntînã, a stricat o nucã º-a mîncat-o º-a bãut
apã. A stat la altã fîntînã ºi iar a mîncat o nucã º-a bãut apã. A stat
ºi la a treia fîntînã, stricã nuca, din nucã iese o fatã frumoasã, cã
strãlucea... Cînd a vãzut-o el, a cuprins-o, a sãrutat-o ºi i-a zis :
„De-amu, tu ai sã fii soþia mea, cã eu pentru tine am slujit atîþa amar
de ani. Te-aº duce amu acasã, dar fãrã lãutari nu te pot duce ; stãi
aice pãn’ ce voi veni cu lãutari sã te iau.” Pe dînsa a ascuns-o într-o
rãchitã deasupra fîntînei, da el s-a dus. Iaca vine o argatã cu cofele
la apã ºi cînd sã uitã în fîntînã, o vede strãlucind. Sã uitã deasupra,
vede pe fatã. – „Îra, zice ea, ce ºezi acolo, uite cum te-ai stricat la
faþã, scoboarã oleacã ºi te spalã, cã boieriul d-tale n-are sã vie de-
grabã.” Fata se coboarã. „Ia dã-mi oleacã straiele d-tale, zice argata,
sã mã îmbrac ºi eu, sã vãd cum mi-a ºede cu ele?” Fata sã dezbracã
ºi cînd sã pleacã sã sã spele, argata a împins-o cu capul în fîntînã.
S-a îmbracat cu straiele ºi s-a suit ea în copac.

De la curte aºteaptã sã vie cu apa, nu vine. Sã ia altã argatã ºi se
duce dupã apã. Da fata cea frumoasã nu s-a fost înecat ; s-a fost
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prefãcut în peºte ; – un peºte frumos ºi mare. Scoate argata apã,
întrã peºtele. Ea îl duce acasã ºi-l aratã în cuhne. Bucãtãriþa pe loc
l-a luat ºi l-a curãþit ºi l-a pus la fiert, apoi l-a dat la masã.

Dar în masa pe care l-a curãþit, era o crãpãturã º-a întrat un solz
ºi din solzul cela a crescut o steblã de busuioc de aur. Cînd l-au
vãzut oamenii, fiecare au vrut sã-l apuce ; dar o babã era mai aproape
ºi apucã ea busuiocul ºi-l pune în sîn : „Lasaþi-mi-l mie, zice baba, cã
eu fatã n-am, m-oi juca cu el ºi mi s-a pãrea cã mi-i fatã.” Baba l-a
dus acasã ºi l-a pus la icoane. Pe argata cea din copac au luat-o cu
þigani, au dus-o acasã º-au pus-o între perini. Amu, ea era
împãrãteasã. Ba încã l-a ocãrît pe dînsul, cînd l-a vãzut : „Ce-ai
ºezut atîta ºi m-ai lasat sã aºtept... Uite cum m-am stricat la faþã !”...
El n-a cunoscut-o cã-i alta º-a luat-o aºa cum era.

Baba, cu busuiocul tot se juca ºi-l sãruta ºi iar îl punea la icoane.
Vine duminica, baba lasã casa aºa cum era nemãturatã, focul ne-
fãcut, ºi porneºte la bisericã. În urma ei, fata se scoboarã de la
icoane, s-apucã ºi mãturã casa, face mîncare bunã ºi iar se face
busuioc ºi se suie acolo. Vine baba, vede ºi se miarã. A doua duminicã,
iar aºa. A treia duminicã, se face cã merge ºi s-ascunde dupã uºã.
Fata cînd grijea, baba întrã º-o cuprinde º-o sãrutã. – Tot satul acu
sã miera cã are baba fatã.

Iatã cã sã face la curte la boieri clacã ºi vine rãspuns sã meargã
ºi fetele din sat. Baba nu vrea sã-ºi lese fata, sã teme. Fata aºa o
roagã: „Hai ºi d-ta mamã!” Au mers. La clacã, împaratul a poruncit
cã fiecare sã spuie cîte o poveste. Vine ºi rîndul fetei. Baba n-o lasã,
zice cã ea nu ºtie. Pãn’ ce cu de-a sila a trebuit sã spuie.

Da fata, bucuria ei ; þipa sã spuie ; – ºi începe povestea ei. Începe
aºa: „Înºiraþi mãrgãritari ºi ascultaþi, boieri mari ! A fost odatã un
bãiet sarac, el n-avea noroc la nimicã – º-a slujit pe trei nuci. –
Înºiraþi mãrgãritari ºi ascultaþi, boieri mari !” – ºi spune mai departe
toate. Da împãrãtesei tot îi sãrea cîte-o pernã. „Daþ-o afarã, cã cu
dînsa îþi fi, da cu mine nu-þi fi !” „Sã-þi þii gura, strigã împaratul, cã
te dau pe tine afarã ! – Spune, fatã, spune.” Fata a spus tot, pãn’ ce-a
gãtit. „ªi dacã nu credeþi, poftim ºi vedeþi !” – ºi cînd a aratat capul
ei, pãrul îi era tot de aur. Pe argatã au legat-o de coada cailor, iar
fata a fost împãrãteasã º-a luat ºi pe babã pe lîngã dînsa.

Nastasia Motoc, Mihalcea

Suie-te mãrgãritari mare

Apoi zice cã au fost de unde au fost ; au fost trei fete sarace ºi ele
aveau un lãniºor de grîu lîngã drum ºi sãcerau. Trece un boieri, un
negustor mare, pe acolo ºi poposeºte cu trãsura lîngã dînsele. Da ele
grãiesc între ele : „De m-ar lua pe mine aista, zice cea mai mare, eu
i-aº umple casa c-un fus.” „Da pe mine de m-ar lua, eu i-aº umple
casa c-o vîrtelniþã de aur.” Da cea mai micã zice : „Da eu i-aº face doi
feþi-logofeþi cu pãrul de aur.” Boieriul cela cum a auzit asta, au bãtut
în palme : „Aceea-i de mine !” ªi le-ntreabã pe dînsele : „Care din voi
au zis aºa, fetelor?” „Eu”, zice cea mai mare. „Ba n-ai zis tu”, zice
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boierul. „Care-au zis, sã meargã sã-mi aducã apã sã beu.” Sã duce
fata cea mai micã º-aduce o cofiþã de apã. „Sui în trãsurã la mine, au
zis el, ºi þi-i alege ºaluri” ; cã era negustori. Da cea mijlocie zice :
„Luaþi-mã ºi pe mine, c-oi fi slugã pe lîngã cucoanã”. ª-au luat-o ºi pe
dînsa. Au mers º-au poposit la curþele boieriului. Boieriul a trebuit
sã meargã iar în negustorie, pe-un an de-acasã ; º-au ramas cucoana
îngreunatã, singurã cu sorã-sa, þiganca. Cînd au venit vremea sã
facã, tocmai atunci au fatat ºi cãþaua casei.

Sorã-sa au luat bãieþii, erau aºa, cu pãrul de aur, cum a zis ea ; ºi
i-au aruncat în pãrãu, da ei i-au pus doi cãþei sã sugã la piept, – º-au
suit-o cu cãþeii în pod, cã-i era ruºine. Cînd vine boieriul din negustorie,
îi spune sora ei : „Uite-te ce feþi-logofeþi a fãcut femeia ta ; a fãcut doi
cãþei º-am pus-o în pod cu dînºii. Nu mai bine mã luai pe mine?”
„Apoi ce-om face, las-o sã ºadã acolo ºi de-amu mi-i fi tu femeie.”

Da copiii ceia erau nazdravani, ei nu s-au înecat ; ºedeau pe apã,
unul lîngã un mal ºi unul lîngã celalalt, pe pãrãu, ºi sara ardeau ca
douã lumini, º-aºa creºteau, ca din apã : – într-un ceas, ca într-o zi.
La cîteva sãptãmîni, i-au dat ei în gînd împaratului, sã facã clacã ; –
cã ei erau nazdravani, ce gîndeau, aceea se fãcea.

Amu, þiganca ºedea în perne, ea era cucoanã. „ªtii ce mi-au venit
în gînd? zice boierul ; sã facem o clacã de tors, sã chemãm 12
þinuturi.” Cã era boieri mare. „Da la ce, cã eu voi toarce totul !” „Aºa
mi-a venit un gust !”

Au fãcut o clacã cu scripcari, cu þimbalari, º-au spus la toþi sã
spuie cîte o poveste. Dupã ce au mîntuit toþi, sã uitã într-un ungheri
ºi vede pe cei doi bãieþi : „Da voi de ce n-aþi spus?” „Vom spune”, zice
cel mai mare ; ºi începe : „Ascultaþi, boieri mari, suie-te sus, mãrgã-
ritari mare ! Au fost trei fete sarace º-aveau un lan de grîu lîngã
drum º-au trecut pe acolo, pe cînd secerau ele, un boieri mare :
suie-te, mãrgãritari mare ! ª-a poposit boierul lîngã drum ºi una au
zis : «De m-a lua pe mine boieriu ista, i-oi umplea casa» etc. suie-te,
mãrgãritari mare !” Da de sub þigancã pernile tot sãreau; ºi ea tot
striga : „Dã-i afarã pe mincinoºii iºtia ! Ce-i asculþi ?” Da boieriul a
înþeles. ªi cînd au mîntuit, au rãdicat cuºmele º-au zis : „Uitaþi-vã ºi
vedeþi-ne, tatã !”

Pe þigancã au legat-o de coada calului ºi, pe unde au picat
dintr-însa bucãþile, pe acolo s-au fãcut dealuri, vãi, ºi de atuncea sînt
dealurile ºi vãile pe lume.

„In du-te la mama nostrã în pod, a zis bãietul cel mai mare
frãþine-sãu, ºi-i ia cãþeii, sã sugem ºi noi o datã, sã ºtim cã ni-i
mamã!” Au mers º-au supt amîndoi o datã º-au adus-o de-au pus-o
iar pe perne, aºa cum a fost la început cucoanã ; ºi ei cînd au gîndit,
ºi mai frumoase curþi s-au fãcut ºi pãrinþii au întinerit.

Sanda Buftea, þigancã, Broscãuþi

Doi feþi-logofeþi cu pãrul de aur

A fost odatã un împarat ºi el îmblîndurea cu trãsura, a vãzut
douã fete la un pod cum spalau cãmeºi. Una zice : „Sã mã iaie pe
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mine împaratul ista, i-aºi þinea casa c-un tort !” Da cealantã zice :
„Ba pe mine sã mã iaie, i-aºi face doi feþi-logofeþi cu pãrul de aur.”
Împaratul a auzit º-a luat-o.

Ea îndatã a ramas grea. Da împaratul cela avea maºtehã. Cînd a
avut ea sã nascã copiii, împaratul nu era acasã ; da maºteha lui îi
zice : „La noi nu se fac aºa copiii, ca pe la voi ; da se fac prin pod. Sui
în pod ºi de acolo l-ãi da jos.” ª-a luat maºteha un sfredel gros º-a
fãcut o bortã. Cînd a fãcut împãrãteasa copiii, nici nu i-a vãzut, cã
maºtehã-sa a adus îndatã niºte cãþei º-a zis cã pe aceia i-a fãcut ea.

Cînd a venit împaratul acasã, maºteha lui îndatã l-a chemat ºi
i-a aratat : „Inca cum te-a înºalat, a zis cã are sã-þi facã feþi-logofeþi
cu pãrul de aur ; da ea a fãcut cîni !” Împaratul s-a mîniet º-a pus
îndatã de-a zidit-o aproape de curte º-a lasat-o acolo !

Bãieþii ceia, maºteha i-a luat ºi i-a dat între porci, doar i-or mînca.
Da scroafele au zis : „Aiºtia-s copiii stãpînului nostru, care sîntem
cu lapte sã-i hrãnim ºi care sterpe sã-i încãlzim” ºi nu le-au fãcut
nimic. Cînd a venit maºteha º-a vãzut cã trãiesc, a luat ºi i-a dat
între cai, doar i-or omorî cu picioarele. Caii iar aºa au zis : „Care
sînteþi cu lapte sã-i hrãniþi ºi care sînteþi sterpe sã-i încãlziþi, sã nu
le fãceþi ceva, c-aiºtia-s copii stãpînului nostru.” I-au hrãnit ºi i-au
încãlzit ºi ei. Maºteha, dac-a vãzut, i-a luat ºi i-a îngropat lîngã
fereºti. Acolo au crescut dintr-înºii doi pãltinaºi ºi împaratului aºa-i
erau de dragi ; totdeauna se punea sub dînºii ºi se umbrea.

Maºtehã-sa i-a fost ciudã º-a pus de i-a tãiet º-a fãcut douã scîn-
duri de pat pentru dînsa ºi pentru împarat. Da noaptea, ei se în-
treabã : „Cum þi-i frãþioare, bine?” „Mi-i bine cã pe mine doarme
tata.” „Dar þie cum þi-i ?” „Ba mie tare mi-i greu, cã doarme cãþeaua
de maºteha.”

Ea a auzit ºi a doua zi a pus sã ardã scîndurile ºi sã pãzascã sã nu
sarã nici o scînteie. Dar ei macar c-au pãzit, au sãrit douã scîntei ºi
s-au fãcut doi berbecuþi cu pãrul de aur. Ea, cum i-a vãzut, cã sã-i
taie, sã mãnînce dintr-înºii carne, cã de nu, moare.

I-au tãiet º-a mîncat carne ; dar maþele le-au dus la pãrãu º-au
scapat douã mãþiºoare ºi s-au fãcut doi rãþoieºi. Din rãþoieºii ceia
s-au fãcut în mijlocul apei, unde era stuhul des, un leagãn de matasã
cu doi copii. Un moºneag bãtrîn vede cum bate vîntul leagãnul ºi s-a
dus înot pãn’ la dînºii ºi i-a luat. Copiii au vorbit ºi l-au rugat sã le
facã cuºmuþe, ca sã nu-i vadã nime la cap. Ei, la moºneag, creºteau
ca din apã.

Iaca cã s-a fãcut la împaratul clacã de desfacat º-au mers ºi ei.
Toþi au spus cîte o poveste, numai ei nu. Împaratul le-a zis ºi lor sã
spuie. Ei au început povestea lor ; dar maºteha tot striga sã tacã. Da
la mama lor, pe cît spuneau ei povestea, zidul tot sã rãsipea ºi ei i-a
venit lapte în piept. Cînd au mîntuit, au zis : „ªi dacã nu credeþi,
poftim de vedeþi !” º-au aratat pãrul cel de aur. Da unul fuga la mã-sa
º-a supt. „Eu amu am supt lapte de la mama!” zice el. Celalalt a zis
cã i-i ruºine. Pe maºtehã au azvîrlit-o, iar pe împãrãteasã au scos-o
de acolo. Aniþa Darie, Broscãuþi
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(Într-o variantã, þiganca arde plopii cu frunzele de aur ºi rãmîind
cãrbunii, îi pune într-o ladã ºi-i dã pe apã ; niºte pescari prind lada ºi
din cãrbuni se fac iar copii. La ºepte ani, au zis unul la altul : „Haide,
frate, º-om scoate pe mama !” ª-au mers de-au spus povestea etc.)

Trei feþi-logofeþi cu pãrul de aur creþ

Era odatã un împarat º-o împãrãteasã º-aveau trei feciori º-o
fatã. Amu, iatã cã sã îmbolnãveºte fata împaratului ºi cîte leacuri
i-au dat, nici unul nu i-a fost de ajutor. O întreabã mã-sa ce-ar vrea,
poate sã mãnînce ceva, poate sã bea? Ea-i spune cã aºa simþeºte ea
cã, dacã i-ar aduce apã de la cutare fîntînã, sã beie, atuncea i-ar fi
bine. Cheamã împãrãteasa pe ficiorul cel mai mare ºi-i dã un pahar
de aur, sã meargã la fîntîna ceea, sã-i aducã sorã-sa apã. Dar cum
s-a plecat el, cã apa i-a luat paharul. Vine acasã ºi-i spune mîne-sa
ce-a pãþit. Mã-sa, cînd a auzit, aºa l-a blastamat : cã sã meargã în
lume, sã nu sã mai apropie de casa pãrinteascã.

L-a trimes pe cel mijlociu, dîndu-i alt pahar de aur. Pãþeºte
º-aista tot aºa ; cum s-a apropiet, apa i-a furat paharul. Mã-sa ºi pe
dînsul l-a blastamat tot aºa.

Îl trimete pe cel mic ; ºi acesta a pãþit ca ºi fraþii lui ºi mã-sa l-a
blastamat, de s-a dus ºi el în lume.

Amu fata, de la o vreme, s-a rãdicat din boalã ; întreabã pe mã-sa
unde-s fraþii ei ? Ea îi spune c-au murit. Fata nu vra sã creadã :
„Cum se poate sã fi murit, zice ea, cã de ar fi murit, macar morþi i-aº
fi vãzut.” Da credincioasa ei i-a spus ce-au pãþit. Atunci fata a spus
tãtîne-sãu ca sã-i facã o pãreche de papuci de fer º-o cîrjã de oþel º-a
pornit în lume. – A umblat ea, a umblat, cã amu papucii numai
oleacã la cãlcãi sã þineau ºi cîrja numai de-o palmã rãmãsese, cît o
þinea în mînã; iatã cã ajunge într-o pãdure ºi dã de-o casã. Intrã în
casã, acolo era pentru trei oameni mîncare gata, manã de la
Dumnezeu.

Ea s-apucã ºi mãnîncã mîncarea unuia. Gîndea cã aceia poate-s
fraþii ei, dar tot sã temea; ia ºi sã bagã în sobã. Iatã cã vin fraþii ei
ºi vrau sã mãnînce, dar mîncarea unuia lipseºte. „Oare ce-i asta?
zice unul ; cineva trebui sã fie în casã !” ºi s-apucã de catã peste tot
locul. Vine ºi la sobã, gãseºte pe fatã. O scoate afarã ; ea începe a sã
ruga ca sã n-o omoare, cã-i sora lor, a venit dupã dînºii sã-i caute ºi
sã-i ducã acasã la pãrinþi. Ei s-au bucurat cînd au vãzut-o, dar i-au
spus cã înapoi nu sã pot duce, cã-s blastamaþi de mama lor, pentru
dînsa. – „Dar dacã vrai tu sã ne faci un bine, mergi în pãdure ºi te fã
mutã trei ani de zile, – cã la un loc cu noi nu poþi trãi, c-ãi vorbi –
pentru fiecare cîte un an, ºi dac-ãi þinea, sã va dezlega blãstãmul
nostru ºi atunci ne-om putea înturna iarã acasã la pãrinþi.” „Bine, a
zis ea, mã duc.”

S-a dus în pãdure ºi sã hrãnea cu ce putea ; noaptea dormea în
copaci ºi sã învãlea toatã cu pãrul ei de aur. Odatã merge un împarat
la vînat ºi dau cînii de dînsa. Vine ºi împaratul dupã latratul lor º-o
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gãseºte. Vorbeºte cu dînsa, – ea-i mutã. Dar împaratului tare i-a
plãcut, cã era aºa de frumoasã, cã la soare te puteai uita, da la dînsa
ba. S-apucã împaratul º-o ia º-o duce acasã ºi fac nuntã. Ea tot nu
vorbea nimicã, numai i-a scris pe hîrtie cã i-a face „trei feþi-cucuieþi
cu pãrul de aur creþ”. Împaratul tare s-a bucurat ºi a spus la toþi ce
i-a fãgãduit ; º-a auzit º-o þîitoare a lui de mai înainte, o þigancã.

Dar cum s-a întîmplat, cã tocmai pe timpul facerei, împaratul a
trebuit sã se ducã de-acasã. Împãrãteasa a fãcut un copil cu pãrul
de aur, da þiganca a luat copilul º-a pus un cãþel, iar pe copil l-a
aruncat între urºi.

Urºii au zis : „Cei sterpi sã-l încãlzeascã,
Cei cu lapte sã-l hrãneascã.”

Dumnezeu a vrut cã era acolo o ursoaicã cu pui, aceea l-a luat ºi
l-a hrãnit º-a crescut. Vine împaratul – da þiganca îi iese voioasã
înainte : „Înalþate împarate, împãrãteasa Mãriei Tale n-a fãcut un
copil aºa cum a spus, dar un cãþel.” Împaratul a strigat rãstit la
dînsa: „Las’ sã facã ! ªi Doamna-i a mea, ºi cãþelul va fi al meu!”

La a doua facere, iar n-a fost împaratul acasã º-a dat copilul în
pãdure între urºi ; împaratul iar aºa a zis. Da la al treilea, s-a
mîniet tare º-a poroncit sã aducã spini ºi s-o ardã.

S-a fost strîns norod o mulþime, ea plîngea, – amu dãduse foc la
spini ºi era s-o arunce în foc ; iatã sã vãd de departe niºte oameni
alergînd ºi strigînd. Stau toþi ºi aºteaptã. Întrã în ogradã : fraþii ei,
cu ursoaica ºi cei trei copii cu pãrul de aur... Tocmai atuncea sã
împlinise trei ani ºi fraþii, pornind s-o caute pe sora lor, au întãlnit
pe ursoaicã ºi au luat-o cu dînºii, cãci ei ºtiau a cui îs copiii. Atuncea
ºi ea a putut sã vorbeascã ; a spus ce a pãþit de la þigancã ºi îndatã au
aruncat-o pe þigancã cu cãþeii în foc.

Auzitã de la Gheorghe Botezatu, Siret

Cei doisprezece feþi cu pãrul de aur

A fost odatã un ficior de împarat ºi cum mergea cu trãsura cu
patru cai prin împãrãþie, iatã cã, lîngã drum, trei fete strîngeau
cînepã. Una zice : „De m-ar lua pe mine, i-aº îmbraca casa c-un tort.”
Alta zice : „Da eu i-aº hrãni casa c-o pîne.” Da alta zice : „Ba eu i-aº
face 12 feþi cu pãrul de aur.” Viziteul ascultã ºi spune împaratului
ce-a auzit. Împaratul îl întreabã pe care s-o ieie ? „ªtii ce, împarate,
zice viziteul ; Mãria Ta, ai cu ce-þi hrãni ºi îmbraca casa, nu eºti
nevoieº ; ia-o pe aceea ce-a spus cã þ-a face 12 feþi cu pãrul de aur, cã
mai bine îi nimeri.”

Îndatã a întors trãsura º-a luat-o pe aceea. A fãcut nuntã ºi a
trãit tare bine mai la un an cu ea. Iatã cã-i vine împaratului veste, sã
meargã la bãtãlie ; ºi o lasã pe dînsa singurã îngreunatã acasã. Ea a
fãcut 12 feþi, toþi cu pãrul de aur ºi i-a scris lui ravaº ºi l-a trimes pe
o catanã, sã nu-l dea la nime, numai lui în mînã.

Catana a mers pãn’ a ajuns la cele douã fete ºi a poposit ; a spus
cã împãrãteasa a nãscut ºi merge la împaratul, sã-i ducã veste. Ele
i-au dat de mîncat ºi s-a culcat. Cum a adormit, au luat încet
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scrisoarea din desagi ºi, dupã ce au cetit-o, au aruncat-o în cuptor ; ºi
au scris alta în loc, cã ea a fãcut 12 cãþei. Împaratul a cetit º-a scris
înapoi cã ce-a fãcut, bine cã-i sãnãtoasã, sã caute mance ºi sã-i deie
sã-i creascã.

Cînd s-a înturnat cu scrisoarea, a abãtut iar pe la fete. Ele iar
aºa au aruncat scrisoarea în foc ºi ,în loc, au scris alta cã sã-ºi ieie
copiii ºi sã se ducã unde or duce-o ochii, cã el de va gãsi-o o omoarã.

Ce sã facã ea saraca? Îºi ia toþi 12 copiii în braþe, cum a putut, ºi
se duce. Se duce, se duce, ajunge la o apã. Dã sã treacã, dar scapã
copiii în apã, îi rãmîne în braþe numai cît unul. Copiii, cum au cãzut,
nu i-a mai vãzut. Plînge ea, plînge ºi-l strînge pe aista la piept, doar
nu l-ar scapa. Iese din apã ºi nu departe, vede o cetate cu 12 turnuri.
– Întrã acolo. Înuntru nu era nime. Se gîndeºte : „Ce bine ar fi fost sã
nu se fi înecat copilaºii mei, cum ar fi ºezut fiecare în turnul lui !”

Da bãieþelul cela era nazdravan, macar cã era mic ; cum se fãcea
sara, se ducea pe malul apei – ºi de acolo ieºau fraþii lui ºi se jucau
împreunã în nãsip. ª-aºa au trãit ei ºi s-au jucat pãn’ au fost mari.

Odatã a mers cel nazdravan ºi ca sã-i amãgeascã, sã nu se ducã
înapoi în apã, i-a pus sã se numere. Ei cînd se numarau, acel ce
numara nu se punea ºi ieºeau numai 11 ; dar aist nazdravan cînd
numara, ieºeau 12. Tot aºa s-au numarat ei, pãn’ au cîntat cucoºii.

Atunci apa s-a închis ºi ei n-au mai putut întra. „Vai ! de-amu, nu
ne mai primeºte mama noastrã !” „Vã primesc eu”, a zis aista. ªi le-a
cumparat straie ºi i-a dus acasã la mã-sa. Ei au rugat-o sã le spuie
toatã istoria ºi au cerut inelul ei de cununie. Apoi au mers la tatãl
lor, sã-i spuie poveºti, dar cuºma din cap nu º-au rãdicat.

Acuma fetele cele douã, surorile ei, erau la dînsul : una – în casã
ºi una – bucãtãriþã ; ºi tot le da la bãieþi nuci, sã nu spuie povestea.
Copiii, dupã ce au gãtit, º-au rãdicat cuºmele din cap ºi i-au zis :
„Dacã nu credeþi, poftim ºi vedeþi !” Pe acele douã, împaratul le-a
alungat ºi a dus pe mama lor.

Glicheria Constantiniuc, Stãneºti pe Ceremuº

Blagoviºtenia

Au fost odatã trei fete sarace ºi s-au pornit pe drum cu furca
torcînd. Le întãlneºte un ficior de împarat. „Pe mine de m-ar lua
aista, i-aº îmbraca oastea c-un fus de tort.” „Pe mine de m-ar lua, i-aº
sãtura oastea c-o pîne.” „Da eu i-aºi face trei feþi-logofeþi cu pãrul de
aur creþ” – zice cea micã.

El le-a luat pe toate : pe una a dat-o unui aghiotant, pe alta altuia,
da pe cea micã º-a luat-o lui. Cînd a venit vremea sã nascã, el s-a dus
de-acasã ºi þiganca, în locul copilului, a pus un cãþel ; da copilul l-a
dat pe apã ºi s-a dus la niºte morari. Al doilea copil, la anul – tot aºa.
La al treilea, a zis împaratul, cã dacã va naºte tot cîne, are s-o
îngroape în pãmînt. Al treilea era fatã. Morariul ºi femeia lui, pe toþi
i-a crescut ; ei, cît creºtea altul într-un an, creºteau într-o zi. Da pe
mama lor, împaratul a trimes de-a îngropat-o pãn’ la brîu.
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Acuma ºi morarii erau bãtrîni ; a murit morariul ºi pe urmã femeia
lui, da copiilor le-a lasat o rotiþã : s-o azvîrle ºi sã se dupã pãn’ unde
i-a duce rotiþa.

S-a dus cel mare, a ajuns la un moºneag bãtrîn, bãtrîn, cu genele
pãn’ la gurã ºi barba pãn’ în pãmînt. El a zis bãietului sã-i taie
genele, ca sã-l vadã, ºi i-a dat altã rotiþã s-o arunce ºi sã meargã în
urma ei, c-a ajunge pãn’ la o babã: om-pasãre. Baba ceea l-a ocãrî
feli de feli, da el nu cumva sã întoarcã capul într-o parte, cã are se
rãmîie stîncã de piatrã. Bãietul s-a dus ; ºi ocãrîndu-l baba, s-a uitat
într-o parte º-aºa a ramas.

A mers º-al doilea bãiet pe urma rotiþei dintãi º-a ajuns la moº-
neag ºi iar i-a tãiet genele de l-a vãzut º-a mers ºi el la babã º-a
împietrit.

A mers fata. Ea s-a þinut, nu s-a uitat într-o parte, cînd a ocãrît-o.
Dac-a vãzut baba aºa, s-a întors cu binele la dînsa : „La ce-ai venit ?”
„Am venit, c-a murit morãriþa, mama noastrã, sã-mi dai apã vie ºi
apã moartã, apã rãsãritoare, copac care cîntã ºi pasãre care vor-
beºte.” Aºa o învaþase moºneagul sã zicã. „Sora mamei voastre sînt
eu; eu sînt pasãrea care vorbeºte.” I-a dat apã vie ºi º-a înviat fraþii
ei, apoi a luat copãcelul ce cînta ºi apa sãritoare ºi s-a luat cu baba
pasãre-om ºi s-a înturnat la moara lor ; º-a rãsãdit copacul lîngã apa
ce sãrea ; – dintr-însa sãrea aur ºi mãrgãritari ; ºi cînd cînta copacul
cel de lîngã fîntînã, te adormea.

„Hai º-om face o masã de Sf. Blagoviºtene, a zis pasãrea ceea, sã
chemãm pe toþi preoþii ºi împaraþii ºi va veni ºi tatãl vostru, sã vã
spuie unde vi-i mama, cã vouã nu vi-i tatã ºi mamã morãriþa.”

ª-au chemat lumea de pe lume; dar mîncare n-au fãcut alta
nimicã decît pepeni umpluþi cu aur ºi mãrgãritari. – Mai întãi ºi-ntãi,
i-a dat baba împaratului sã scoatã ºi sã taie ºi l-a întrebat ce
mîncare-i asta? „Pepeni umpluþi cu aur ºi mãrgãritari.”

„Apoi, cum sînt pepenii iºtia împluþi cu aur ºi mãrgãritari, aºa nu
sã poate ca femeia d-tale sã fi fãcut cãþei ; dar trei feþi-logofeþi cu
pãrul de aur creþ – ºi iatã aiºtia sînt copii tãi.” Îndatã º-au aratat toþi
trei pãrul de aur ºi pe împãrãteasa au trimes de-au scos-o º-au trãit
în fericire. Profira Zvorîºteanu, Botoºani

Pomul care cîntã etc.

A fost odatã un ficior de împarat ºi el, în cîteva rînduri, a visat cã
sã meargã tãrziu noaptea la casa unde va vedea luminã ºi sã asculte
la fereastã ce vor vorbi. A mers la o casã ºi s-a uitat pe fereastã, acolo
erau 3 fete, vorbeau înde ele : „Eu, zise una, m-aº mãrita dupã veze-
teul împaratului.” „ªi eu m-aº mãrita, zise alta, dupã bucatariul
împaratului.” „Ba eu m-aº mãrita dupã însãºi ficiorul împaratului –
ºi i-aºi face trei copii cu pãrul de aur.” Împaratul º-a însemnat
casa– º-a doua zi a trimes de a chemat pe cele trei fete la curte ; pe
una a dat-o vezeteului, pe alta bucatariului ºi pe cea micã a luat-o el.

A trecut vreme de vro zece luni de la însurãtoarea lor ; acu împã-
rãtesei îi venea vremea sã nascã ºi el tot una nu era acasã. A chemat
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pe surorele ei ºi le-a dat-o în samã s-o îngrijascã la facere. Ea a
nãscut o fatã cu pãrul de aur. Surorilor le-a fost ciudã, cã ele nu sînt
împãretese ca dînsa, º-au dat copilul într-o lãdiºoarã, pe apã ; iar ei,
i-au pus cãþei s-o sugã º-au zis c-a fãcut cãþei.

Împaratul, cînd a venit, n-a zis nimicã. Lãdiþa a mers cu copila,
pãn’ la niºte moºnegi, pe care i-a fost pus împaratul cu casa acolo pe
apã; ºi ei au ºtiut îndatã cã e copilul împaratului, cãci sã auzise cum
s-a fãcut însurãtoarea ºi lumea aºtepta sã nascã.

La cîtva timp, împãrãteasa iar a purces îngreunatã ºi împaratul
iar n-a putut fi la naºtere ºi împãrãteasa iar a pãþit ca întãi ºi tot aºa
pãþi ºi cu al 3-lea copil ; aceºtia doi erau bãieþi. Împaratul, de ciudã,
a strigat s-o îngroape pãn’ la brîu în pãmînt pe împãrãteasã ºi sã-i
puie cãþei s-o sugã.

Copiii ceia au crescut mai repede decît alþi copii. În cîþiva ani,
fata a fost mare ºi avea peþitori ; fraþii ei, de asemenea, erau mari,
dar nu le vedea nimene pãrul, cãci totdeauna purtau cuºmele pe cap
ºi fata umbla îmbroboditã. Ei o rugau întruna pe sora lor sã se
mãrite, dar ea nu vroia, pãn’ ce nu-i vor aduce „paserea care cîntã,
pomul care cîntã ºi fîntîna ce lumineazã”. Nime nu sã gãsea care sã
ºtie unde sã pot afla lucrurile acestea. A plecat fratele cel mai mare.
A mers, a mers, pãn’ a ajuns la un moºneag.

Acesta i-a dat un mãr ºi i-a zis cã sã-l arunce ºi sã meargã pe
urma lui. Acolo dacã va ajunge, va auzi strigãte, rãcnete în urmã, i
sã va pãrea cã-l taie, el sã nu cumva sã întoarcã capul, sã sã uite,
cãci pe loc va rãmînea piatrã. Bãietul a mers dupã mãr, pãn’ ce-a
ajuns înaintea niºtor palaturi foarte frumoase, înaintea cãrora era o
cîmpie întinsã, plinã cu stînce de piatrã. Aude strigînd ºi rãcnind în
urma lui, ca sã steie, sã nu meargã-nainte, cã-l vor tãia. El n-a bagat
samã º-a vrut sã meargã mai departe, dar clocotul de glasuri îi era
acuma la spate, s-a uitat în urmã º-a ramas piatrã.

Trece un timp, vede fratele cel mic cã nu vine, porneºte în urma
lui ; dar pãþeºte tot aºa. Aºteaptã fata cît aºteaptã ºi porneºte ºi ea.
Întãlneºte pe moºneag. „ªtiu eu unde te duci, zice el, dar cautã sã nu
pãþeºti ºi tu ca fraþii tãi...” A învaþat-o ce sã facã – ºi ea a pornit. „Sã
ºtiu bine cã mã vor tãia bucãþele, se gîndeºte ea, cã înapoi nu mã voi
uita.” A mers pãn’ a ajuns ºi ea pe cîmpia ceea ; îndatã au început a
o striga din urmã; ea nu s-a potrivit, a mers înainte, pãn’ ce-a ajuns
unde erau împietriþi fraþii ei ; acuma, au fost început a hui sãbiele, a
o tãia pe la spate ; ea a tras o fugã º-a întrat în palat ; acolo nu-i
puteau face nimicã.

Paserea, cum a vãzut-o, s-a bucurat : „Bine-ai venit, fatã de împa-
rat, cã de mult te-aºtept ! Ia apã din fîntînã ºi stropeºte peste oamenii
cei împietriþi. Apoi rupe o creangã din pomul cîntãtori din grãdinã ºi
o vei rãsãdi în grãdina ta ºi sã va face pãn’ a doua zi întocmai aºa un
pom ºi ia într-un ºip apã din fîntîna luminoasã ºi toarnã în fîntîna ta
ºi întocmai aºa va lumina; ia-mã ºi pe mine cu cuºca ºi sã ne ducem.”
Fata a mers în grãdinã. Era ca în rai. Pomul acela înflorit cînta, cã
întrecea cele mai minunate muzici ; iar fîntîna arunca o luminã ca de
la soare ; sã vedea noaptea ca ziua de la ea. Fata º-a luat ce i-a spus
paserea, a luat cuºca ºi, stropind cu apã vie peste cîmpie, cu toþii au
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înviat. Erau singuri ficiori de crai ºi voinici, care mersese ºi ei sã-ºi
cerce norocul, dupã lucrurile minunate de care auzise, ºi nime nu a
fost în stare sã aducã la capãt, decît fata cea de împarat. S-au
primblat prin grãdinã, prin palat – lor li sã pãruse cã au fost dormit.
Un ficior de împarat foarte frumos, nebun de dragoste dupã fatã, a
cerut-o sã-i fie soþie. Ea a primit ºi a poftit pe toþi, precum ºi pe
locuitorii palatului, care acum înviase, la nunta ei ; ºi în mare veselie,
au pornit cu toþii spre casa ei. Ajungînd acasã, gãsirã pe moºnegi
bolnavi de tot. Ei binecuvîntarã copiii ºi le dãdurã o lãdiþã, pe care le
spuserã sã o deschidã în ziua nunþei fetei, cînd vor fi la masã.

Bãtrînii au murit chiar atunci, nunta a ramas mai pe urmã. Pomul
l-a rãsãdit lîngã fîntînã în grãdinã ; era întocmai ca cel de la palat ºi
cînta ; iar pasãrea sta sus în pom, dar nu cînta, – era tot una
suparatã. Acuma, fata era sã se cunune ; merge la pasãre. „Pãsãricã,
pãsãricã, zice fata, de ce tu nu-mi cînþi, tocmai acuma cînd sînt
mireasã!” „Îþi voi cînta, zice pasãrea, la nuntã, dacã cînd te vei duce
la cununie, mã vei lua pe umãrul tãu drept.” „Te voi lua.” „Catã sã
nu uiþi !” – Cînd a venit ziua nunþei, fiind gãtitã frumos, a mers º-a
luat paserea ; ºi tot drumul aºa de minunat cînta, cã toatã lumea se
minuna. Preotul în bisericã i-a pus pe miri alãturea, sã-i cunune ;
dar iatã cã paserea se dã de 3 ori peste cap ºi se face un tînãr ficior
de împarat, aºa de frumos, cum n-a mai fost. Vine ºi-l dã deoparte pe
mire ºi se pune el lîngã mireasã.

El era ursita ei, dar fusese blastamat sã fie pasere, pãn’ ce ea îl
va scoate. Toþi s-au minunat de aceasta. Preotul a trebuit sã-i cunune.
Au venit acasã ºi au deschis lãdiþa cu hãrtiele de la moºneag.

Acolo era ºi împaratul, tatãl lor. Moºneagul a fost scris toatã
istoria lor. Împaratul s-a bucurat, auzind cã-i sînt copii – ºi mireasa
cu fraþii ei s-au dus sã-ºi scoatã pe mama lor de la pedeapsã ; iar pe
cele douã surori, le-au prãpãdit. De la d-na Repta din Comãreºti

Raþa. Mama

Era odatã un om sarac, cu o casã de copii. Hrana lui era peºtele,
cît pescuia în fiecare zi ; dar niciodatã nu pescuia mai mult decît îi
trebuia. Într-o zi, ia el la pescuit pe fata cea mai mare ; a doua zi, pe
cea mijlocie ; a treia zi, pe cea micã. Prinde el o mreanã tare
frumoasã º-o dã fetei în mînã s-o þie.

Mreana începe cu glas jalnic a-i zice : „Fatã frumoasã, fatã fru-
moasã, dã-mi drumul, cã þ-oi prinde un bine odatã.” Fata ia ºi-i dã
drumul în apã. Tatã-sãu mai prinde una º-aceea tot aºa-i zice ; ºi-i
dã º-acelia drumul. Aºa, trei mrene ce le-a prins, pe toate le-a
slobozit înapoi ; ºi de frica tãtîne-sãu, a pornit înainte acasã.

Pe drum cum mergea, a început a-i curge din ochi mãrgãritare,
din nas pietre scumpe ºi din gurã diamante. Cum a ajuns acasã,
mã-sa a pus-o într-o odaie deosebitã ; iar pietrele celea curgeau
necontenit. Ieºind tatã-sãu din apã ºi vãzînd cararea ceea, a început
a culege pãn’ acasã – ºi vine de spune femeiei lui. Femeia îl duce ºi-i
aratã fata-n camarã.
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Vestea asta a mers pãn’ la împaratul. Au trimes º-au adus pe fatã
acolo. Ficiorul împaratului, cum a vãzut-o, s-a amorezat de dînsa º-a
luat-o de soþie. Împãrãteasa a purces îngreunatã ; dar era o fatã de
mai mulþi ani la împaratul º-aceea avea pizmã pe dînsa. Într-o zi, a
îmbiet-o sã meargã la scaldat ºi, ºtiind un loc adînc, a împins-o º-a
înecat-o.

Apoi, s-a îmbracat cu straiele împãrãtesei ºi s-a fãcut împãrãteasã
în loc. Împaratul n-a prea luat sama; s-a trecut aºa. Dar ea, înecatã
cum era, n-a murit, cã cele trei mrene îi purtau de grijã. Acolo a
nãscut trei bãieþi, cu pãrul de aur creþ. Bãieþii s-au fãcut muzicanþi,
cu scripcã de aur, º-au început a umbla prin lume.

Iatã cã au venit ºi la împaratul. Da împaratului, fãrã sã ºtie, îi
erau tare dragi ºi-i punea totdeauna sã cînte la masã. Numai ea,
chip împãrãteasa, nu-i putea suferi. Într-o zi cînd nu era împaratul
acasã, s-a dus ºi le-a tãiet capul la toþi trei. Împaratul vine acasã ºi
trimete dupã dînºii sã vie sã-i cînte. Sluga vine ºi spune cã-s cu
capetele tãiete ! Împaratul hîrºti o palmã slugei – de ce spune min-
ciuni. Trimete pe altã slugã, tot aºa. Merge împaratul singur ºi
vede. S-a suparat tare... Iatã cã vine un cãlugãr ºi spune cã el, dacã
le va ceti, vor învia. Sã pune cãlugãrul ºi citeºte, dar printr-un ochi
spart de fereastã venea o raþã zburînd ºi-i bocea : „Dragii mamei,
cum v-au tãiet duºmanca !” ªi plîngînd, îi curgeau pietre scumpe.
Cãlugãrul strînge pietrele ºi nu spune nimic. Mai avea douã zile sã
citeascã ; vine împaratul ºi zãreºte pietrele cele scumpe ; – îl
întreabã pe cãlugãr de unde-s? El de fricã a spus. Împaratul a vãzut
singur cum a venit raþa, dar n-a putut-o prinde. A doua zi, s-a pus pe
atîta º-a prins-o ºi, cãutînd cu de-amãnuntul, a vãzut un bold în
cucui : l-a scos ºi din raþã s-a fãcut femeia lui. Pe copii i-a înviat
cãlugãrul, iar pe fata ceea au prãpãdit-o. D-na Tasiluþa Nastasi, Siret

Bucatele amare. Paserea

Un moºneag avea o fatã ºi s-a însurat c-o babã, care avea ºi ea o
fatã. Moºneagul a zis cã, care s-a scula mai dimineaþã, aceea va
merge la bisericã. S-a sculat fata moºneagului ºi s-a dus º-a scapat
un papuc.

Ficiorul împaratului a umblat cu papucul º-a gãsit-o ; – cucoºul
i-a spus. Fata babei a mers în slujbã la ea. Pãn’ la anul, împãrãteasa
a avut un copil. Într-o zi cînd împaratul nu era acasã, a îmbiet-o
sorã-sa cã sã meargã sã sã caute amîndouã în fîntînã ; º-a înecat-o
pe împãrãteasã.

Noaptea, vinea o pasere la fereasta bucãtãriei ºi zicea : „Dormi,
bucatariule?” „Nu.” „Da cuconaºul meu doarme?” „Doarme.” „Dacã
doarme, uºor sã sã scoale. Da domnul doarme?” (Idem). „Da doamna
doarme?” „Doarme.” „De la pãmînt greu, sã nu sã mai scoale. – Da
de nu-i spune ce-ai auzit, sã-þi fie bucatele amare.”

Bucatele au fost amare, împaratul l-a chemat ºi l-a ocãrît ; el a
spus ºi împaratul s-a pus la pîndã; a prins paserea ºi s-a fãcut iar
femeie. De la o þigancã, Mihalcea
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Cruciþa

Era o babã º-un moºneag ; baba avea o fatã ºi moºneagul altã
fatã. Baba, pe fata moºneagului o chinuia, o punea la lucru greu, –
da pe a ei nu. Dar moºneagul mai avea trei ficiori morþi ºi unul în
slujbã la împaratul.

Odatã se duce baba la bisericã ºi pe fatã o pune sã culeagã un
cãuº de mac, ce l-a fost turnat în cenuºã. Se pune fata ºi plînge, ºi
plînge, ºi tot zice : „Toatã lumea are noroc, numai eu nu!” Fraþii
fetei au venit ºi i-au fãcut toatã treaba; ºi pe dînsa au trimes-o la un
copac, sã zicã : „Deschide-te copac !” Copacul cela se deschidea ºi
ea-ºi lua ce-i trebuia – ºi cai, ºi trãsurã din el ieºea. A mers ea la
bisericã, dar în urma ei, pe unde mergea, mirosea a mintã ºi busuioc.

La bisericã, a vãzut-o un ficior de împarat ºi s-a pus s-o caute pe
la toatã casa, dupã mirosul de mintã ºi busuioc. Fratele ei i-a spus cã
numai sora-sa miroasã astfel ; ºi împaratul a trimes s-o aducã. Baba
ºi cu fata s-a rugat sã le ieie ºi pe dînsele de argate. Fata le-a luat.

Pe drum, s-au oprit la un iaz sã se scalde ºi baba a scos ochii
fetei, i-a legat un bolohan de gît ºi i-a dat drumul în apã. Da o
cruciþã ce-o avea ea la gît, din copac, baba a luat-o º-a pus-o la icoane.

Cînd a vãzut ficiorul de împarat mireasa, n-a cunoscut cã nu-i
aceea. Apoi, pe fratele fetei, baba l-a pus la închisoare.

Fata moºneagului, macar cã sta în apã, ea nu se înecase, cã ea era
nazdravanã; ºi tot una zicea : „De-a fi moºneag, mi-a fi tatã ; de-a fi
babã, mi-a fi mamã.” Auzind un moºneag ce venise la peºte, a scos-o
º-a dus-o acasã.

Ea sîmbãta cînd se la, din capul ei fire de argint ºi mãrgãritari
ieºea. Cu acelea a cusut o naframã frumoasã º-a trimes pe moºneag
s-o vîndã împãrãtesei pentru un ochi de om; º-a zis cã, cînd va pune-o
împãrãteasa pe umãr, împaratului ºi mai frumoasã are sã-i parã.
S-a dus omul, baba nu prea vra sã dea, da fata-i zice : „Doamne,
mamã, cum gîndeºti d-ta cã, de atîta vreme, ea sã mai fie vie ?” ªi i-a
dat un ochi moºneagului. Ea a mai lucrat o naframã – ºi i-a dat ºi pe
celalalt.

Fata cea nazdravanã, în toatã noaptea, se prefãcea în pasere ºi
zicea :

„Înainte luminiþã,
Îndãrãpt neguriþã ;
Nime sã nu mã vadã,
Nime sã nu mã audã!”

ªi zbura la fereasta împaratului ºi zicea :
– Cruciþa mea, cruciþã !
– Aud, doamna mea!
– Ce face domnul?
– Doarme ºi nici prea.
– Da doamna?
– Doarme ºi ea.
– Domnul, de unde s-a culcat,
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Sãnãtos sã se scoale.
Da d-na în stîncã de piatrã
Sã se prefacã.
– Da frãþiorul meu?
– ªede în fund de temniþã,
Îi bate chica cãlcãiele,
Barba genunchile,
ªi musteþile umerile,
– Dumnezeu sã-l scoatã !

ªi apoi zbura.
Împaratul, cum a auzit, a doua zi a scos pe flecãu din temniþã ºi

el a spus cã aceea nu-i sora lui ; cã ea miroasã a mintã ºi busuioc ; ºi
s-a luat flecãul pe mirosul mintei º-a gãsit-o la moºneag º-a adus-o.
Iar pe babã ºi pe fatã, le-au legat de coada cailor ºi le-au dat
drumul...

Am ºezut pe o ºea º-am spus-o aºa.
ª-am ºezut pe o roatã, forforoatã
ª-am spus-o toatã.
Talhariul de tîrgovãþ mi-a luat calul,
C-am avut un cal de nagarã,
Cu trupul de cearã
ªi cu coama de usturoi,
C-aºa se spun minciuni pe la noi.

Gheorghe Botezat, Siret

Irina ºi Chiril. Cerbul. Mreana

Era un om ºi avea doi copii : un bãiet º-o fatã : Irina ºi Chiril.
Bãietul era mai mic ºi fata mai mãriºoarã. Abãtîndu-i omului sã se
însoare de a doua oarã, face el prieteºug cu o femeie din alt sat, care
avea ºi ea o fatã. Femeia îi spune cã s-ar mãrita, dacã ar gãsi un om
fãrã copii. Omul, auzind asta ºi cãzîndu-i dragã, îi spune cã sã
meargã dupã dînsul cã el n-are copii – ºi pe copii i-a dus în alt sat,
la un neam a lui, sã-i creascã. S-a însurat ºi trãia bine cu femeia ºi
pe copila ei o þînea aºa ca pe a lui. Dar de la o vreme, copiilor lui le-a
venit tare dor de tatãl lor º-au pornit amîndoi, fãrã sã le prindã
nime de veste, venind drept acasã ; dar n-au întrat deodatã-nãuntru,
au stat la fereastã.

Tocmai atunci gãtise ei de mîncat ºi, uitîndu-se omul la fata
femeiei lui, zice : „Doamne, Doamne, cît îi e de bine copilei tale ; da
cine mai ºtie cum le va fi copiilor mei, saracii !” Atunci ºi copii au
întrat înãuntru... Tatãl lor tare s-a bucurat ºi i-a sãrutat ; da femeia
lui s-a fãcut parã ºi foc. „Aºa, blastamatule ºi ticãlosule, m-ai amãgit
cã n-ai copii ºi amu þ-ai adus þiganii tãi sã-i cresc eu! Sã ºtii cã te
las, de nu i-i duce de la casã. Sã-i duci în pãdure, sã nu-i vãd !” Ce-a
rugat-o omul sã mai îngãduie pãn’ a doua zi, sã nu-i lepede noaptea.
Ea nu, ºi nu. – „Macar pãn’ ce-or cînta cucoºii, mai lasã-i femeie !” –
„Nici un ceas, nici o minutã, aºîº îndatã sã te cãrãbãneºti cu dînºii ;
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cã de nu, mã duc eu !” N-a avut ce face bietul om, a pus boii la car ºi
i-a dus în pãdure ºi i-a lasat acolo, amãgindu-i cã el merge sã taie
lemne ºi îndatã va veni.

A mers mai încolo, a legat o scîndurã de-un copac ; vîntul tot o
lovea: boc, boc, de copac, da copii tot sã bucurau ºi ziceau: „Ia, tata
taie lemne !” De la o vreme, dacã au vãzut cã tatãl lor nu mai vine,
au pornit într-acolo unde s-auzea sunetul. Acuma sã facuse ziuã ºi
copila a vãzut scîndura legatã ; atunci s-a priceput cã tatãl lor i-a
lasat. Bãietul a început a plînge ºi a cere de mîncat, da copila l-a
amãgit cu vorba cît l-a amãgit... Iatã, vede pe lîngã copac, unde
dejugase tatãl sãu, cã erau baligi de la boi. Îndatã ia ºi le adunã ºi
sã face cã frãmîntã, amãgind pe bãiet cã face pîne ; iar pe dînsul l-a
pus sã strîngã fîn de cel ramas de la boi ºi vreascuri pentru foc, sã
sã coacã pînea. Aºa s-a fost ogoiat bãietul. A pus baliga sã sã coacã.
Vine un moºneag – Dumnezeu – ºi o întreabã: „Ce faci tu, copilã?”
Ea îi spune plîngînd cum i-a lasat tatãl lor în pãdure.

Dumnezeu blagosloveºte baliga ºi s-a fãcut pîne. Mãnîncã bãietul
ºi sã sãturã ; mãnîncã ºi copila ºi, de unde mînca, pînea la loc creºtea.
Bãietului i-a venit sete ºi cere apã. Dumnezeu i-a zis copilei : „Mergi
încolo ºi-i gãsi trei pãrãie : sã nu beie din cel dintãi, nici din al
doilea, dar tocmai din al treilea.” I-a blagoslovit º-a pornit. A mers
copila cu bãietul. Dau de-un izvor : „Sorioarã, sorioarã, lasã-mã sã
beu, cã tare mi-i sete.” – „Ba, dragul leliþei, de-aici sã nu bei, cã sã
vede urmã de lup ºi te-i face lup ºi m-ãi mînca.” Au mers la al doilea
izvor. Acolo era urmã de urs. El a vrut sã bea de-acolo ; sorã-sa nu l-a
lasat. A mers la al treilea, acolo era urmã de cerb. Ea nici aice nu-l
lasa. – „Lasã-mã, leliþã, sã beu, cã m-oi face cerb ºi te-oi purta în
spate ºi nu te-i trudi a umbla pe jos.” A bãut el de-acolo ºi s-a fãcut
cerb. Fata þinea pînea subsuoarã ºi mînca de cîte ori îi era foame, da
el pãºtea ºi aºa trãiau acolo în pustietãþi pãziþi de Dumnezeu.

Iatã cã odatã vine ficiorul împaratului la vînat în pãdurea ceea ºi
vãzînd cerbul aºa de frumos, a poroncit haitaºilor cã numaidecît sã-l
prindã aºa viu, cã el vrea sã-l ducã în grãdina împãrãteascã la tatãl
sãu. Cerbul sta într-o poianã la soare cu sorã-sa ºi aºa i-au împre-
jurat din toate pãrþele, cã n-aveau unde fugi. Fata, dupã atîta timp,
crescuse mare ºi frumoasã. Împaratul, cînd a vãzut-o, s-a minunat
de frumuseþa ei ºi i-a dat o manta sã se acopere, cã era goalã ; iar pe
cerb, cînd l-a vãzut cã-i cuminte ºi vorbeºte, s-a minunat ºi mai tare.
A vrut sã-l puie în trãsurã alãturea cu dînsul, da cerbul n-a vrut, el
a zis cã ºtie la curþele lui º-a merge înainte. (Cã era nazdravan.) Cum
a ajuns acasã, l-au dat în florãrie, iar pe fatã au fereduit-o ºi au
îmbracat-o ca pe-o împãrãteasã º-a fãcut nuntã cu dînsa.

Iatã cã aude maºteha ei ce-a ajuns ; ºi învaþã pe fata sa sã meargã
acolo ºi s-o prãpãdeascã, iar pe împarat sã-l fermece ºi sã se puie ea
în locul Irinei. Într-o zi, cînd împaratul s-a fost dus la vînat ºi dase
de grijã la pãzitorii cerbului ca sã ia sama sã nu i se întîmple nimica,
iatã cã vine o fatã ºi sã cere la împãrãteasa la slujbã. Pãzitorii o
alungã de la poartã. Ea nu se duce. Împãrãteasa o vede º-o cheamã
º-o întreabã ce vra? Ea spune cã ºtie sã facã niºte scãldãtori, cã cine
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se scaldã amiroase a smirnã ºi tãmîie ; ºi cã s-ar baga la împãrãteasa
în slujbã. Împãrãteasa a luat-o º-a mers cu trãsura cu dînsa la un iaz
sã se scalde.

A întrat în apã ; ea i-a dat brînci º-a înecat-o. S-a îmbracat cu
straiele împãratesei ºi, viind acasã, s-a fãcut ea împãrãteasã. Împa-
ratul, fermecat, n-a cunoscut-o. Da cerbul, atunci cînd o îneca pe
sorã-sa, se tãvãlea pe jos ºi se sfarma ºi nime nu ºtia ce are.

Cînd vine împaratul acasã, împãrãteasa numaidecît sã taie cer-
bul, cãci e bolnavã – ºi de n-a mînca carne de cerb, moare. „Moarã ºi
moartea din tine, da eu pe cerb nu l-oi tãia !” zice împaratul. Ea iar
îi spune cã dacã n-a tãia cerbul, n-are sã aibã împãrãþie nici soþie. A
treia oarã, el s-a înduplecat. – A trimes tingirile la spoit ºi cuþitele la
ascuþit º-a mers singur împaratul la cerb sã-i spuie.

Cerbul a zis cã bine ; dar mai întãi, sã meargã împaratul cu dînsul
la primblare. ªi au mers la iaz ºi a vorbit cerbul de la mal : „Sorã,
sorioara mea, sorã mi-ai fost ºi sorã mi-i fi, unde eºti ?” Din iaz, ea a
rãspuns: „Frate, frãþiorul meu, frate mi-ai fost ºi frate mi-i fi, aice
sînt. Spune împaratului sã facã plasã albastrã de matasã, sã mã
scoatã ºi sã mã ducã acasã !” Împaratul aude ºi întreabã pe cerb cu
cine vorbeºte ? Cerbul îi spune cã acolo este o împãrãteasã ºi sã cere
scoasã.

A fãcut împaratul aºa o plasã ºi a tras o datã ; a scos mreana cea
micã ; a tras a doua oarã, a scos mreana cea mijlocie ; a tras a treia
oarã, a scos mreana cea mare – acolo era ea. Ea îi spune cerbului cã
sã nu lese pe nime sã taie mreana, sã n-o atingã pe dînsa ; dar sã o
spintece el cu cornul drept. Dupã ce a spintecat el mrena, ea a ieºit ;
iar pe mreanã a cusut-o ºi i-a pus cerceii ei cei de aur în urechi ºi i-a
dat înapoi drumul în apã. Da pe fata babei au legat-o de douã iepe
nenvaþate ºi unde a picat ciolanul, s-a fãcut dealul ; unde ochi, s-au
fãcut ape ; unde capul, fîntînã. ªi de atunci sînt dealuri ºi fîntîni.

Marghioala Chitic, Botoºani

În alte variante se spune cã cerbul, îndatã ce a simþit cã au sã-l
taie, s-a dus la iaz º-a vorbit :

„Cuþitele s-ascuþesc,
Tingirele se spoiesc
ªi pentru cerb se gãtesc !”

Sau:
Sorioarã Ileanã,
99 de casapi s-au strîns,
Tingirele undeazã
Pre cerb ca sã-l piarzã !
– Frãþioare Chirilã !
O neagrã de þigancã
În apã m-a aruncat
ªi mreana m-a apucat !

Împaratul a auzit etc. Se mai spune cã ea avea copil ºi cerbul îl
aducea la ea în coarne, de-l hrãnea.
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Tatãl. Mama. Mîncãtorul de carne

Era un om cãruia îi plãcea tare carnea. Într-o zi, aduce el o mãsurã
de carne, cumparatã pe banii ce-i mai avusese, ºi-i dãdu femeiei sã-i
facã mîncare. Femeia puse carnea pe masã ºi zise la copii sã pãzascã,
sã n-o mãnînce mîþa ; cãci ea avea altã treabã. Darã copiii nu au
pazit bine ºi mîþa a mîncat carnea. Ce sã facã ea? Bãrbatul ei trebuia
sã vie îndatã – ºi era foarte rãu...

A luat º-a tãiat pulpa ei de la picior ºi a fiert-o ; iar ea s-a legat ºi
s-a suit pe cuptor, cãci o durea. Cînd a venit el sara acasã, copiii
dormeau. A cerut de mîncare, da femeia a zis sã ia singur, cã ea e
bolnavã. Dupã ce a mîncat el, a venit s-o întrebe ce boalã are ºi a
lãudat-o, cã niciodatã nu i-a fãcut mîncare aºa bunã ca atunci.
Femeia i-a spus de ce a fost aºa bunã; ºi i-a aratat piciorul ei.

„Aºa de bunã e carnea de om? zice el. Eu aºi mai mînca ! Hai º-om
tãia copiii.” „Bine, omule, i-om tãia, zice femeia, dar lasã sã adoarmã
oamenii pe la case ºi-i vom tãia mai tãrziu.” Copila dormea alãturea
cu bãietul – mai mulþi copii nu aveau. Ea a auzit ce a vorbit tatãl ei
cu mã-sa ; a ghiontit pe frate-sãu sã meargã cu dînsa afarã ; ºi cum au
ieºit, l-a luat de mînã ºi la fugã. „Hai º-om fugi, zice fata, cã iatã ce
vrea sã facã tata cu noi !”

Au mers ei într-o pãdure, într-un codru des, ºi tot au fugit mai
departe, cît au putut. Acuma sã fãcuse ziua. Bãiatului îi era sete ºi
vroia sã bea apã din urma unei fiare. Fata nu l-a lasat ; a zis cã se va
face lup ºi va mînca-o ; bãiatul a mai rabdat pãn’ a dat de-o urmã de
berbece. Din aceea a bãut ºi s-a fãcut berbec. Rãtãcind ei aºa prin
pãdure, au dat de-un stog cu fîn. Bãiatul a fãcut cu coarnele o colibã
ºi dormeau amîndoi în stog. Berbecuþul pãºtea, iar copila sã hrãnea
cu rãdãcini, cu ce putea, pãn’ ce a crescut mare.

Iatã cã vine un domn acolo în pãdure, la vînãtoare, ºi se ia dupã
berbec ; acesta a alergat pãn’ la stog. Fata era afarã. Cum l-a vãzut
pe domn cu arma în mînã, s-a pus în genunchi ºi s-a rugat sã nu-l
omoare, cãci acela e fratele ei. Domnul a luat-o cu berbecul acasã. A
îmbracat-o, a pus-o sã înveþe ºi în curînd s-a cununat cu ea, cãci era
tare frumoasã. La nuntã, au adus ºi pe mama fetei ºi toþi s-au
bucurat. Numai unei þigance, ce a fost þiitoarea împãratului, îi era
ciudã. – Pãn’ la anul au avut ºi un copil.

Odatã s-a dus împaratul de-acasã ºi femeia lui a rãmas numai cu
þiganca. Acolo în apropiere, era un iaz afurisit ; în locul acela fusese
de mult o mãnãstire ºi, mergînd o femeie necuratã (ce avuse la
timp) la bisericã, Dumnezeu a trimis un nour ºi a izãrit mãnãstirea.
Þiganca luã pe doamnã ºi îi spuse cã sã se uite în iaz ºi va vedea
ceva. Doamna uitîndu-se, þiganca o împinsã ºi o înecã. Dupã aceea a
venit acasã, s-a îmbracat în straiele doamnei ºi s-a pudruit. Cînd a
venit d-nul, a crezut cã-i femeia lui. Dar copilul necontenit plîngea,
pentru cã-i era foame ºi þiganca nu avea de unde sã-i dea piept.
Berbecul ºtia toate. Cînd nu l-a vãzut nimene, a întrat în casã, a luat
copilul în coarne ºi l-a dus la iaz, zicînd de trei ori : „Ieºi afarã,
rãþiºoarã, ieºi afarã, sorioarã, ºi-þi hrãneºte copilaºul ºi-þi adoarme
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cuconaºul.” Apa s-a tulburat ºi de trei ori s-a aratat în sus icoana
Maicei Domnului. Apoi a ieºit o raþã frumoasã cu penele de aur. A
lepãdat penele ºi s-a fãcut femeie cum a fost.

A dat piept copilului, a spalat pelincele ºi a suflat de douã ori de
le-a uscat ; dupã aceea l-a înfãºat ºi l-a pus înapoi pe coarnele ber-
becului. Ea a întrat iar în apã, iar berbecul a dus copilul înapoi ºi l-a
pus în leganaº. A doua zi, þiganca, ciuda ei ! A înþeles cã berbecul
trebuie sã fi fãcut ceva ; – ea aºtepta ca copilul sã fie pãn’ a doua zi
mort...

Numaidecît cere la boierul ca sã-i taie berbecul ºi ea sã-i mãnînce
inima. Domnul s-a mirat, cãci ºtia cît de tare îl iubeºte sorã sa, ºi a
înþeles cã trebuie sã fie ceva. A pus de-a tãiat un cîne ºi a adus
þigancei inima, iar pe berbece l-a ascuns ºi s-a pus sã pîndeascã.
Berbecul, cînd a auzit copilul plîngînd, a alergat de l-a luat iar în
coarne ºi l-a dus la mamã-sa. Domnul sta deoparte ascuns. Cînd a
vãzut pe femeia sa, a vrut s-o prindã. „Stãi, nu pune mîna pe mine,
a zis ea, cã nu se poate ; pe mine numai astfeli mã poþi lua : sã faci
lîngã iaz duminicã dimineaþã, pãn’ în ziuã, liturgie cu 12 preoþi ºi
cînd va ieºi icoana Maicei Domnului, sã o apuci ºi atunci sã mã apuci
ºi pe mine ; cãci aice unde sînt eu, e locul Maicei Domnului ; ºi atunci
voi putea sã trãiesc cu tine vie pe pãmînt.”

D-nul a fãcut aºa. A scos ºi icoana ºi a pus-o spre rãsãrit în odaia
lor ºi s-au închinat totdeauna la ea. Iar pe þigancã au legat-o de 4 cai
ºi i-au dat drumul. Unde i-au picat ciolanele, s-a fãcut vale, unde
capul, deal, unde ochii, baltã, unde pãrul, iarba de cea rea, cã nici
vitele n-au mîncat-o. Maria Gabora, Stãneºti

Berbecul

(Începutul, aproape ca ºi la cerb...)

...Împaratul a luat-o ºi s-a cununat cu dînsa. Pãn’ la anul, a fãcut
un bãiet cu pãrul de aur. Împaratul nu era acasã, dar o þigancã a
tãiet copilul ºi l-a dat între vaci, iar pe mã-sa a înecat-o. Pe copil l-a
mîncat o vacã º-a fãcut un viþel cu pãrul de aur. Pe viþel l-au tãiet ºi
cînd îi pîrleau capul, a sãrit o scînteie pe niºte tãrîþe º-a lins o oaie
º-a fãcut un miel cu pãrul de aur. Au tãiet ºi mielul. Au mers la pãrãu
sã-l spele ; un maþ a scapat mai la vale ºi s-a fãcut iar bãiet. Îl vede
un moºneag, îl ia ºi-l îmbracã ºi-l þine. Merge bãietul la împaratul ºi
se întãlneºte cu berbecul, moºul sãu; ºi merg amîndoi la iaz.

„Sorioarã, zice berbecul, ieºi afarã ºi-þi hrãneºte pruncul tãu, cã
plînge de foame.” Ea era vie ºi sta în apã, sub aripa Maicei
Domnului. Iese ºi-i dã piept, îl dezmiardã ºi iar s-ascunde. Împa-
ratul a bagat de samã cã merge undeva berbecul c-un bãiet ; trimite
dupã ei o slugã sã vadã. Sluga vine la împaratul ºi-i spune.

Împaratul cheamã pe berbec ºi pe bãiet ºi-i întreabã... Atunci
bãietul începe a-i spune cã el ºi-n vacã a trãit, ºi-n oaie ºi din toate
a scapat. „Da pe sorã-ta cum o putem scapa?” îl întreabã pe berbec.”
„Sã se ascundã doi oameni în niºte poloboace, în apã, zice berbecul,
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ºi cînd va ieºi sã deie bãietului de supt, s-o prindã ºi s-o aducã
înaintea ta.” – Aºa au fãcut ; ºi pe þigancã au omorît-o. Da berbecul
s-a fãcut om º-au trãit fericiþi. Ion Pisarciuc, Roºa

§ 7. A. Raþa. Lebãda. Gîsca

În Horecea ºi alte sate din jur, la copii mici, ca sã adoarmã, li sã
cîntã :

Haide liuliu, pui de raþã,
Vinã la mãmuca-n braþã.
Haide liuliu, pui de curcã,
Vin’ la mama ºi te culcã !

Poveste : O raþã înota pe apã. Vulpea o vede ºi-i zice : „Ce
frumoasã eºti tu, vinã sã te vãd mai de aproape !” „Vinã tu la mine”,
zice raþa. Vulpea a întrat în mîl ºi s-a înecat, iar raþa a scapat.

D-na Elena Braha, Mihalcea
Rãþele cînd vorbesc, rãþoiul zice : „Taci, taci” – iar raþa rãspunde :

„Nu tac, nu tac.”

Pe o raþã strãinã dacã o închizi, îndatã o cunoºti de-i raþã sau
rãþoi : cãci raþa strigã tare, ocãieºte, pe cînd rãþoiul are glasul
amorþit.

Un surd îºi cãuta rãþele ; un prietin îl întãlneºte ºi-i zice :

– Buna ziuã, mãi Istrate !
– ªepte pui de raþã, frate.
– Mãi Istrate, tu eºti surd?
– ªi mainte a trecut un cîrd! – rãspunde surdul.

Botoºani

Raþa descoperitoare

A fost un ficior de împarat ºi el nu ºtia ce-i nevoia ; a cerut la
tatãl sãu sã-i dea bani de drum ºi cal de cãlãrie, sã se ducã în lume,
sã dea peste nevoie.

Se duce pãn’ la un iaz ; da un om legase la gîtul unei reþe o
punguþã deºartã ºi tot o alunga prin iaz s-o prindã. „Ce faci d-ta
acolo?” îl întreabã ficiorul de împarat. „Ia, vreu sã prind raþa asta,
cã are la gît o pungã de bani – ºi nu pot.” „Stãi cã þ-o prind eu !” ºi
iute se scoboarã de pe cal, se dezbracã ºi întrã în apã – ºi dupã
raþã... Celalalt a ieºit, i-a apucat straiele de pe mal ºi calul ºi tiulea
la sãnãtoasa. Cînd se întoarce aista sã se-mbrace : tufã ! A stat în
niºte pãpuºoaie pãn’ ce-a însarat, apoi a apucat-o înainte spre un
sat.

Mergînd prin grãdini, ajunge la o casã, unde era cumãtrie în-
lãuntru. Ce a fãcut, ce a dres, c-a întrat în casã ºi s-a vîrît sub pat.
Dar sub pat mai era ºi popa, ibovnicul femeiei ; ºi ea tot una-i da
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acolo mîncare, rachiu, fripturã ; dar totul ce da ea, apuca aistalalt, cã
era ºi el destul de flãmînd. Dupã ce-a mîncat º-a bãut bine, zice cãtrã
popã: „Eu de-amu cînt !” „Ba, mã rog d-tale, nu face asta !” „Dã-mi
straiele d-tale ºi voi tãcea”, zice ficiorul de împarat. Popa s-a dez-
bracat ºi i-a dat. El, dupã ce s-a vãzut îmbracat, a ieºit afarã, nebagat
în samã. Toþi erau beþi ºi nu ºtiau nimic. A început a striga la
poartã,– omul de casã a ieºit. El s-a rugat sã-l primeascã la dormit.
Omul l-a poftit, l-a cinstit. „Mulþãmesc d-tale ; – toate ar fi bune
ºi-mi plac la D-voastre, vãd cã eºti om cuprins, numai casa d-tale nu
e curatã, – ai pe dracul în casã ; – ºi pe cît timp va fi, vai de zilele
d-tale. Dar ce-mi dai mie sã þi-l scot ?” „Îþi dau 400 de lei”, zice omul.
„Bine. Puneþi o caldare mare de uncrop la foc...”

Cînd a fost uncropul gata, el a început a stropi, de la uºã spre
fundul casei, tot descîntînd: „Ieºi, drac necurat, de la om din casã”...
pãn’ ce a ajuns la pat, atunci a turnat toatã oala, cînd a ciuºnit popa,
parcã era un drac gol. Da omul s-aþinea c-o mãciucã bunã la uºã,
cãci aºa i-a spus descîntãtorul, cã sã-i deie cît va putea, cînd va veni
în dreptul lui ; i-a dat ºi el cîteva º-a fugit dracul, cã nu se va mai fi
apropiat cît va fi trãit. Ficiorul de împarat º-a luat banii ºi s-a dus –
amu vãzuse cum e nevoia. Roºa

În o variantã din Botoºani a povestei acesteia, ficiorul prinde o
raþã, dupã ce a ieºit de sub pat ºi viind cu ea în casã, zice cã raþa îi
spune totul – vînzînd apoi omului raþa cu mulþi bani.

În o altã variantã din Mihalcea, cucuveaua joacã acest rol.

(S-a vãzut povestea cu raþa ºi inelul, vol. II, p. 230-231.)

Barbatul înainte

O fatã odatã s-a fost mãritat ºi mã-sa a învaþat-o sã sã facã ea
totdeauna mai mare decît barbatul, cã va vedea c-a fi bine. Ea a
ascultat-o ºi cum la ceva, ea tot mai întãi era. Odatã vin ei de la o
nuntã, el calare pe cal ºi ea pe iapã, dar ºi ea îngreunatã, ºi iapa a
fata. Vin la un pãrãu, barbatul dã pinteni calului ºi deodatã sare, da
femeia grea, iapa grea, nu poate trece aºa de iute etc.

Merge omul mai departe cu femeia, iatã pe un iaz înoatã niºte
reþe, rãþoiul înainte ºi reþele dupã el. „Uite-te, barbate, aceea-i raþã
care merge înainte !” „Ba-i rãþoi” zice el. „Îi raþã !” „Nu, îi rãþoi !” zice
barbatul. „Zi, barbate, cã-i raþã, cã începe a-mi fi rãu.” „Dacã-i rãþoi,
cum pot eu sã zic cã-i raþã, femeie !” „Valeu, barbate, zi cã-i raþã !” „Îi
rãþoi, femeie.” Au întrat ei în ogradã, femeia – mai moartã. El o ia º-o
duce-n casã, ea tot întruna îl roagã sã zicã cã-i raþã ; el nu, cã-i rãþoi.
Se strîng ºi oameni împrejurul ei, ea tot îl roagã încetiºor sã spuie
aºa, cã moare. El nu vra. Sã duce afarã sã deie mîncare la gãini, da
cucoºul zice : „Doamne, ce prost îi stãpînul nostru, eu am atîtea femei
ºi cu toate ºtiu sã rînduiesc, ba încã merg ºi-n ograda vecinului de
rînduiesc, da stãpînul are numai una ºi n-o poate stãpîni !” Aude el
asta ºi gîndeºte sã cearã sfat de la cucoº. „ªi ce sã fac cu dînsa?” „Ian
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ia biciul din cui ºi-i dã cîteva ºi-i vedea cum s-o molcomi.” Merge în
casã, rãdicã lãiceriul de pe femeie ºi începe a o croi. Atunci ea a sãrit
arsã. „Rãþoiul merge-nainte, barbate, rãþoiul, niciodatã raþa nu mer-
ge înaintea rãþoiului !” ªi de atuncea, a avut femeie cumsãcade.

Maria Covaliþa, Camena
„A se rãþoi” însamnã a sã obrãznici, a sã întrece cu vorba, a sã

sfãdi.

B. Lebãda

A fost un soldat tînãr. Mergînd el prin lume, º-a gãsit un prieten.
Aude tînãrul acela cã, în cutare tîrg, este o fatã de împarat, pe care
acela o va lua care-i va putea gîci gîndul. Mergînd ei amîndoi pe
lîngã o apã, aud un cîntec. Cînta o lebãdã. Lebãda, numai cînd moare,
cîntã. „Dezbracã-te iute ºi scoate-o, zise prietenul ºi cum va muri,
sã-i tãiem aripele, cãci unde te vei duce, îþi vor trebui.”

A fãcut cum i-a zis. Ajungînd la împaratul ºi anunþîndu-se pentru
ce scop a venit, împaratul i-a rãspuns cã-l primeºte ºi cã mîne dimi-
neaþã sã se prezinte cu fata înaintea sa. Prietenul sãu l-a învaþat cã
în acea noapte sã nu doarmã, ci sã-ºi lege aripele la spate ºi sã se
puie de pazã la uºa fetei de împarat ; cãci ea va ieºi ºi el sã se ducã
dupã dînsa ºi tot drumul s-o batã, cãci ei i sã va pãrea cã plouã. El a
fãcut aºa. Fata a mers la un fãrmãcãtor º-a întrat ºi el înãuntru, dar
ei nu-l vedeau. Ea l-a întrebat ce sã gîndeascã? „Gîndeºte la mîna ta”
a zis el. S-au înturnat amîndoi ºi, pãn’ în ziuã, au mai tras un somn.

A doua zi dimineaþã, venind înaintea sfatului împãrãtesc, el a
gîcit. Împaratul a zis cã sã mai încerce pãn’ în de 3 ori. A doua sarã,
el iar s-a luat dupã dînsa ; acuma a bãtut-o ºi mai tare ºi ei i se pãrea
cã aºa ploua de tare ! Fãrmãcãtorul i-a zis cã sã gîndeascã la piciorul
ei. – ªi a doua zi a gîcit.

A treia sarã, încã ºi mai bine a bãtut-o. „Gîndeºte-te la capul
meu”, a zis fãrmãcãtorul. Ea s-a dus, iar el a ramas º-a tãiat capul
fãrmãcãtorului ºi s-a dus cu el. A doua zi, vine înaintea împãrãþiei ; –
ea gîndea cã acuma îl va cîºtiga ; asta nu º-a putea-o el închipui – dar
cînd a vãzut capul în mînele lui, de ciudã a leºinat. „Nu i-a fi nimic,
a zis prietenul, daþ-o pe mîna mea!” A luat º-a spintecat-o º-a scos
dintr-însa 11 balauri. Ea avea 12, dar unul i l-a lasat, cãci a zis cã,
fãrã nici unul, femeia e prea moale : „Pe acesta lasã-l sã-i rãmîie”...
Au fãcut nunta ºi au trãit fericiþi.

De la d-ra Aurora Preda, elevã în Cernãuþi

Despre ceva foarte curat ºi alb, sã spune cã e „ca lebãda.”
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C. Gîºtele

Primãvara, dacã iese mai întãi bobocii ºi apoi sã nasc mînzii, vor
fi gîºte multe anul acela, darã va fi lipsã în cai ; ºi vice-versa. Oamenii
cred cã aceasta sã fie drept. General

„Nu da orzul pe gîºte”... s-a vãzut vol. II, p. 157.

Cînd vorbesc multe femei la un loc, se spune în rîs cã „gîgîiesc
gîºtele”...

Despre gîºte e puþin de spus ; cîntecul urmãtor e cunoscut :

ªepte gîºte potcovite,
Lele draga mea,
Au plecat sã se mãrite,
Iar gînsacul le-a-ntãlnit,
Le-a bãtut de le-a stîlcit...

Cimilitura gîºtei

Cãrãruºã prin ogor,
Curte albã-ntr-un picior.

Proverbul spune : „Toamna sã numãrã bobocii”, adecã dupã ce i-ai
scos din greutãþi ºi i-ai crescut. Bobocii sînt foarte gingaºi, mai ales
au un timp cã hîrcîie, atunci cînd îºi schimbã glasul, ºi mulþi picã.

Gîºtele nu sînt atît de preþuite ca reþele, carnea lor, la mîncare, e
mai tare ºi nu aºa gustoasã ; în Roºa, sã spune cã gîºtele sînt ca niºte
cucostîrci sãlbatici.

Penele de gîscã sînt cãutate.

*

Un talhari s-a dus la furat ; º-a luat cu dînsul o raþã, o gîscã º-o
curcã, sã-l pãzascã, sã nu-l prindã. Cînd va zice raþa : aºa, aºa, – el
sã fugã pe dedesupt, pe jos ; cînd va striga gîsca : ghiau, ghiau, – sã
fugã pe fereastã ; iar cînd va striga curcanul : pipic, pipic, – sã sarã
pe sus. S-a apucat de furat, dar cei de casã l-au simþit. Pãserile i-au
spus cum sã facã, în limba lor ; dar ce folos, cã el n-a înþeles bine
glasul, º-a apucat pe fereastã. Acolo sta pãgubaºul cu un sac mare ºi
l-a prins în sac. Voios cã a prins talhariul, pãgubaºul zice :

Am prins talhariul,
Cu 3 mãnunchiuri de cuþite,
Cu 3 sãbii ascuþite
ªi cu 3 inimi cãtrãnite.

Da talhariul la pãseri, le zice :
Voi pe cît mi-aþi cuvîntat,
Mai rãu în mîna duºmanilor am picat !

Da pãserile au zis :
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Tu, duºmane, tu pãgîne,
Slobozi-ne stãpînul,
Cã vom peri fãrã pîne.

D-na Anast. Constantinovici, Broscãuþi
Un þigan s-a fost dus noaptea la vînat ; iatã cã-i iese în cale o

curcã. „ª-acesta e vînat”, zice el :
Dacã-i curcã,
Ce se-ncurcã,
Prin revarsatul zorilor
În calea vînãtorilor? D-na Elena Aftanachi, Botoºani

Despre curcan se spune cã nu poate suferi coloarea roºã, îi sare în
cap celui ce o poartã.

Curcanul e fudul ca ºi pãunul : se umflã în pene, se roteºte. Pro-
verbul zice : „Ce te umfli în pene?” la cineva fudul.

Raþa. Poveºti. Fetele Lunei. Norocul

Era odatã un bãietan argat pe la oameni ; dar în ce zodie fusese
nãscut, cã n-avea la nimic noroc. De sluja pe straie, i se rupeau
degrabã; de slujea pe vite, i se treceau ; nu-i mergea ºi pace.

Odatã s-a apucat la un om pe 20 de prãjini de grîu ; arat, samanat
gata. Grîul se fãcuse mare, frumos, numai sã-l secere ; dar a dat o
piatrã, de l-a fãcut chisãliþã. Umblã el suparat ; s-a suparat ºi stã-
pînul sãu... „ªtii ce, mãi Ionicã? îi zice gospodariul. Þ-oi samana
hriºcã-n loc ºi tot va fi ceva.”

A samanat hriºcã. S-a fãcut hriºca frumoasã ; a fost înflorit ca
omãtul, legase, avea roade ºi se cocea ; dar dã într-o noapte o brumã
þapãnã, c-a fert-o ca aluatul.

I se împlini ºi anul bãietului. Stãpînului sãu îi pãrea tare rãu cã-l
scapã ºi i-a zis : „Gîndeºte-te tu, mãi Ioane, pe ce ai mai sluji, cã ce-i
cere, þ-oi da.” „Nu ºtiu, stãpîne, zice bãietul ; cã la nimic nu-mi merge ;
dar voi sluji un an pe piatra ceea – era o lespede la uºã –, sã vãd
º-amu cum mi-a fi norocul.”

„D-apoi, pacat, bãiete, sã-þi prãpãdeºti munca ta, zice omul, ale-
ge-þi altã ceva.” „Tot atîta va fi, stãpîne, vei vedea ; ºi pacat sã se
mai treacã vro vitã sau ceva, c-amu aºa mi-i norocul meu, de aceea
vreau sã cerc ce a fi ºi din asta.” L-a lasat. A slujit bãietanul încã
mai cu credinþã. Dar piatra, cum a dat de la jumatate de an, a
început a se cufunda ºi tot aºa în toatã ziua, cã pãn’ a mîntuit el
anul, nu s-a mai vãzut. „De-amu, zice bãietul, am împlinit cu slujba ;
rãmãi sãnãtos, stãpîne, cã eu mã duc în lume, poate voi gãsi alt
talant” ºi s-a dus.

A mers el cît a mers, spre sarã ajunge într-o pãdure ºi vede un
om cum trãgea c-un cal niºte cãpiþi de fîn la un stog. Dar era flãmînd,
de nu vedea lumea cu ochii. Omul cela era necuratul. „Mãi flãcãu,
zice omul, nu mi-i ajuta sã gãtesc, pãn’ ce-a asfinþi soarele, stogul
ista?” „Ba þ-oi ajuta, zice bãietul, numai sã-mi dai ceva de mîncare,
cã nu mai pot de foame!” „Hei, dragul meu, încã nici n-ai lucrat
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nimicã ºi ceri de mîncare ; stãi sã vãd mai întãi cum þ-a fi lucrul,
mîncarea þine bani, nu se dã cum gîndeºti tu ; dacã mi-i gãti, pãn’
ce-a asfinþi soarele, stogul, þ-oi da, dar altfel nu !”

Mai erau încã 70 de cãpiþi de pus în stog, dar gîndeºte el cã poate
n-a fi aºa de straºnic. Sileºte el, sileºte cît poate ; da foamea îl curma
la inimã, de sã cadã la pãmînt. „Mã rog d-tale, bãdicã, dã-mi ceva sã
mãnînc, cã mor !” „Þ-am spus cã pãn’ ce nu-i mîntui stogul, nu-þi dau,
iacã îndatã soarele apune ºi-i mînca.” Dar 70 de cãpiþi e lucru ! ºi
soarele era la scapatat. Se mai încoardã ºi tot aruncã voiniceºte cu
þepoiul fîn pe stog diavolului, dar iatã cã soarele e dupã deal ºi
numai cîteva raze se mai vãd... „Sfinte soare, nu mã lãsa, stãi sã
gãtesc ºi rãmãºiþa !” ºi mai aruncã o datã ; cînd cautã, soarele s-a dus
în drumul lui ºi el a rãmas cu trei pîlnii de fîn, cît ar mai fi luat o
datã în þepoi. „Vezi cã n-ai mîntuit, zice necuratul, acuma n-am sã-þi
dau ce þ-am fãgãduit, c-aºa ni-a fost vorba.” Bãietul n-a zis nimic,
gîndea cã s-a coborî gios ºi l-a ruga. Tot aºteaptã, aºteaptã, cînd sã
uitã, – omul nicãieri. Atunci l-a înfiorat prin tot trupul... Ostenit
cum era ºi lat de foame, cade pe cele trei pîlnii de fîn ºi sã gîndeºte
cã mai bine omul sã n-aibã nici zile, dacã n-are noroc ! ª-a adormit
aºa.

Cînd era pe la miezul nopþii, se trezeºte ºi aude parcã în depãrtare
un huit ca de lanþuri. Huitul cela sã apropia din ce în ce tot mai
tare – gîndeºte cã poate vor fi niºte vite sau niºte cai ceva, ce au fost
scapat ºi alergau ; cînd iatã cã sã pomeneºte c-un om lîngã el.

Era tot satana cel de pe stog, dar schimbat, cã nu-l cunoºtea. „Ce
ºezi, Ioane, ºi nu te duci ?” zice omul. „Da unde sã mã duc în puterea
nopþei, pe loc necunoscut, cînd numai pãdurea neagrã îmi stã
înainte– ºi aºa n-am noroc ; sã merg sã mã mãnînce niºte lupi !” „Nu
te teme de nimic, dacã nu te-am mîncat eu, cã eu îs lup, nu te mai
mãnîncã nime! Apucã cãrãruºa asta ºi mergi tot înainte pãn’ ce ieºi
la cîmp; în cîmp ai sã vezi un iaz ºi lîngã iaz o cãsuþã º-acolo ai sã
dai de noroc” – ºi cum a zis vorbele iestea, a perit. „Ce-a fi a fi,
gîndeºte bãietanul – ºi dac-oi muri, parcã-i mare lucru? Voi scapa
de nacaz !” Îºi face cruce ºi sã duce. Apucã pe cãrãruºa ceea printre
tufe ºi craci, merge cîteva ceasuri bune, iatã cã i se lumineazã ºi sã
mai rãreºte împrejur, dãduse de-o cîmpie. Merge pe cîmpul acela,
merge, zãreºte la lumina lunei strãlucind o apã ; sã duce, amu se
fãcea ziuã ; vede lîngã apã o cãsuþã. A dat Dumnezeu cã s-a fãcut ºi
ziua, numai bine a ajuns, da lîngã iezãturã îl aºteptau trei oameni.
„Buna dimineaþa, voinice ! De unde eºti ºi ce cauþi pe aici ?” – „Ia din
toatã lumea, mã duc sã-mi caut slujbã.” – „N-ai sluji la noi ? De
mîncat vei avea, de bãut vei avea ºi altã treabã n-ai sã faci decît sã
pãzeºti cine se scaldã noaptea în iazul ista.” „Voi pãzi”, zice flecãul.
Atunci Dumnezeu ºi cu Sf. Petrea ºi Paul, cãci erau ei, º-au luat
rãmas-bun ºi s-au dus. Bãietanul a rãmas pe gînduri : Ce bine a dat
pe dînsul ! ºi merge cu bucurie spre casã. Cînd a întrat în casã, nu
ºtia pe ce sã se uite : aºa mîndreþe era, cum numai la Dumnezeu
sfîntul putea sã fie ! Mese stãteau întinse ºi tot ce dorea îi era
pregãtit. A trãit el în ziua ceea cum n-a mai fost trãit în toatã viaþa.
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Vine ºi sara, merge cîntînd ºi sã aºazã pe mal. Pãzeºte, pãzeºte, iatã
cã, pe la o vreme de noapte, aude pe sus ceva zburînd ºi vede venind
spre dînsul, bãtînd din aripi, trei reþe. Dar abia au fîlfîit cu aripele
de douã-trei ori ºi el a adormit.

Cînd s-a trezit, era amu dimineaþã ºi nici urmã de reþe nu mai
era; îi pãrea ca ºi cînd ar fi visat. Iatã cã-i stau iar bãtrînii ceia
înainte : „Ei, ai pãzit cine sã scaldã?” „Am pãzit, dar atîta ºtiu numai
cã au venit niºte reþe, mai departe nu pot spune, nu ºtiu nici eu
singur ce mi-a fost, cã n-am putut þinea cu somnul.” – „Îi rãu dacã
dormi, ziserã moºnegii, noi te-am pus ca sã fii treaz ºi sã privighezi...
Ia seama cã au sã vie ºi-n astã noapte, dar catã sã nu pãþeºti tot
aºa.” ªi sã duserã. Gîndeºte el cã poate nu º-a dat destulã silinþã, dar
în astã noapte va pãzi mai bine. Dar unde sã putea þinea, cã reþele
anume aºa fãceau un vînt de-l adormeau. A doua zi, numai s-a trezit
cu moºnegii lîngã el. El le-a spus cã s-a pus cu toate puterile sã nu
doarmã, dar n-a putut.

„Catã, încã mai ai o noapte, i-a zis Dumnezeu, încã în noaptea
asta au sã vie sã se scalde º-apoi nu mai vin ; tu cautã, ia sama bine
ce am sã-þi spun ºi cum ai sã faci, cã de nu, nici nu mai ai la ce trãi,
e sfîrºitul tãu. Au sã vie aicea trei reþe ºi cînd vor ajunge la mal, se
vor preface-n fete ºi s-or dezbraca sã se scalde ; tu sã pîndeºti unde
va pune cea mai micã cãmeºa, s-o apuci ºi sã fugi într-un suflet pãn’
acasã. Ele vor striga, vor plînge, te vor spãria, vor slobozi apã, cã vei
merge pãn’ în gît ; sã nu te temi, nici sã te uiþi înapoi, dar sã alergi
drept în casã.”

A stãtut el pe gînduri : cum sã facã, cã aista nu era lucru aºa de
uºor, cum i se pãruse. Ia ºi se duce dupã un hîrleþ ºi ia o coºarcã ºi se
duce pe imaº de strînge toatã ziua la spini, porumbrei ºi vine acolo
pe iezãturã ºi-ºi sapã cu hîrleþul un loc bun de ºezut, se-ncunjurã
din toate pãrþile cu spini ºi aºteptã.

Cînd au venit reþele º-au bãtut din aripi, el cade somnoros pe
spini, dar s-a înghimpat zdravãn ºi îndatã s-a trezit. A vãzut cum
cele trei reþe s-au fãcut fete ºi s-au dezbracat. Numai cît ele au întrat
în apã, da el apucã cãmeºa celei mai mici ºi la fugã. Deodatã s-a
fãcut un huiet mare în urma lui ºi tunete ºi fulgere º-o apã straºnicã,
de sã-l înece, iar ele blastamau din gurã ºi plîngeau ºi-l rugau sã se
întoarne ; el n-a bagat în samã nimicã ºi nu s-a uitat înapoi, s-a dus
drept înainte º-a întrat în casã.

Amu sã lumina de ziuã ; cînd sã uitã : fata e lîngã dînsul. Atunci
a întrat ºi Dumnezeu cu apostolii în casã : „Vezi, Ioane, aºa-i cã greu
þ-a fost, pãn’ ai gãsit norocul, dar amu sã ºtii cã-l ai, aista-i norocul
tãu! Fata asta are sã-þi fie femeie de-acuma; sã trãiþi bine, sã vã
purtaþi frumos cu oamenii ºi-þi fi norociþi.” Numai atîta le-a zis
Dumnezeu ºi s-a dus, iar el a ramas cu norocul lui. Aceea era o fatã
de-a Lunei, cea mai micã din trei surori, ea a fost sã-i fie lui partea.–
Casa ºi toate celea s-au fãcut nevãzute.

Au mers la un boieri ºi s-au tocmit în slujbã. Acolo-i era tare bine,
avea leafã bunã, tain ºi o cãsuþã pentru femeia lui. Muncea cît putea
toatã ziua ºi sara iar venea ºi se hodinea lîngã ea. Iatã cã, odatã,
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trimete boierul cela pe un vatav sã cheme pe Ion de-acasã ºi zãreºte
vatavul femeia. Cînd a vãzut-o, s-a spãriet, aºa era de frumoasã ! Se
duce fuga drept la boier ºi-i spune. (Boierul era tînãr ºi neînsurat.)
Altã datã trimete pe alt vatav, ºi aceala s-a spãriet de frumuºaþa ei.
Atunci boierul s-a cuprins de mare dor s-o vadã. Cum sã potriveascã
el chipurele, ca sã nu fie barbatul ei acasã? Ia ºi trimete dupã vornic,
doar i-ar da vrun sfat. „Nu-i tocmai mare lucru, i-a zis vornicul, doar
e argat la Mãria Ta ºi trebui sã meargã unde-i vei poronci, ia ºi-l
trimete cu o scrisoare pe ceea lume, la tatãl d-tale, sã-þi aducã
rãspuns de-acolo cum îi e : ºi înapoi n-a mai veni, – ºi îþi va rãmînea
d-tale femeia.” „Bine cã mi-ai spus, zice boierul, aºa am sã fac.” Dar
zina, de-acasã, ºtia tot ce vorbesc ei. Cînd a venit, sara, barbatul sãu
acasã, i-a spus : „Dragul meu, tu ai sã faci mare drum mîne ; vrea
boierul sã te trimeatã cu o scrisoare la tatãl sãu pe cea lume, dar tu
sã spui aºa : cã singur nu vei merge pãn’ nu-þi va da pe cineva de
martur, precum cã tatãl sãu cu adevarat a cetit ºi el a scris scrisoarea
care-i aduce-o, nu altul strãin.”

A doua zi, boieriul, pãn’ în ziuã, a chemat pe Ion la dînsul ºi i-a
spus unde are sã se ducã. „Bine dar, m-oi duce, zice Ion; dar sã-mi
daþi pe cineva martur, ca sã meargã cu mine ; sã nu ziceþi cã n-am
fost.” „Va merge vornicul”, a zis boieriul, cã tocmai atunci sã prilejise
ºi el acolo. Cînd a auzit vornicul, a ramas ca varul ; dar la porunca
boieriului, nu putea nimicã sã zicã.

S-a luat Ion ºi cu vornicul ºi s-au dus ; Ion mai întãi a întrat pe
acasã; l-a rugat pe vornic sã-l aºtepte oleacã în drum, cã vrea sã-ºi
ieie ramas-bun de la femeie. Ea i-a spus sã nu se teamã de nimicã ºi
i-a dat o naframã încã de la pãrinþi : „Na-þi naframa asta, ai sã
mergi la dealul cela mare ºi sã ameninþi cu dînsa de trei ori, cã
atunci pãmîntul se va deschide ºi ai sã vezi niºte scãri în jos ; pe
scãrile acelea sã te cobori”... ºi i-a spus toate, cum are sã meargã ºi
sã facã.

A mers el cu vornicul pãn’ la dealul cela, a scos naframa º-a
ameninþat de trei ori ; pãmîntul s-a deschis, ei au întrat înuntru ºi
pe scãri tot s-au coborît, s-au coborît, pãn’ s-au vãzut pe ceea lume.
Acolo au mers pe-un cîmp, pãnã au dat de casa pãrinþilor ei, unde
ºedea Luna.

Boc, boc... bate-n uºã. Îi deschide soacrã-sa. „De voie sau de nevoie
ai venit la noi, ginere?” (Cã ea l-a cunoscut, de pe inel ºi pe basma,
cã-i barbatul fete-sa.) „Ba de nevoie”, zice el ; ºi le spune ce-l gãsise.
„ªezi darã, dacã-i aºa.” Altfel, aveau de gînd sã-l ardã. Pune-te la
masã ºi ospãteazã. A ºezut ce-a ºezut, l-a întrebat ce face fatã-sa.
„Amu vinã sã te ascund, cã îndatã a veni barbatul meu, Luna, ºi mã
tem sã nu pãþeºti ceva.” L-a ascuns în pivniþã. Luna cum a venit, a
început a întreba : „Cine-i acolo?” „Nu-i nime ; ai venit ºi tu de pe
lume º-amu îþi mirose a om.” „Ba nu; parcã eu nu ºtiu cã aici e
ginere-meu!” Dac-a vãzut bãtrîna cã ºtie, a mers ºi l-a adus. A spus
ºi Lunei toate, socrul sãu l-a învaþat pe unde sã meargã la iad, º-a
pornit.
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A mers el cu vornicul pãn’ ce-a ajuns la un loc unde carau dracii
piatrã ; pe o cãruþã era un stînjen de piatrã, – o cara cu doi cai ; da
altã cãruþã, tot de-un stînjen de piatrã, o cara numai cu un cal. „La
ce ai venit ?” l-au întrebat dracii. „Am aici o scrisoare la tatãl boie-
riului, de la ficiorul sãu, ºi cere numaidecît de la mine sã-i aduc
rãspuns.” „Eu l-aº lasa pe-un ceas, zice necuratul, sã vorbeascã cu
tine, dar cine mi-a cara piatra în loc?” Da-l vede dracul pe vornicul :
„Vinã-ncoace la mine ºi te-oi face pe d-ta cal ºi-i trage olecuþã în
loc !” Vornicul n-a avut ce sã zicã. Dracul l-a înhamat ºi vio ! se
opintea vornicul de-i curgeau sudorile. A mers tatãl boieriului la
bãietan în chip de om º-a luat scrisoarea ; dupã ce a citit-o, i-a scris
ºi el alta în loc ; cã sã se poarte cu oamenii bine, cã pe ceea lume
tare-i rãu. Dupã aceea a mers înapoi, de l-a fãcut dracul cal ºi i-a dat
drumul vornicului, ostenit ca vai de dînsul.

S-a înturnat el iar pe la Lunã. Întrã în casã ºi-i spune cum a
umblat ; dar vede cã soacrã-sa pune un scãunaº jos. „Da pentru cine
pui scãunaºul ista?” întreabã flecãul. „Pentru Soare, cã iatã-l vine,
sã nu se pãleascã cînd va pica.” El atunci iute trage scãunaºul ºi
cade soarele jos. „Pentru ce-ai fãcut asta, ginere?” îi zice mã-sa.
„ªtiu eu pentru ce ! Da el de ce, cînd am avut eu o pîlnie de fîn sã
arunc, a fugit aºa de degrabã?”

Vine pe urmã un moºneag bãtrîn. „Da aista cine-i ?” „Aista-i
Gerul.” Îl prinde de barbã ºi-l bate bine. „Ginere, da ce faci ? îl
întreabã baba, – nu-i frumos, aiºtia-s sfinþi !” „ªtiu eu ce fac. El
pentru ce mi-a degerat grîul ?”

Mai vine unul, acela era Bruma, – c-o barbã albã. Îi dã º-aceluia
o bataie, pentru hriºcã.

Pe urmã, vede trei lumini la fereastã : „Da acelea ce-s ?” „Acelea :
una-i fulgerul, una-i a Sf.-lui Neculai, da una e de la care se aprinde
lumina, la fiecare cînd se naºte” – Dar de acolo din fereastã se vedea
tot ce-i pe lume. „Lasã-mã sã mã uit ºi eu oleacã sã vãd ce-i pe
lume,” zice el. „Uite-te !” Cînd se uitã, vede la dînsul acasã cum
boieriul aleargã dupã femeia lui ºi ea, tot pe dupã masã, se ascundea
ºi se apara.

Atunci el ia fulgerul ºi trãsneºte în boieri. „Ei, zice soacrã-sa,
nu-i bine ce-ai fãcut. Noi am vrut sã te luãm aice, sã te punem în
locul nostru, dar dacã eºti aºa de iute, nu eºti bun de noi, du-te
înapoi.”

El îndatã a ºi fost acasã ; a gãsit pe boier mort jos ºi pe femeia lui
spãriatã. Dupã ce a fãcut rînduialã cu boieriul, l-a îngropat ; oamenii
l-au pus pe el în loc – ºi a fost el pe urmã boieri. Mihai Pantea, Roºa

Cutia cea verde. Paºtele

A fost un boieri º-avea un ficior boieresc, Ion. Într-o zi, îl cheamã
ºi-i spune : „Ioane, na-þi bani ºi te du la moºia cealaltã ºi dã drumul
slugilor, la care li s-a împlinit anul, plãteºte-le ºi tocmeºte altele ;
revizuieºte totul cum stã pe moºie ºi vinã de-mi dã socotealã !”
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Îºi ia Ion un cal bun de cãlãrie, merinde în traistã ºi bani ºi se
duce. Ajunge el printr-o pãdure ; lui i se face foame; gîndeºte sã se
puie sã mãnînce. Se aºazã la rãdãcina unui copac ºi dupã ce-a mîncat
în ticnã, ia ºipul ºi trage... „Ioane, strigã un glas din copac, dã-mi ºi
mie un gît de vin !” El se uitã în toate pãrþile ºi nu vede nimicã.
„Toarnã-mi pe aice, prin borta asta, în copac !” El vede o borticicã ºi
toarnã ce a mai ramas în ºip ; se suie pe cal ºi porneºte. Nu face cîþiva
paºi ºi aude în urma lui un pocnet ºtraºnic. Îºi întoarce capul ºi se
uitã : se despicase copacul ºi din el ieºea un balaur.

„Ioane, zice balaurul, tu te duci la moºia boieriului, dar cînd te vei
întoarce, sã vii tot pe aice, cã am sã-þi dau un dar ; pentru binele ce
mi-ai fãcut, cã m-ai scapat de la pedeapsã.” Ion s-a spãriet cînd l-a
vãzut ºi s-a tot dus. La întoarcere, n-a mai dat pe acolo, ci a apucat
pe alt drum, pe departe ; cînd iatã, la o cîrniturã, îi iese balaurul
înainte : „Ioane, ce vorb-am avut?... Hai, scoboarã-te de pe cal ºi te
suie pe mine, c-am sã te duc la tata, sã-þi plãteascã pentru facerea
ta de bine. Tu nimicã sã nu ceri decît «cutia cea verde».”

Ion a trebuit sã se suie pe dînsul. El o datã a ºuierat, mai ºtraºnic
decît maºina de la drumul de fier, ca sã audã la tatãl sãu, sã strîngã
otrava de prin ogradã, cã vine cu om pãmîntean.

Acela era împaratul tuturor ºerpilor cîþi sînt pe lume. În cîteva
minute a ºi fost acolo ; dar i-a spus lui Ion : „Eu am trei surori – ºi
tata n-a vrea sã-þi dea cutia, pãn’ ce nu vei gîci care e cea mai mare,
care cea mijlocie ºi care cea micã ; dar eu m-oi face o muscã ºi la cea
mare m-oi pune pe frunte – ele se vor apara, ºi le vei cunoaºte ; la cea
mijlocie pe nas ºi la cea micã pe barbã”...

Cînd au ajuns, ograda era curatã. Ion s-a scoborît de pe balaur
plin de fricã ; iatã cã le iese în cale tatãl lui ; el era ºi mai straºnic.
Ficiorul sãu îi spune cã acela e fãcãtorul lui de bine, l-a adus ca sã-i
plãteascã. Îl întreabã ce vrea ; ºi Ion spune cã cutia cea verde. „Dacã
ai cerut din capul tãu, bunã minte ai avut ; dar de te-a învaþat
cineva, bine þ-a priit.” Apoi l-a chemat în casã, sã gîceascã fetele. Au
întrat trei fete, foarte frumoase, îmbracate în straie frumoase, ºi
Ion a gîcit pe cea mare. Au mers ºi s-au schimbat în alte haine ºi au
venit iar, a gîcit-o pe cea mijlocie ; ºi apoi iar s-au prefãcut, de a gîcit
pe cea micã.

„Þ-ai cîºtigat cutia.” – Pe poliþã la balaur, erau trei cutii : una
roºã, a fetei celei mari ; alta albastrã, a celei mijlocii ; ºi alta verde, a
celei mici. Pe aceasta i-a dat-o lui. El a mulþãmit, º-a luat ramas
bun º-a ieºit, ca sã porneascã pe jos ; cînd se uitã, la poartã sta legat
calul lui.

S-a suit calare ºi a plecat prin pãdure, dar nu merge mult ºi vede
cã iese dintre tufe o bãlãuroaicã ºi vine de se încolãtãceºte de piciorul
de dinapoi al calului, iar jum. se tîrîia pe jos. El a îngheþat. A mers
cît a mers ; lui i s-a fãcut foame. A stat lîngã o fîntînã sã mãnînce.
Atunci ºi bãlãuroaica s-a descolãtãcit de pe picior º-a fugit în pãdure.
Cutia i-a aºternut masã ºi bucate cum nu mai mîncase, – vinuri ;
dupã masã, lui i-a venit somn ºi a adormit ; bãlãuroaica pîndea din
pãdure. Îndatã a lepadat pielea cea de balaur º-a ramas o fatã
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frumoasã – ca soarele. A mers ºi i-a ridicat capul ºi i l-a pus în braþe
la dînsa sã-i caute în cap.

Iatã cã se trezeºte el din somnul acela º-o vede. „Vai de mine, sã
am eu aºa o femeie, aº þinea-o pe palmã!” Ea îndatã a fugit între tufe
ºi s-a fãcut nevãzutã, aºa cã el nu se pricepea : a fost adevãr ceea ce
vãzuse or numai un vis. S-a suit calare pe cal sã fugã, gîndind cã a
scapat de bãlãuroaicã, dar abia a fãcut cîteva sãrituri ºi bãlãuroaica
s-a azvîrlit, de s-a încãlãtãcit din nou de piciorul calului, jum. spîn-
zurînd pe pãmînt. El a oftat ºi n-a mai zis nimicã.

Merge el, pãn’ ce i se face iar foame. Stã la altã fîntînã. Bãlãu-
roaica fuge. El mãnîncã ºi iar adoarme. Vine ea ca fatã frumoasã ºi-i
pune capul pe braþe. El se trezeºte º-o vede ºi spune iar aºa : „Vai de
mine, sã am eu o femeie aºa frumoasã, aº þine-o pe palmã!” „Da eu
cine-s, zice ea, nu-s femeia ta? Eu sînt bãlãuroaica ce vine dupã
tine, sînt blastamatã sã port pielea asta...”

El s-a mai bucurat. Se scoalã ºi încalecã ºi se duce voios. Ajunge
sara la casa mîne-sa. El întrã în casã, bãlãuroaica se pune la
fereastã. Mã-sa s-a uitat – ºi ea cînd s-a sluþit o datã, mã-sa de
spaimã a murit. La cîteva zile, moare ºi sorã-sa ºi el le îngroapã ;
rãmîne cu dînsa. Ea noaptea era femeie ºi ziua bãlãuroaicã.

El s-a dus la slujbã la boieri. Cînd vine acasã, gãseºte toþi pãreþii
îmbracaþi în pietre scumpe, masã de pietre scumpe, scaune de pietre
scumpe, totul în casã era de pietre scumpe, iar pe masã stãteau trei
mere de aur. Cînd a venit el, s-a umplut de bucurie ; atîta suparare
avea c-o vedea pe dînsa balaur.

Se ia el ºi se duce la crîºmã ºi gãseºte o babã ºi-i spune : „Mãtuºã,
ce sã fac eu, cã iatã femeia mea e aºa º-aºa...” ºi-i spune. „Iatã ce sã
faci, dragul mãtuºei. Sã te duci acasã ºi sã zici : «Doamne, Doamne,
ce m-oi face eu, cã boieriul mi-a poruncit sã mã duc pe o sãptãmînã
la moºie ºi n-are cine-mi face niºte turte...», cãci ea va lepada pielea
ºi se va apuca sã-þi facã. A face focul în cuptor ; ºi pe cînd se va duce
dupã apã, tu sã-i arunci în cuptor pielea.” El a fãcut dupã cum i-a
zis. Ea a simþit mirosul de la piele, a alergat repede ºi i-a zis : „Alei
dragã, dac-ai fãcut din capul tãu, rea minte ai avut ; dar de te-a
învaþat cineva, rãu þ-a priit ; încã trei zile am avut ºi lepadam
singurã pielea ; de-acuma, cînd îþi va fi þie amar, mie are sã-mi fie
acru, ºi cînd îþi va fi þie acru, mie-mi va fi amar.” Din ceasul acela,
ea a ramas femeie, aºa de frumoasã, cã pe soare te puteai uita, da pe
dînsa ba.

Vine o slugã de la curte sã-l cheme pe Ion ºi se sparie de cele ce
vede. Aleargã degrabã înapoi ºi spune ce casã are Ion, cã la boieri nu
poate fi nici a suta parte – ºi ce femeie frumoasã are. Boieriul îi face
treabã lui Ion la moºie ; apoi se gãteºte, se bãrbiereºte ºi se duce
acasã la Ion.

Ea îl pofteºte ºi-l trãteazã cu dulceþ. Boieriul începe a-i spune cã
pacat de dînsa sã fie femeia unui þaran, – sã se deie în dragoste cu
dînsul. „Ian ascultã, cucoane, d-ta îmbracã degrabã uºa, sã nu iau
cociorva...”
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Boieriul a ieºit ruºinat ºi s-a dus acasã ; dar în ceasul acela, a
pierdut gustul de mîncare ºi a cãzut bolnav la pat. Vine bucatariul a
doua zi, vine a treia zi sã-l întrebe ce sã-i facã mîncare? El spune cã
nimic. „Cum nimic, cucoane, d-ta ai ceva la inimã, spune-mi.” „Ce
sã-þi spun eu þie, parcã tu cine eºti ?” „De ce sã nu-mi spui, doar eu
am fost bucatari la babaca d-tale ºi te ºtiu de mic ; s-ar cãde sã ai
atîta încredere în mine.” S-apucã boieriul ºi-i spune : „Are Ion o
femeie aºa de frumoasã, cã m-a prãpãdit ºi nu ºtiu ce sã fac sã i-o
iau.” „Ia-i capul ºi i-i lua femeia.” „Alei, cum vorbeºti ! Dar cum pot
eu sã omor o slugã aºa de credincioasã, fãrã nici o pricinã !” „Nu-l
omorî fãrã pricinã, catã-i pricinã. Cheamã-l ºi spune-i cã, pãnã mîni
dimineaþã, sã-þi puie în ogradã butuci de vie ºi cînd te vei scula, sã
mãnînci poamã de pe fereastã, sã spînzure strugurii în casã ; cã de
nu va face aºa, îi tai capul. El asta n-are s-o poatã face ºi-l vei omorî
ºi-þi va rãmînea femeia d-tale.” „Bine zici !” spune boieriul.

Cheamã pe Ion ºi-i dã porunca aceasta. Ion, ca slugã supusã
înaintea stãpînului, n-a mai zis nimica, atîta a zis : „Bine, cucoane”,
º-a ieºit cu sufletul amãrît.

Vine acasã ºi spune femeiei. „De-amu, ºtiu cã-mi va lua capul.”
„Nu þ-am spus eu cã, cînd îþi va fi þie amar, mie-mi va fi acru!
De-amu, lasã toate în sama mea, tu ia ºi te culcã cã eºti trudit.”

El s-a culcat, iar ea a luat un mãr de cele de aur º-a bãtut în masã.
A venit un om de fier. „Ce pofteºti, stãpînã?” „Sã mergeþi sã rasãdiþi
în curtea boieriului butuci de vie ºi, pãnã mîni dimineaþã, sã fie
coaptã ; cînd se va scula, sã mãnînce poamã de pe fereastã. Catã,
cînd va fi gata, sã-mi aduci ºi mie un paneri.”

El s-a dus º-a ºuierat ºi s-au strîns toate dobitoacele din lume:
unele rãsãdea, altele uda, altele sufla ºi pãn’ a doua zi dimineaþã, a
fost poama coaptã. Cînd se zãrea de ziuã, vine omul cel de fier, cu
panerele de poamã.

Femeia lui Ion îl scoalã pe barbatul ei, sã meargã la curte sã vadã
poama. Cînd dã sã între pe poartã, nu poate, totul era numai o vie. A
trebuit ca boieriul, dupã ce s-a sculat, sã puie oameni sã taie din
butuci, sã facã cãrãri : la grajd, la poartã, pe unde a trebuit, cãci nu
puteau umbla. – N-a avut boieriul ce sã zicã.

Vine bucatariul : „Asta a fãcut-o, cucoane, dar sã-i ziceþi cã, pãn’
mîni dimineaþã, sã vã aducã vaca cea din mijlocul mãrei, care-i c-un
corn în ceri ºi cu altul în pãmînt, s-o mulgã ºi sã beþi cafeaua cu
lapte de la ea ; cã asta nu e în stare nime s-o facã, – cã-l omoarã.”

L-a chemat boieriul pe Ion ºi i-a poruncit sã facã ºi asta. El a zis
ca ºi întãi : „Bine, cucoane”, º-a ieºit cu sufletul amãrît. A venit la
femeia lui : „De-amu, cu bunã samã cã boieriul mã omoarã...” „Nu
þ-am zis eu etc.” I-a zis sã se culce ºi a bãtut cu douã mere în masã
º-au venit doi oameni de fier. Li-a spus sã facã ºi asta ºi le-a zis sã
aibã grijã cã vaca sã nu loveascã pe stãpînul lor.

Cînd se zãrea de ziuã, ei au venit ºi au adus-o. Ea l-a sculat pe Ion
ºi l-a trimes s-o mulgã. Boieriul sta în cerdac ºi se uita. Numai a pus
Ion mîna la ulger º-a început boieriul a striga din cerdac : „Opreºte-te,
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nu mai mulge, cã ne înecãm!” Laptele umpluse grãdina, ograda, ºi
ajungea la cerdac. I-a dat vacei drumul º-a mers în mare la locul ei.

Vine bucatariul : „Alta n-avem, cucoane, ce-i face, decît sã-l trimeþi
sã-þi aducã la masã pe cei trei oameni de fier, cã aceia îl vor omorî !”
Amu, de unde ºtia el de oamenii cei de fier !...

A venit Ion iar suparat acasã º-a spus femeiei lui. Ea i-a zis sã se
culce ; º-a bãtut ºi cu al treilea mãr în masã. Au venit trei oameni de
fier – ºi ea le-a spus sã meargã la boieriul la masã.

Cînd a venit vremea mesei, ei la scarã. Calcã pe scarã, scara se
rupe ; calcã pe podea, podeaua crapã; îi pune pe scaune, scaunele se
fac bucãþi. Mã rog, dacã erau de fier ! „Poftim ºi-þi mînca !” le zice
boieriul.

Ei scot : unul o bucatã de criþã ºi altul o bucatã de oþel ºi încep a
mînca. „Poftim ºi mãnîncã ºi d-ta din mîncarea noastrã !” Boieriul,
de unde sã poatã? ! – „Apoi dar noi atîta îþi spunem: sã dai pace
stãpînului nostru, cã de nu, cu noi ai de cîrd” – ºi s-au dus.

Vine iar bucatariul : „De-amu, cucoane, nu ºtiu ce sã-i mai fãcem;
dar s-o chemi pe baba ceea, sã te înveþe...” Au chemat pe babã.
„Trimeteþi-l în mare, la ucigani, sã vã aducã clavirul care cîntã
singur.”

L-a chemat ºi i-a spus. Ion vine acasã ºi-i spune femeiei lui... „Ei,
Ioane, nu þ-am spus eu cã, cînd îþi va fi þie amar, mie-mi va fi acru
etc. Acuma mie-mi e amar ºi þie acru!”...

Ea s-a apucat º-a scos pietrele cele scumpe din pãreþi, din scaune,
de pe unde erau, a luat merele cele de aur ºi le-a pus în cutie º-a
ramas casa ca dintãi. A scos inelul din deget ºi i l-a dat lui ºi i-a
spus : „Na-þi inelul acesta ºi cînd vei avea o trebuinþã sau îþi va fi dor
de mine, sã-i dai drumul ºi sã te duci unde te va duce el.” ª-a luat
ramas-bun de la dînsul º-a pornit peste nouã mãri ºi nouã þãri ºi
nouã cetãþui ºi peste nouã împãrãþii º-a ajuns la o bisericã, care era
fãcutã pe un pai de sacarã, º-a fãcut 2 reþe de ipsos ºi le-a pus pe
vîrful bisericei, pe cruce, una de o parte ºi alta de altã parte, ºi a zis :
„Atunci cînd se vor oua acestea 2 reþe, am sã dau «Hristos a înviat»
cu barbatul meu, ºi cînd vom mînca acelea 2 ouã.” Apoi a întrat în
turn º-a ramas acolo.

Sã ne înturnãm acuma la dînsul. El a ramas singur ºi strãin pe
lume; fãrã de nici un sfat. A plecat plin de durere pãnã la mare, s-a
pus pe mal ºi plîngea. Iese un drac. „Da ce plîngi d-ta aice ?” „Cum
n-oi plînge, dacã m-a trimes boieriul sã aduc din mare, de la ucigani,
clavirul care cînta singur. Cum pot eu ºti pe unde sã mã duc sã-l
aduc !” „Clavirul acela þi-l putem face noi, dar trebuie sã nu dormi 7
ani. Te prinzi sã nu dormi?” „Mã prind.” Dracul l-a umflat în spate ºi
l-a dus în mare la ei. Diavolii s-au apucat sã lucreze la clavir, au
lucrat ei 3 ani ºi Ion n-a dormit.

Acuma, el nu mai putea sã þie, a început a aþipi. „Da ce faci,
Ioane, dormi? Cã stricam clavirul !” „Ba nu dorm, da gîndesc. Cãci nu
ºtiu ce e pe lume: iarbã mai multã or frunzã pe copaci ?” „Stãi cã
ne-om duce noi ºi þ-om spune.” Au mers dracii sã numere ; Ion a avut
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timp cînd dormi ºi cînd se trezi. Vin ei : „Cu patru fire e mai multã
iarbã decît frunzã.” S-au apucat ei iar la lucru.

Au mai lucrat ei trei ani. Iar începe Ion a clipoci. „Da ce faci,
Ioane, dormi?” „Ba nu, da gîndesc de-s mai mulþi peºti sau nãsip mai
mult este în mare ?” Au mers ei sã numere ; a avut Ion cînd dormi.

Trezîndu-se ºi vãzînd cã dracii încã nu-s, a apucat clavirul în
spate, aºa cum era – mai trebuia poleit, înflorit – º-a ieºit cu dînsul
afarã. Cînd el pe mal, dracii dupã dînsul. „Mai stãi, Ioane, sã-l
poleim.” „Da las’ cã-l duc º-aºa.” I-a dus boieriului ºi pianul care
cîntã singur. Vine baba. „De-amu, cucoane, sã-l trimeþi «nu ºtiu unde,
sã-þi aducã pe nu ºtiu ce».” Iese el pe-un cîmp ºi plînge. Îºi aduce
aminte de inel. Îl scoate din deget ºi-l dã jos. Inelul porneºte înainte.
El merge dupã inel. Merge el, merge 3 ani de zile ºi ajunge la niºte
palaturi minunate.

Ar întra înãuntru ºi sã teme. Dar nevãzînd ºi neauzind pe nime,
întrã cu inima-n dinþi. Vede frumos în toate pãrþile, dar nu era nime.
Aude cã vine cineva de afarã ; sã ia ºi sã ascunde în tindã, sub pat.
Vede cã întrã un zmãu. Se duce în odaie. El iese ºi sã uitã pe borta
cheiei. Zmãul aprinde 3 lumînãri pe masã ºi zice : „Nu-ºtiu-cine? !”
„Aud!” „Pune-mi masa !” Masa sã pune fãrã a se vedea pe nime ºi
zmeul mãnîncã. „Nu-ºtiu-cine? !” „Aud!” „Strînge masa !” ª-a strîns.
„Nu-ºtiu-cine !” „Aud!” „Cîntã-mi un cîntec de joc !” A cîntat. Zmãul a
jucat ºi a jucat ºi Ion. „Nu-ºtiu-cine !” „Aud!” „Cîntã-mi un cîntec de
jele !” Nu-ºtiu-cine a cîntat, – a plîns zmãul ºi a plîns ºi Ion. Apoi
zmãul s-a culcat.

A venit alt zmãu, care a fãcut tot aºa. A venit ºi al treilea. Apoi
zmeii s-au dus dupã treaba lor. Întrã Ion în odaie, sã pune la masã ºi
strigã ºi el. „Nu-ºtiu-cine !” „Aud!... Ei, stãpîne, de mult te-aºtept sã
mã iai ºi n-ai mai venit, m-ai lasat aice la cînii iºtia de zmãi ! Eu sînt
norocul tãu !” „Dacã-mi eºti tu norocul, de-acuma te iau, dar mai
întãi sã-mi pui masa, cãci sînt tare flãmînd!” A mîncat bine, apoi a
strigat : „Nu-ºtiu-cine !” „Aud!” „Cîntã-mi un cîntec de joc !” I-a cîntat
ºi Ion a jucat. „Nu-ºtiu-cine !” „Aud!” „Cîntã-mi un cîntec de jele !” I-a
cîntat ºi Ion a plîns. „Nu-ºtiu-cine !” „Aud!” „Aº vra sã mã duc la locul
meu, de unde sînt !” Îndatã s-a simþit rãdicat ºi în cîteva minute s-a
vãzut într-un oraº mare. „Acuma vrau sã mã primblu cu trãsura.” –
Îndatã s-a fãcut o trãsurã cu 4 cai ca focul. Ion s-a primblat prin oraº,
apoi îi spune lui „Nu-ºtiu-cine” cã vra sã sã scoboare, sã sã mai
primble ºi pe jos.

A întrat într-o cafenea – cea întãi. S-a pus la masã º-a strigat :
„Nu-ºtiu-cine !” „Aud!” „Sã-mi pui masã sã mãnînc!” A mîncat. Dintãi
lumea nu luase sama. „Nu-ºtiu-cine !” „Aud!” „Sã-mi cînþi un cîntec
de joc.” „Au jucat toþi cei cari se aflau acolo, între care sã aflau ºi doi
prinþi. „Nu-ºtiu-cine !” „Aud!” „Sã-mi cînþi un cîntec de jale.” I-a cîntat
º-au plîns cu toþii. Vin prinþii la Ion ºi-i spun: „Ce sã-þi dãm ca sã ne
dai nouã pe «Nu-ºtiu-cine» aista?” „Mi-þi da o haraba de galbeni?”
„Þ-om da!” I-a dat unul o jumatate din haraba ºi altul jumatate ; el a
luat banii ºi s-a dus. „Nu-ºtiu-cine” a ramas la aceia.



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA388

A mers prin oraº ºi tot da în dreapta ºi-n stînga pe la saraci, pãn’
a mîntuit harabaua; cã lui nu-i trebuiau bani. Apoi a vîndut ºi caii ºi
harabaua, a mai dat ºi banii ceia º-a pornit la oraºul lui.

Ajunge la boieri. „Ei, Ioane, ai adus pe : «Nu-ºtiu-cine»?” „Adus
cucoane; dar, mai întãi, am ºi eu o poftire. Sã chemi pe bucatariul ºi
pe babã, sã-l vadã ºi ei.” I-a chemat. „Nu-ºtiu-cine !” „Aud!” (Cum l-a
chemat a venit înapoi.) „Sã pui la boieri masa.” Nu-ºtiu-cine a întins
o masã de cele împãrãteºti. A stat boieriul º-a mîncat.
„Nu-ºtiu-cine !” „Aud!” „Sã-mi cînþi un cîntec de joc.” Au jucat cu
toþii. „Nu-ºtiu-cine !” „Aud!” „Sã-mi cînþi un cîntec de jele.” A cîntat
ºi toþi au plîns. „Ei v-am adus, cucoane ?” „Mi-ai adus.” „De-amu, pot
sã mã duc acasã?” „Poþi.”

Ion s-a dus ºi s-a culcat, cãci era trudit. Rãmîne boieriul singur
ºi vra sã cerce ºi el pe „Nu-ºtiu-cine”. „Nu-ºtiu-cine !” „Aud!” „Sã-mi
pui masa.” I-a pus. A mîncat boieriul ºi apoi s-au pus de-au mîncat
ºi baba ºi bucatariul. „Nu-ºtiu-cine !” „Aud!” „Sã-mi cînþi un cîntec
de joc.” A cîntat. Cînd au început ei a juca, º-a juca – au jucat, pãn’
au crapat cu toþii, cãci n-au ºtiut cum sã-i zicã sã steie.

A doua zi, numai ce aude cã-l strigã cineva : „Ian scoalã, Ioane,
cã-i ziuã, ºi te du la curte de curãþeºte hoiturile celea din odaie. N-ai
grijã, de-amu nu te-a mai trimete boieriul dupã nimica, te-am scapat
eu! Ai ramas tu pe moºie stãpîn ; a tale sînt toate averile.”

Se duce Ion ºi vede... bucuria lui. Îndatã a curãþit hoiturele, le-a
aruncat în gîrlã, a afumat în casã, a mers de s-a uitat în toate
pãrþile, a luat totul în samã, – rãmãsese el amu stãpîn. Îºi aduce
aminte de femeia lui. Ia ºi dã drumul inelului. Se duce el, se duce, se
duce ; se împlineau acuma 7 ani. Ajunge tocmai sîmbãta sara, spre
ziua de Paºti, în oraºul acela unde era ea ; ºi trage la un om în gazdã.

Da era rupt, ferfeniþit, nespalat, ca vai de dînsul. Omului i-a fost
milã. „Mãi femeie, spune omul la femeia lui, ia ºi lã pe omul acesta
ºi-l spalã, piaptãnã-l ºi-i dã cãmeºi curate ºi-i dã vro 2 paºti ºi vro 3
ouã sã meargã ºi el la sf. înviere, cum merg creºtinii”... Femeia a
fãcut toate întocmai.

El s-a dus la bisericã ºi s-a razamat afarã, de uºã, nu îndrãznea
sã între înlãuntru. Pe-ncetul a întrat ºi el în bisericã. Atunci, acele
douã rãþe de pe crucea bisericei au înviat ºi s-au ouat în poale la
dînsa. Ea, de sus, din turnul bisericei, a strigat sã închidã biserica
ºi sã aducã pe strãinul ce se aflã în bisericã la dînsa.

Îndatã l-au luat ºi l-au dus în turn la ea. Ea, în timpul celor 7 ani
de zile, n-a fost mîncat nimica ; º-a luat un ou ºi i-a dat ºi lui unul ºi
au ciocnit amîndoi – º-apoi le-au mîncat.

„De-amu, hai cu mine, zice el, cã am ºi eu cu ce sã te þin ºi ce sã-þi
dau de mîncat !”... se gîndea la norocul lui. A luat-o ºi îndatã, cît ai
clipi, au fost la casa lor, adecã la a boieriului, care acuma era a lor,
ºi au trãit fericiþi. Dumitru Ciocalãu, Botoºani

(Despre ouã de raþã, de hulub, s-a vãzut la broascã, – se va mai
vedea la poveºti*.)

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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§ 8. A. Rãchita

Rãchita e copacul lui Sf. Gheorghe. Zice cã rãchita era sã fie cel
dintãi lemn pe lume, pentru cã pe rãchitã, pune oriºice poamã îi
vrea, cã se prinde ; dar Sf. Gheorghe a blastamat-o.

Sf. Gheorghe mergea, de ziua lui, prin niºte tufe de rãchiþi ºi s-a
împiedecat º-a picat. „Te-ai îmbatat, Gheorghe!” îi zice rãchita. „Dacã
zici tu cã m-am îmbatat, zice Sf. Gheorghe, atîta cinste sã ai tu, cît de
ziua mea, mai multã sã n-ai !” ªi chiar aºa e. Pe rãchitã, cine o catã
tot anul? Atîta numai cît, la Sf. Gheorghe, se înfige în brazde, atîta
cinste are ea. Ion David, Botoºani

Pe rãchitã sã hultuiesc mere, dar sînt sãlcii.

„Îmi aratã pere pe rãchitã” se zice cînd un barbat face promisiuni
sau îi vorbeºte vorbe echivoce unei femei.

Rãchita nu e tocmai sfîntã, are oleacã de pricinã, – cã v-oi spune
amuº povestea despre rãchitã (se va vedea partea V, la Foc) ; din
rãchitã ce poþi face? Doar atîta, cã þine malurile ºi se prinde degrabã;
pui în rîs un beþiºor în bahnã sau ºi în alt loc – ºi cînd te duci la o
lunã, nu-l poþi scoate din pãmînt, aºa rãdãcinã prinde. Un mãr sau
alt copac, cît trebui sã-l uzi, pãn’ ce-l vezi prins ! Dar din rãchitã, nici
un stîlp nu poþi face, cã îndatã putrezeºte. Amu, cum e fagul, bradul,
stejarul, acelea-s lemne sfinte etc. De la Dumitru Volcinschi, Ropcea

(Se va vedea vol. III*, începutul ºi urmarea.)

„Copilele sînt ca rãchiþele, unde le pui, acolo se prind.” Se zice
despre fete, cu privire la mãritare, cînd se duc la loc strãin.

Rãchiþi sînt mai de multe feluri : rãchitã albã, galbãnã, roºã,
rãchitã plîngãtoare etc.

Burete de rãchitã roºã e foarte bun de înãduºalã. Buretele acesta
creºte cît ai clipi de cîteva ori din ochi. E ca un bulgaraº de caº,
galbãn ca untul – ºi cînd îl storci are zamã multã. El nu creºte
totdeauna, ci la 3 ani, la 7, la 9 ani, atunci cînd e ploaie 3 sãptãmîni
neîntrerupt.

Buretele mai întãi îl scurgi, apoi îl tai bucãþele ºi-l usuci ºi zama
ceea o torni înapoi pe el ºi dupã ce se usucã, îl strîngi ºi se bea la
trebuinþã pe inima goalã. Dacã înãduºala nu e tare veche, numaidecît
trece. Petrea Beicu, Mihalcea

Cu putrigai de rãchitã, se afumã vita, cînd îi e ulgerul bolohãnit.
Mihalcea

Cînd e cineva bolnav de friguri, sã-l mãsori c-o aþã, sã faci o bortã
în rãchitã ºi sã pui aþa ceea acolo,... sã scuture frigurele rãchita, nu
pe cutare... Astupi cu cep ºi laºi. Broscãuþi

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Sub rãchitã sã nu stai, cã la rãchitã trage tunul ; sub rãchitã ºede
dracul. Mihalcea

Luncele de pe lîngã ape sînt de rãchitã ; rar dacã se vãd ici-colo ºi
arini prin ele. Rãchita de luncã se cheamã lozie. Lozia, din cauza
desimei, nu creºte copac, dar tufã ; sau pentru cã oamenii anume n-o
lasã sã creascã, o taie pentru nuiele de la rãdãcinã, pentru împletit
garduri, coºerci, ºi astfel se tufeºte.

În luncã sînt „mure de luncã” – s-a vãzut de cînd e lozia ºi murea,
vol. II, p. 273.

Poveºti
Mama. Copilaºul. Fluierul

A fost odatã o babã º-un moºneag ; amîndoi aveau cîte o fatã ºi
s-au luat. Fata moºneagului era mai frumoasã ºi mai dragalaºã la
flecãi ºi mai harnicã, da a babei era mai urîtã ºi leneºã ºi nime nu
sã uita la dînsa.

Baba îi tot gãsea fetei moºneagului la toate pricinã ºi, de ciudã,
ia ºi-i dã 12 pite de cînepã º-o trimete cu vaca s-o pascã ºi sara sã-i
aducã cînepa toarsã gata. Fata merge într-o poianã în pãdure ºi sã
pune ºi toarce, ºi plînge. „Ce plîngi, fatã?” o întreabã vaca. „Cum
n-oi plînge, cã iaca, mama mi-a dat 12 pite sã-i torc într-o zi ºi
desarã, dacã nu i li-oi duce, mã omoarã.” „Dã-mi mie cînepa s-o
mãnînc ºi desarã þ-oi scoate-o toarsã.” „Valeu, n-o mînca, cã mã
omoarã baba!” „N-ai grijã, las’ pe mine, nu te teme, culcã-te ºi dormi”
Ea, de fricã, n-a mai dormit pãnã ce n-a vãzut tortul cu ochii. „Amu,
zice vaca, cînd ne-om duce acasã, trecînd prin pãdure, are sã te
pãleascã o creangã peste cap, tu s-o rupi ºi s-o rãsãdeºti undeva în
fund, în grãdinã, ºi ce þ-a trebui þie, creanga ceea þ-a da.” A fãcut fata
aºa ºi din creangã a crescut un copac.

A doua zi, baba iar îi dã încã mai multã cînepã. Vaca iar aºa i-a
tors-o ; sara, a rupt altã creangã ce-a pãlit-o ºi s-a fãcut alt copac ; a
treia zi, iar aºa. Vine duminica, sã duce baba cu moºneagul ºi cu
fata la bisericã, da pe asta o lasã sã facã treabã, sã grijascã ºi sã
facã de mîncare. Fata, cît ai bate-n palme, toate le-a fãcut ºi sã duce
la un copac ºi-ºi scoate straie frumoase ; o rochie, ca cîmpul cu florile,
º-o trãsurã frumoasã ºi s-a dus la bisericã. Ce era ea frumoasã, dar
cu rochia ceea îmbracatã, pe-o sutã de pãrþi era ºi mai frumoasã. A
mers numai º-a plãtit ceva popei, s-a închinat pe la icoane ºi s-a
înturnat înapoi.

Boierimea toatã numai la dînsa sã uita ºi care-ncotro se întreba
cine poate sã fie ºi s-au sfãtuit sã toarne pe prag, cînd vor mai
vedea-o, un ciubãr de rãºinã, doar i-ar lua un papuc.

Cînd a venit baba acasã, a gãsit-o muruitã pe obraz, la trebi ; nici
prin cap nu i-au tãiat.

A doua duminicã, sã duce la alt copac ºi sã îmbracã c-o rochie mai
ceva : asta era ca soarele cu luna. Boierimea ºi împaratul s-a þinut la
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uºa bisericei ºi cînd a calcat, i s-a prins papucul în loc. Ea l-a lasat,
s-a suit în trãsurã º-a fugit.

Sã ia împaratul cu papucul pe la case, dar la nime nu sã potrivea.
Spun oamenii cã sînt ºi la casa ceea douã fete. Baba, cum a auzit, ia
fata ºi sã duce acasã ºi-i taie cu toporul cãlcãiul. Cînd sã încalþe
papucul, mai, mai cã sã între ; dar vede ficiorul de împarat cã curge
sînge... sã uitã : cãlcãiul era tãiat ! „Nu eºti d-ta, zice el. Nu mai
aveþi vro fatã? C-au spus oamenii cã la casa asta sînt douã.” „Nu-i,
nu-i”, zice baba. Da cucoºul de pe poartã începe a cînta ºi a spune :
„Cucurigu gaga! Fata moºneagului, dupã uºã, în ºtiubeiul cu
cenuºã!” A trimes împaratul s-o scoatã de-acolo.

Fata le spune : „Mai aºteptaþi-mã oleacã sã mã spãl.” Ea s-a dus
în grãdinã la celalalt copac ºi s-a îmbracat c-o rochie mai frumoasã
º-a venit în trãsurã c-un picior încalþat ºi c-un picior fãrã papuc.
Împaratul i l-a pus în picior º-a încãput. S-a pus lîngã dînsa în
trãsurã ºi s-au dus tocmai la curþele lui. Acolo au fãcut nuntã
frumoasã.

Amu, fata era împãrãteasã, trãia tare bine, fãcuse ºi un copil, da
sorã-sa, fata babei, crapa de ciudã pe dînsa. Sã ia într-o zi ºi se duce
la sorã-sa ; ea ºtia cã împaratul merge adesa la vînat ºi sã vîrã
printre pãzitori, printre strãji, sfãdindu-se, þipînd în ogradã. Ei o
alungã, o dau afarã, ea strigã cã sã o lese la sorã-sa. Aude
împãrãteasa de la fereastrã ºi, cum o vede, o cunoaºte. Orcum era,
i-a fost milã de dînsa º-a poroncit s-o lese.

A adus-o în casã, a purtat-o prin toate odãiele. Ea se mira de
fericirea surori-sa, se mira de mîndreþele ce vedea. „Sorioarã, zice
ea, dacã mi-i da oleacã straiele tale sã mã îmbrac, sã vãd cum mi-a
ºedea într-însele – ºi tu sã te îmbraci într-a mele, sã vezi cum þ-a
ºedea!”

Sorã-sa s-a dezbracat ºi i le-a dat. „De-amu, hai în grãdinã ºi
ne-om primbla.” Cînd au fost în grãdinã, acolo era o fîntînã.
„Sorioarã, n-ai veni sã ne cãutãm în fîntînã, sã vedem, aºa îmbracate,
cum ne ºede.” Sora-sa a mers ºi cînd s-a plecat sã se cate, astalaltã
a apucat-o de picioare º-a dat-o cu capul în fîntînã.

Ea a venit în casã îmbracatã în straiele ei ºi s-a pus în pat, s-a
fãcut cã-i bolnavã. Slugele, vãzînd-o îmbracatã în straiele celea, au
gîndit cã-i stãpîna lor.

Vine împaratul – ºi el a gîndit cã-i ea. Se uitã a doua zi ºi se
miarã ce-a pãþit, cã s-a schimbat aºa la faþã. Ea spune cã de boalã.
Trimete dupã doftori, dupã babe s-o lecuiascã, sã fie ca întãi. Ea
bolnavã ºi bolnavã întruna; ºi copilul întruna þipa ; ea se scula ºi-i
da în gurã þîþa ei stearpã.

Împaratul era tare necãjit ºi suparat. Merge în grãdinã ºi vede un
copac frumos tare, crescut din fîntînã, – o lozie. Îndatã a poroncit sã
vie strãjeri, sã steie acolo sã pazascã, sã nu rupã nime nici o frunzã
din lozia ceea º-a chemat stoleri sã facã împrejur farmaclîc, s-o
îngrãdeascã.

Da un moºneag ce umbla cu oile, cum trecea pe acolo, a vîrît mîna
printre gratii º-a tãiet o creangã pentru triºcã. A scobit-o, i-a fãcut
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cîteva borte ; vine acasã ºi o pune la gurã, dar triºca începe singurã
a cînta de jele :

Taci, moºule, taci,
Taci nu mai cînta,
Cã rãu mã doare inima,
Dupã un cuconaº
Din leganaº,
Cã þîþã stearpã
Îl adapã
ªi mînã strãinã
Îl leagãnã.
ªi tare-mi pare rãu
Dupã un soþ al meu.

Moºneagul s-a minunat. „Babã, in ascultã ce zice fluierul ista !”
ºi-l mai pune la gurã o datã. „In zi, babã, ºi tu.” Cînd îl pune baba,
fluierul începe astfel a zice :

Nu cînta, mãtuºã, tare etc.
„Babã, eu am sã duc fluierul ista la împaratul ; ce or vrea, aceea

vor face cu mine.” „Da, – sã mergi ºi tu, tocmai acu cînd îi împãrã-
teasa bolnavã ºi navala ceea la curte !” „Ba mã duc, macar fie ce-a fi !”

Se ia moºneagul cu fluierul ºi se duce. La împaratul, era o mul-
þime de norod, de miniºtri. Moºneagul se pleacã pãn’ la pãmînt, îi
sãrutã mînele ºi-i spune : „Vã sãrutãm mînele ºi picioarele, prea
înalþate împarate, ºi nu vã fie cu banat ; am venit la Mãria Voastrã
sã vã spun un lucru ce nu s-a mai pomenit. Iacã eu am greºit º-am
tãiet o nuia de triºcã din lozia ce a crescut ieri în fîntînã – ºi uitaþi-vã
triºca ceea ce spune !” O pune la gurã ºi triºca cîntã, cum am auzit.
Împaratul îl pune sã mai cînte o datã. Triºca cîntã tot aºa.

„In puneþi Mãria Voastrã la gurã !” Împaratul pune.
Taci, soþule, taci,
Taci nu mai cînta,
Cã rãu mã doare inima
Dupã dumneta
ªi dupã un cuconaº
Din leganaº,
Cã þîþã stearpã
Mi-l adapã,
ªi mînã streinã
Îl leagãnã.

Împaratul a înlemnit. Da împãrãteasa din pat, cum a auzit ce-a
spus moºneagul, întruna þipa cã sã deie moºneagul afarã, cã de nu-l
dã, moare.

Împaratul a înþeles ceva. „Las’ nu mai muri, in pune ºi d-ta
fluierul la gurã ºi cîntã.” Ea nu vra, pãn’ l-a pus de fricã.

Taci, duºmancã, taci,
Taci nu mai cînta etc.

Împaratul a pus-o sã mai cînte o datã ; a mai cîntat ºi el ; ºi de
mînie cã nu poate scoate nimicã din el, l-a aruncat pe masã ºi l-a
stricat. Atunci din fluier s-a fãcut femeia lui ; dar cu hainele surorei
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ei. „Soþia mea! Ce-ai pãþit ? Ce þi s-a întîmplat? Ce eºti aºa de pocit
îmbracatã? Spune-mi degrabã sã ºtiu !” Ea atunci i-a spus.

Apoi a zis : „Daþi-mi copilul sã-l adãp, cã þîþa ei cea stearpã pãn’
acuma l-a otrãvit !” Dupã ce º-a hrãnit copilul, s-a dezbracat din
hainele acelea ºi s-a îmbracat într-a ei. Iar pe sora-sa au legat-o c-un
sac de nuci de coada unui cal : unde-a pica nuca, sã pice ºi bucãþica.

ªi unde pica dintr-însa cîte o bucatã, de era deal, se fãcea vale ºi
de era vale, se fãcea deal ; da ei au trãit sãnãtoºi ºi de n-au murit,
trãiesc ºi az. Maria Sãlãgeanu, Botoºani

Povestea aceasta sã mai spune în Botoºani cu începutul povestei
cerbului ºi al fetei, iar þiganca, þiitoarea împaratului, a fost aceea
ce-a înecat-o. Din ea a crescut un soc º-un bãiet a fãcut un fluier care
singur cînta – ºi de atunci, din femeie e fluierul. Toþi acei care o
povestesc, cîntecul fluierului îl cîntã cu melodie. Mai ales mancele
spun povestea aceasta.

Fata moºneagului ºi viþica
Hulubul. Rãchita. Cucoºul

Era odatã o babã º-un moºneag. Baba avea o fatã ºi moºneagul o
fatã. Fata babei era slutã ºi urîtã, da a moºneagului era aºa de
frumoasã, cã pe soare te puteai uita, da pe dînsa ba.

Baba, pe fata ei o cruþa, n-o punea la treabã, da pe a moºneagului
o trimete în toatã ziua la pãscut vitele ºi îi da ºi 3 chite de cînepã sã
le raghile, sã le perie, sã le toarcã ºi sara, sã aducã pînza gata acasã.
Fata merge pe toloacã ºi sã pune jos ºi plînge, plînge. O vede o viþicã
a ei ; vine la dînsa º-o întreabã : „De ce plîngi?” Fata îi spune : „Cum
n-oi plînge, dacã baba uite ce de-a lucru mi-a dat sã-i fac ºi dacã n-oi
gãti, a spus cã vai de pielea mea va fi !” „Taci, nu mai plînge, îi zice
viþica, mergi ºi-þi paºte vitele, cã eu þ-oi face lucrul tãu.” – ªi sara a
dus pînza gata.

Baba, dac-a a vãzut cã-n ziua întãi a fãcut fata atîta treabã, a
doua zi, i-a dat ºi mai mult ºi, în toate zilele, cîte mai mult îi da. De
la o vreme, i-a venit babei în minte cã un om singur nu poate face
asta. Sã ia într-o dimineaþã pe urma ei ºi vede. Nu zice nimic,
numai sara, cînd a venit acasã, spune fetei cã are sã taie viþica.
Fata, la plîns... Da viþica ºtia ºi-i spune : „Taci, nu plînge, ei m-or
tãia, dar tu nu cumva sã mãnînci vro bucãþicã din carnea mea ; ei
mi-or pune ciolanele pe foc, tu sã-i amãgeºti, sã-i scoþi din casã ºi sã
furi un ciolan, sã-l þii ºi cînd þ-a fi greu, eu þ-oi ajuta ca º-amu. Pe
tine te-or bate pentru aceea, dar þ-a trece.” Ea întocmai aºa a fãcut.

Baba fãcea, ca ºi mai înainte, rîs din fata moºneagului, o ungea
cu cãrbuni ºi cînd vinea cineva, o baga sub covatã în tindã, da pe fata
ei o spala º-o gãtea º-o trimetea la portiþã s-o vadã oamenii.
Duminica, se ducea la bisericã cu fata ei, da pe a moºneagului o lasa
acasã, sã facã treabã. Într-o zi, amestecã baba într-un sac mac ºi cu
sãmînþã de in ºi-i spune cã, pãn’ or veni ele, bucatele sã nu fie nici
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reci, nici ferbinþi ºi s-aleagã tot macul din in, fir de fir, ºi mirosna de
la portiþã s-o simþascã.

Sã pune fata ºi plînge, da ciolãnelul cela sã preface deodatã
într-un hulub ºi-i zice : „Taci, nu plînge, dar ia ºi te spalã frumos ºi
mergi la cutare rãchitã, bate trei mãtãni ºi scoate tot ce þ-a trebui
de-acolo ! Te-mbracã frumos ºi mergi la bisericã, cã acasã, voi face eu
toate !” Strînge hulubul cela o mulþime de hulubi ºi aleg macul, un
guzan s-apucã de face mîncarea, da fata ia ºi se duce la rãchitã, bate
trei mãtãni ºi spune : „Rãchitã, deschide-te !” Rãchita s-a deschis ºi
ea º-a luat straiele cele mai frumoase care i-au trebuit, s-a îmbracat
frumos ºi s-a dus la bisericã.

Cînd aproape de ieºit, vine fuga ºi sã dezbracã ºi întrã în casã iar
muruitã. Acasã, erau toate celea gata. Vine baba ºi cu fata ºi încep
a povesti : „Iaca noi ce cucoanã frumoasã am vãzut, aºa º-aºa îmbra-
catã, cã tu aºa cucoanã n-ai vãzut de cînd eºti !” – „Ba am vãzut-o ºi
eu, zice fata ; m-am suit pe vîrvul casei º-am zãrit-o.” – „Moºnege,
zice baba, hai º-om tãie vîrvul casei !” Au tãiet vîrvul casei.

A doua duminicã, se întîmplã toate iar aºa, fata spune cã ºi ea a
vãzut pe cucoanã – s-a suit pe poartã. Baba taie poarta. Dar la
bisericã, venea un ficior de împarat ºi aºa tare i-a plãcut, încît, ca sã
ºtie cine-i, s-a sfãtuit cu boierii sã facã un pod de rãºinã ºi ea cînd va
calca, îi va rãmînea papucul. A fãcut aºa ºi cînd a mers fata a treia
oarã la bisericã, i s-a lipit papucul de rãºinã ºi ea, la fugã acasã, l-a
lasat acolo.

Vine vestea în sat cã împaratul are sã vie la fiecare casã sã cerce
picioarele fetelor. Îºi gãteºte ºi baba pe fata ei, da pe fata moº-
neagului, iar aºa, o unge º-o pune sub covatã, în tindã, dupã uºã, în
cenuºã.

Iacã vine împaratul ºi la dînsa. Baba îºi scoate fata ºi începe a o
lãuda cã fatã ca a ei, alta nu-i. Îi pune împaratul papucul pe picior,
nu sã potriveºte ; numai ce aduce baba toporul sã-i ciopleascã
piciorul. Ficiorul împaratului vra sã se suie în trãsurã ; da cucoºul
þup pe casã :

Cucurigu gaga ! Fata moºneagului cea frumoasã etc.
Baba începe a-l hîºîi : Hîº, cucoº,

Mînca-te-aº cu borº !
Cucoºul iar strigã de pe casã ; împaratul vede ºi întreabã pe babã

ce zice cucoºul. – „Da, batã-l focu mincinos !... Las’ ardã-mi-te focu, cã
te-oi pune eu mîne-n oalã !” ºi unde nu începe a sã alunga dupã
dînsul. Împaratul întrã în tindã ºi gãseºte pe fata dupã uºã, în
cenuºã. Cum îi pune papucul, întrã. O ia cu dînsul în trãsurã ºi sã
duce. Mergînd ei prin pãdure, ea a stat la copacul cela ºi s-a îmbracat
frumos ºi s-a dus cu împaratul de s-a cununat.

Dupã cîtãva vreme, vine baba la împãrãteasã ºi sã roagã s-o ieie
în slujbã. Împãrãteasa o ia. Iaca face împãrãteasa un copil, da frumos
de-þi lua vederile. Cum dormea împãrãteasa ºi copilul sta lîngã
dînsa în leagãn, vine baba ºi taie gîtul copilului, pune cuþitul lîngã
împãrãteasã ºi fuga la împaratul strigînd: „Saracan de mine, încã
una ca asta n-am vãzut, sã omoare mama copilul ! Uite, înalþate
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împarate, ce-a fãcut împãrãteasa Mãriei Tale, a tãiet gîtul la copil !”
ºi începe a se boci. Împãrãteasa se trezeºte ºi, vãzînd copilul mort,
s-a spãriet, dar paserea ºedea lîngã dînsa. „Nu te teme, îi zice,
taie-mã la picior ºi moaie o panã de-a mea în sînge, unge copilul la
gît ºi-i pune capul la loc, c-ãi vedea c-a fi pe 7 pãrþi mai frumos !”
Împãrãteasa a fãcut aºa. Intrã împaratul mînios în casã cu baba, da
copilul, ºi mai frumos, sã juca ºi gãngurea cu mã-sa. Atunci
împaratul a luat pe babã º-a spînzurat-o, iar ei au trãit fericiþi ºi de
n-au murit, trãiesc ºi az. Tasiluþa Nastasi, Siret

În o altã poveste din Roºa, fata strînge toate ciolãnelele ºi le
pune, dupã cum i-a zis viþica, într-un copac în pãdure ºi cînd i-a fost
ei greu, au venit 3 hulubi de i-au fãcut toate, iar ea a mers la copac
º-a zis : „Scuturã-te, copacule !” ºi s-au scuturat din el straie, trãsurã,
cai etc. etc.

Baba are douã fete ºi moºneagul una. S-a dus baba ºi cu fetele la
bisericã ºi fetei moºneagului i-a lasat un sac de malai sã-l aleagã ;
º-a venit o pãsãricã de la icoane, aceea era mã-sa, º-a zis : „Þîrii, þîrii,
dragul mamei, taci, nu mai plînge, mergi la rãdãcina nucului ºi
scoate rochie roºã, ºi papuci roºi, ºi caii roºi, ºi vezeteu roº ºi douã
mãnuncheºe de flori ºi mergi la bisericã !” Ea a mers. La bisericã, a
sãrutat la toþi mîna ºi a dat la toþi flori, numai babei ºi fetelor nu ;
º-a ieºit. A venit acasã ºi zice : „Du-te de-amu, mamã, cã vine cãþaua
de babã!”, ºi pãsãrica a zburat iar la icoane.

Ficiorul împaratului a vãzut-o ºi tare i-a plãcut. Vine baba cu
fetele ºi spun cã a fost la bisericã o cucoanã tare frumoasã etc.
„Moºnege, taie vîrvul casei, cã mor !” Moºneagul a tãiet. A doua
duminicã, baba a lasat doi saci de malai s-aleagã ºi mîncarea sã nu
fie nici rãce, nici ferbinte. Iar a venit pãsãrica ; i-a zis sã meargã la
rãdãcina nucului, sã iaie toate lucrurile verzi. A treia oarã a luat
straie albe. Ficiorul împaratului a pus rãºinã pe prag º-a luat pa-
pucul. A venit la casa babei, fata sta ascunsã dupã uºã, în cenuºã, da
pe fetele ei ºi le-a scos º-a adus toporul sã le taie piciorul. Cucoºul
strigã : Cucurigu etc.

Împaratul gãseºte fata º-o ia ºi se duce. Da baba a pus cucoºul
într-o putinã cu apã ca sã-l înece. „Scurge-te, apã, scurge-te, apã!”,
tot zicea cucoºul. Apa s-a scurs ºi cucoºul nu s-a înecat.

Auzitã în Flãmînzi, Moldova

Hulubul

Era un om cu doi copii : o fatã º-un bãiet ; ºi s-a însurat a doua
oarã. Fetiºoara era mai mare, bãietul mai mic. Dar maºteha avea
ciudã pe bãiet. Ia ºi face treabã fetei pãn’ la altã casã ºi pe bãiet îl
taie ºi-l face mîncare barbatu-sãu.

Cînd a venit omul º-a întrebat unde-i bãietul, ea a zis : „Da eu
ºtiu, a ieºit dupã tine pe uºã ºi n-a mai venit.” Copila l-a cãutat în
toate pãrþele ºi, dac-a vãzut mîncarea, s-a priceput. Mîncînd omul,
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a zis : „Da dulce-i carnea asta !” „Dulce, cã-i de pui”, a rãspuns ea ; ºi
s-a trecut.

Numai fata n-a vrut sã mãnînce. A strîns toate ciolãnelele ºi le-a
pus într-o rãchitã boºturoasã ºi acolo mergea în toatã ziua ºi plîngea.

La ºepte ani, s-a fãcut din ciolanele celea un hulub ºi tot sãrea
din creangã-n creangã pe rãchitã ºi cînta :

Hulub, hulubaº !
Mãicuþa fãcutu-m-a,
Maºteha tãietu-m-a,
Sorioara strînsu-m-a,
În poale adusu-m-a,
În rãchitã pusu-m-a,
Cu lacrimi udatu-m-a,
ªi hulub fãcutu-m-a.
Hulub, hulubaº !

(Alþii spun cã a pus ciolanele la rãdãcina unui mãr.)
De cîte ori trecea oameni cu care cu marfã pe acolo pe drum, el

tot cînta ºi oamenii tot îi da care ce avea : unul bariz, altul papuci
etc.

Odatã, a trecut un om cu carul cu drobi de sare : „Ian cîntã,
hulubaº, oleacã, cîntã !” a zis omul. Hulubaºul a cîntat. Omul a luat
un drob de sare ºi l-a pus pe rãchitã hulubului. Maºteha auzea ºi
nu-i sta bine hulubul acolo... Tatãl-sãu iar a înþeles º-a început a fi
neliniºtit.

Merge ea c-o cociorvã sã-l omoare : ce tot atîta cobeºte acolo...
Cînd s-a apropiat sã-l omoare, el s-a tot dat peste cap ºi s-a fãcut
flãcãu. A luat drobul de sare în mînã ºi cînd i l-a dat de sus în cap, a
fãcut-o turtã... Apoi a spus tatãlui sãu ce a pãþit ; iar lucrurile cîte le
avea în rãchitã, i le-a dat surore sa. Botoºani

În o altã variantã tot din Botoºani, auzitã de d-ra Eug. Kynsburg
de la o servitoare, maºteha, fãcînd focul în cuptor pentru pîne, l-a
pus pe bãiet sã cerce cu fãinã cuptorul ; ºi pe cînd el turna fãina, ea
l-a împins în cuptor ºi l-a astupat. Fata a pus ciolanele în boºtura
unui copac º-a rãsãrit o floare. Ea a pus-o în gavanos în fereastã – ºi,
noaptea, floarea se fãcea om ºi fãcea o mulþime de pozne : lua ºi
ungea pãrul mîne-sa ºi tãtîne-sãu la un loc cu smoalã ºi ei, vrînd sã
se scoale, se trãgeau de cap, – omul, crezînd cã femeia îl trage, o
bãtea...

Altã datã, turna lapte acru pe jos, turna fãinã în lapte, apã – ºi
omul o bãtea, cã zicea ce fel de gospodinã e etc. În sfîrºit, le-a venit
lor în gînd cã trebuie sã le facã cineva boroboaþele acestea, dar nu
puteau afla cine.

Dar într-o zi, omul mîniindu-se, a început a arunca totul º-a
strica ; º-a aruncat ºi floarea de pe fereastã. Bãietul s-a fãcut
hulubaº º-a spus surore-sa cã maºteha lor l-a omorît. Odatã,
mergînd maºteha lor la fîntînã, fata a împins-o în fîntînã º-a
înecat-o. Tatãl ei venind acasã ºi mergînd la fîntînã, ea de-abia
bolborosea. A scos-o.
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La cîtva timp, fata iar a împins-o º-a înecat-o cu totul. Venind
tatãl ei ºi gãsind-o moartã în fîntînã, fata spuse cã ea a fãcut aceasta,
pentru cã l-a omorît pe frate-sãu. Atunci a venit ºi bãietul ca hulub
ºi, dîndu-se peste cap, s-a fãcut om. Tatãl lor s-a fost jurat cã mai
mult nu se va însura º-a trãit cu copiii. De la d-ra Eugenia Kynsburg

B. Salcea. Floriele

Salcea e, de asemenea, o variaþie de rãchitã. Este salce albã,
salce neagrã, salce plîngãtoare. Salcea e ºi copac, dar ºi tufã micã.
Mîþîºorii de salce se sfinþesc în ziua de Florii la bisericã cu agheazmã
ºi sã împãrtãºesc ca stîlpãri la oameni.

Floriele : zice cã era o sfîntã, o chema Floarea ºi aceea bãtea iarna
cu mîþîºorii, ca sã se ducã înainte de Sf. Gheorghe; de aceea, mîþîºorii
aºa sã silesc sã înfloreascã. Bagiurea în Moldova

În Cuciur-Mare, fetele ºi femeile se gãtesc în ziua de Florii, la
bisericã, ca la nuntã ; cãci spun cã în acea zi, Maica Domnului a dus
mîþîºoare la bisericã ; pe cînd de Paºti nu se gãtesc, cã atunci a fost
Domnul Hristos mort.

În Camena, cînd se vine în ziua de Florii acasã cu mîþiºoarele,
baþi pe cine gãseºti în casã ºi zici : „Nu te bat eu, dar te bat mîþi-
ºoarele, cã de azi într-o sãptãmînã îs Paºtele ; sã nu ai junghi peste
an.” (Zicere ruteanã) Bucovina

Cînd vine barbatul de la bisericã cu mîþiºoarele, bate pe femeie pe
spate ºi-i zice : „Sã trãieºti la mulþi ani !” Apoi bate pe copii etc.

Broscãuþi
Mîþiºorii ce-i capeþi de la bisericã, sã-i numeri ; ºi dacã-s cu soþ,

ai soþ peste an, – dar de nu, unul din soþi va muri. Botoºani

Cu mîþiºorii de la Florii, sã baþi vaca, cã se alungã.

Cînd se vine de la bisericã, pe drum, sã înghiþi 3 mîþiºoare, cãci
nu ai friguri peste an.

Dacã nu-i casa grijitã, sã nu aduci mîþîºoarele în casã, cã-i pacat,
sã le pui afarã în streºinã. General

În Ropcea, mîþiºorii de la Florii se þin în fereastã, cãci apãrã casa
de fulger. (S-a vãzut.)

Noi pe ceea lume numai atîta avem cu ce ne apara de diavolul :
mîþiºoarele de la Florii, pe care le cumperi cu un cruceri în bisericã ;
cu aceia te aperi de dînsul. Broscãuþi

Salcea e blastamatã

Cum sînt oameni pãcãtoºi, aºa ºi copaci, ºi vite ; aºa ºi salcea e
blastamatã sã nu creascã ; cã nici un lemn nu întra sub unghiele
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Domnului, cînd îl munceau jidanii ; cãci ei au fost pus sã-i batã cuie
de lemn pe sub unghii ºi din toate lemnele fãceau ºi nu întra, nu se
prindeau, sã rupeau, numai salcea a întrat ºi de atuncea e blasta-
matã sã se facã numai tufã ; cã ea mare nu creºte. Mihalcea

Salcea era copac mare ; dar din salce a fost fãcutã crucea Sf.
Hristos ºi Dumnezeu a blastamat-o sã nu creascã.

Salcea e a dracului.

Mierea de salce e bunã de pecingine. Ropcea

§ 9. Sf. Gheorghe. Fîntîna

Rãchita e copacul lui Sf. Gheorghe. De Sf. Gheorghe, se sapã
brazde ºi sã înfige în ele rãchitã ºi sã pun pe poartã, la fîntînã, la
uºã, pe coarnele plugului, sub doniþã etc.

În Bahrineºti, rãchita ceea sã cheamã „mãrturaºi”, ea alungã
strigoaicele, sã nu sã poatã apropia la vaci.

(Unii spun cã e pacat sã sapi brazde, cãci, pe ceea lume, atîta apã
trebui sã cari pãn’ ce creºte iarba la loc.)

*

Sf. Gheorghe era tare viteaz. Pe vremea ceea, s-a fost întîmplat
cã un balaur a fost închis apa din fîntîni ºi nu dãdea apã decît cînd
i sã da de la toatã casa cîte un copil sã-l mãnînce, º-a fost ajuns
rîndul ºi la împaratul. El avea numai o fatã º-a trebuit s-o dea s-o
mãnînce balaurul ; dar Sf. Gheorghe a mers ºi i-a tãiat capetele º-a
scapat-o de moarte ºi a capatat-o de soþie. Fata însã se iubea cu un
þigan ºi þiganul i-a fãcut bataie. Sf. Gheorghe avea o basma º-o puºcã
º-o sabie, care singure mergeau înainte : basmaua fãcea drum, iar
puºca cu sabia pe toþi omora.

Þiganul a pus-o pe dînsa sã i le fure ºi l-a bãtut, dar el tot avea
putere, cãci avea trei fire de pãr de aur în cap. Apoi, a pus-o sã-l
întrebe în ce-i stã puterea? El i-a spus. Ea i-a cãutat în cap ºi i-a
scos perii. De atuncea, el a slãbit de tot. A mers la socrul sãu ºi s-a
jeluit. Socrul sãu i-a spus cã, pesemne, þiganul îi e partea ºi i-a luat
pe amîndoi ºi i-a legat de cozile cailor ºi i-a prãpãdit.

Gh. Dragomireschi, Spasca

Fîntîna ºi lumînãrile

A fost odatã un om º-avea trei ficiori. Le-a dat la fiecare cîte un
cal ºi i-a trimes în lume. Ficiorii au mers pãn’ la o rãspintene, pe
hotar, º-au înfipt trei cuþite laolaltã în pãmînt ; º-au fãcut vorbã cã,
în fiecare an, sã se adune ei în acea zi acolo ºi a cãruia cuþit va fi
ruginit va fi semn cã acela e mort.

Apucã ei fiecare pe cîte un drum. Cel mai mare a mers, a mers
pãn’ a ajuns într-o pãdure º-a înnoptat. A rãtãcit el prin pãdure cît a
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rãtãcit, pãn’ a dat de niºte curþi ale talharilor. Intrã înãuntru. Acasã
nu era decît o fatã, pe care ei o furase º-o þineau ca sorã, º-un moºneag
bãtrîn. Fata, cum l-a vãzut, i-a spus la ureche : „Fugi pe unde poþi, cã
aici e moartea ta.” El a gîndit cã cine poate sã-i facã lui rãu, moº-
neagul cel bãtrîn?

Rãmîne acolo, moºneagul îl cheamã sã-i arete cum e la dînºii prin
case. A mers într-o odaie cu mobilele toate de argint. „Îi frumos
aici ?” zice moºneagul. „Frumos”,zice el. Merge în altã odaie : acolo
totul era de aur – ºi iar aºa îl întreabã. „Mai hai, zice moºneagul, sã
te duc ºi-n pivniþã sã-þi arãt ce avem.” A mers ºi în pivniþã. Acolo
era un butuc mare ºi douã groape : într-una erau numai capete de
oameni ºi în alta numai trupuri. Moºneagul i le aratã ºi-l întreabã :
„Da aici e frumos?” „Frumos”, zice el ; ce era alta sã zicã? Moºneagul
a luat dintr-o poliþã niºte unsori, a uns butucul ºi i-a zis : „ªezi !” El
a ºezut. Atunci a luat moºneagul paloºul ºi i-a tãiet capul. A luat un
ciocan º-a bãtut de trei ori în butuc : trupul a sãrit în groapa
trupurilor ºi capul a sãrit groapa capetelor ºi s-a dus.

Cînd s-a împlinit anul, cei doi fraþi s-au adunat la rãspintia de la
hotar º-au gãsit cuþitul fratelui lor ruginit. Au plîns amîndoi ºi iar
s-au despãrþit, ca sã vie ºi la anul acolo. A apucat cel mijlociu drumul
celui mare ºi iar aºa a ajuns în pãdure, la curþele talharilor, ºi tot
aºa a pãþit.

La anul, a venit singur cel mic º-a vãzut cã ºi fratele cel mijlociu
a murit ºi a plîns amar. ª-a vîndut calul ºi º-a cumparat un cîne
tovarãº de drum º-a pornit tot într-acolo. Toate i s-au întîmplat ºi lui
întocmai, pãn’ la pivniþã. Aice, cînd i-a spus bãtrînul sã se puie pe
butuc, el a zis cã nu ºtie cum, sã se puie moºneagul, el n-a vrut.
Tînãrul l-a înºfacat ºi l-a trîntit pe moºneag pe butuc ºi îndatã s-a
lipit. Moºneagul a început a sã ruga sã nu-i iaie viaþa, cã-i va da ce-a
cere. El l-a întrebat cum poate sã-l scoatã, dacã-i lipit. Moºneagul
i-a aratat un ºipuºur cu alte unsori ca sã-l ungã sã se dezlipeascã
º-un ciocan sã batã de trei ori în trunchi. El zicea cã-i tata tãlharilor,
dar nu era drept, era un talhari mai bãtrîn. Bãietul a luat unsorile
ºi le-a pus în buzunari, da moºneagului i-a tãiat cu paloºul capul ºi
s-a dus.

A fugit el cît a putut, pãn’ a ajuns la o cãsuþã micã în pãdure. Ar
fi vrut sã între, dar se temea. Se uitã pe fereastã, vede numai o
babã. Intrã înuntru; baba, cum îl vede, îi zice : „Bine ai venit, voinice,
cã de mult te aºteptam!” El s-a cam spãriet. De unde îl cunoºtea ea
pe dînsul, ca sã-i zicã aºa? Baba i-a spus cã ea-l va primi sã mîie, da
are o rugãciune la dînsul : sã-i scoatã dintr-o fîntînã ce era aproape
o fãclie ce se afla acolo.

El a zis cã-i va scoate. A doua zi, cum s-a sculat, baba i-a dat o
cheie ºi douã lumînãri aprinse, cînd va întra în fîntînã – acolo e o
casã – sã le puie pe masã ºi s-o iaie pe cea stînsã. Acolo stau patru
draci la masã, cu liulele în gurã, ºi joacã cãrþi ºi grãmezi de aur ºi de
diamante sînt împrejur, dar el sã nu cumva sã iaie vro bucatã ; ci sã
apuce lumînarea ºi sã închidã uºa, sã facã un semn babei, cã ea îl va
trage în sus cu ciutura.
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Au mers la fîntîna ceea ºi l-a slobozit înuntru; da el n-a mai luat
lumînarea cea stînsã, a apucat o bucatã de diamant din grãmadã ºi
i-a fãcut semn babei sã-l scoatã. Baba l-a tras ; el a spus cã tare s-a
spãriet ºi n-a putut-o lua. Baba a început aºa a se vãita, cã ei
lumînarea aºa-i trebuia... ºi pe cîþi a trimes, nime nu i-a adus-o ! El
a lasat pe babã vãitîndu-se ºi s-a dus în drumul lui.

A întrat într-o împãrãþie vecinã º-a auzit cã acolo împaratului,
mergînd cu trãsura la primblare, prin dreptul unei fîntîni, i s-a fãcut
tare sete º-a trimes pe vezeteu sã-i aducã apã. Cînd a vrut vezeteul
sã scoatã apã, dracul a ieºit din fîntînã ºi i-a spus cã nu-i dã.
Împaratul a început sã-l roage, cã-i va da ce va cere, numai sã-i deie
un pahar de apã. „Dacã mi-i da pe cine þ-a ieºi întãi înainte acasã,
þ-oi da apã, altfel nu.” Împaratul a zis cã i-a da. Cînd sã în-
toarce-acasã, îi iese fata lui. Împaratul straºnic s-a suparat º-a
trimes ºtire în toatã împãrãþia cã cine i-a scapa fata, fie jidan, fie
ce-a fi, i-a da-o de soþie. Auzind de aceasta, porneºte cu cînele lui
nazdravan s-o scoatã. Mergînd, întãlneºte 3 draci la un pod cã se
sfãdeau de la un cuþitaº ºi de la o frunzã, cã nu ºi le puteau împãrþi.
El le-a zis ca sã meargã sub pod, cã le va împãrþi el ; apoi, º-a pus
frunza pe cap ºi nu l-au mai putut vedea dracii ºi s-a dus. Ajuns la
fîntîna ceea, – fata venise cu trãsura ; dracul s-a pus alãturea, s-o
ducã la curþile lui, ºi s-a pus ºi el în trãsurã cu frunza-n cap, iar
cînele alerga în urmã.

Cînd a ajuns la curþile dracului la poartã, s-a pus pe-o piatrã
degrabã ºi º-a luat frunza din cap, da altã piatrã alãturea a uns-o cu
unsoare ºi s-a pus sã joace în cãrþi. Trece dracul ºi-l vede. „Ce faci tu
acolo?” „Mã joc în cãrþi ; nu te-i juca ºi d-ta cu mine?” „Ba m-oi juca.”
„Pune-te ici”, zice el. Dracul sã pune. Cum s-a pus, s-a lipit. S-au
jucat cît s-au jucat amîndoi ; pe urmã se scoalã flecãul ºi ia niºte
nuiele bune ºi începe a-l bate pe drac ! Atîta l-a bãtut, pãnã cînd
dracul a început a sã ruga, cã i-a da ce-a cere, numai sã-l sloboadã.
„Mi-i da fata?” „Þ-o dau.” „Fã hîrtie.” A fãcut.

Bãietul a luat ciocanul º-a bãtut ºi i-a dat drumul dracului. Fata
a început a-l cuprinde ºi sãruta pe voinic. „De-amu, zice el, eu trebui
sã mã duc în drumul meu ; tu mergi singurã acasã cu trãsura, cã eu
de azi într-un an voi veni.” Ea a început a plînge ºi i-a dat o jumatate
de basma ºi jumatate de inel cu numele ei.

Da þiganul care era vezeteu îi zice fetei sã jure cã va spune
împaratului cã el a scapat-o de la moarte ; cãci de nu, o omoarã. Ea
a jurat. Împaratul, cînd a vãzut-o, tare s-a bucurat º-a vrut sã facã
nuntã cu þiganul. Fata s-a rugat sã nu se mãrite pãn’ într-un an de
zile.

Voinicul acela, dupã ce a lasat pe fatã, s-a dus înapoi la talhari
º-a înviet cu niºte apã vie, care i-a dat fata de acolo, pe fraþii lui ; ºi
tocmai cînd s-a împlinit anul, cînd se fãcea nunta, a fost acolo. A
rugat pe un ministru sã spuie fetei cã a venit acel ce era sã vie. Ea
i-a sãrit înainte ºi l-a sãrutat ºi, arãtînd inelul ºi basmaua, a spus
cã el e acela ce a scapat-o. Pe þigan l-au spînzurat, iar ei au fãcut
nuntã ºi trãiesc ºi azi. Maria Demeiuc, Strojineþ
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(În alte variaþii, partea V, se va vedea puterea lumînãrei din
fîntînã.)

(Despre apã se va mai vedea volumul III*, la varã, precum ºi la
boale, descîntece.)

Cap. III

Îmbrãcãmintea. Seva. Sîngele

§1. A. Cînepa. Apa. Natura. Lenea

Ca sã se ºtie de s-a face cînepã ºi grîu peste an, în Ardeal, de
Ajunul Bobotezei, fac femeile o pãpuºã cu douã lumînãri, le leagã cu
testemel împrejur ºi pun de toate mlãdiþele de copaci la legãtoare, le
aprind pe masã, cînd vine preotul, ºi, dupã ce se duce, le stîng : una
în grîu ºi alta în cînepã. ªi de care sãmînþã se prinde mai mult de
lumînare, de aceea se face peste an. Lumînãrile aºa cum sînt, le pun
în cui ºi stau o sãptãmînã; atunci le dezleagã, zicînd cã dezleagã
cununiile, cã pãnã atunci nunþi nu se pot face. Mlãdiþele le dau apoi
la vite sã le mãnînce. Auzitã de la niºte cãlãtori din Tomnatec

Ca sã se facã cînepã ºi altele, pun sãmînþã sub faþa mesei de
Ajunul Bobotezei.

În Ajunul Bobotezei, se toarce cîte un fir pe fiecare fus, sã nu fie
pe a doua zi fusele goale. Mihalcea

Cãlepele, de Boboteazã, nu se poate sã steie nespalate în casã, cã
alta, dacã vede, poate face de ursitã ºi femeia ceea cu calepele moare.
Spalate pot ºedea. Cuciur-Mic

(Vezi pînza ºi spãlãtura dupã Boboteazã.)

Pãnã nu tunã, nu se bat cãmeºile cu maiul, pãnã nu-ºi porneºte
Dumnezeu al lui.

(S-a vãzut la piatra.)

Cînepa de varã ºi de iarnã

Cînepa de varã nu se dã la cruce, cã-i blastamatã. Zice cã o îmbia
cînepa cea de toamnã pe ceea de varã : „Hai, soro, la bisericã !” Da
cea de varã îi zice : „Da nu mã mai duc, ce-mi trebuie sã merg, cã eu
vãd biserica ºi de aice ; catã cît sînt de naltã ! Du-te tu, cã eºti mai
micã decît mine ºi n-o vezi !” – „Dac-aºa, dar nici sã n-ajungi sã

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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mergi !” a blastamat-o cea de toamnã ºi, de aceea, cînepa de varã nu
se dã la cruce, numai cea de toamnã. Dochiþa Hurghiº, Mahala

Cînepa de varã creºte nantã ºi nu face sãmînþã ; e cea mai fru-
moasã ºi mai bunã pentru cãmeºi. Tortul e moale ºi subþire, pe cînd
cea de toamnã e micã ºi groasã în hlujan.

Cu cînepã de varã dacã legi buricul unui copil, acela nu va mai
avea copii în viaþã, cum n-are cînepa cea de varã sãmînþã ; de aceea
unii oameni n-au copii.

Cu cînepa de varã se leagã cununia etc.

*

Ca sã rodeascã cînepa, sã nu fii gol

Ca sã rodeascã cînepa, beau ºi joacã femeile de Sf. Vasile ; joacã în
crîºmã fusul ºi furca. Costîna

Ca sã se facã cînepã, sã joci în ziua de lasatul secului de postul
mare ; dacã n-ai cu cine, macar singurã sã tropãieºti. Mihalcea

(Beu ºi joacã în ziua de Spolocane.)

Ca sã fie cînepa frumoasã, cînd coc de Paºti, pun sãmînþa sã stea
pe cuptori, deasupra. Elisaveta Reus, Mihalcea

Ca sã creascã cînepa, se trag toatã ziua clopotele în ziua de Paºti–
ºi de zgomotul acela creºte. Ecaterina Lucaci, ªcheia

Cînepa, ca sã fie frumoasã, se samãnã în zi de post ºi cînd o
sameni, sã arunci fãrmãturi, gãoci de la Paºti în sãmînþã. Mihalcea

Ca sã fie cînepa nantã ºi moale, sã te ungi cu unt pe mîni cînd o
sameni ; iar dupã ce ai samanat-o, sã mãnînci acasã scrob ; cã-i gal-
bãnã ºi unsuroasã ca untul.

Tot pentru ca sã fie moale ºi nantã, sã te ungi de Sînzieni cu
slãninã pe mîni or cu unt ºi sã ungi cînepa pe ogor în patru cornuri.

Maria Struþ, Mihalcea
Cînd mîntui de tors, furca nu se lasã goalã, ca sã nu fii goalã ca

dînsa; cã nu rodeºte cînepa; macar aþa cu care se leagã caierul se
lasã or macar s-o stupeºti.

În Broscãuþi, cînd pun pînza, zic cã noaptea sã nu gãseascã sulul
gol, cã eºti gol ca ºi dînsul ; sã-l învãleºti cu ceva ºi pe urmã, sã
învãleºti pe el pînzã.

Cînd mîntui pînza, la toate celea se lasã cîteva fire de uruioc, sã
nu fie goale, ºi la vatale, ºi la iþe, ºi la spatã ; ca sã deie Dumnezeu
tot sã fie. Aceea e plata lor pentru cît þ-au lucrat.

ªi la bãtãlãu se lasã cîte oleacã de buci, ºi la meliþã, ºi la perie
oleacã de paciºe, ºi-n raghilã, nu se lasã goale, ca sã mai dea
Dumnezeu cînepã. General
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În Mihalcea, se spune cã în furcã lasã cînepã – dracului, de
bîrcinari ; cã dacã nu-i lasã, ia din cînepa asta ºi atunci nu rodeºte.

Cînd mîntui de urzit, sã torni apã pe urzitoare, ca sã nu fie vara
fãrã ploaie. Cuciur-Mic

Cînd mîntui pînza, se toarnã apã pe tãlpige, sã udã spata, ca sã
rodeascã cînepa, sã fie de unde lucra. Mihalcea

Cînd baþi cînepa, sã nu laºi bãtãlãul gol sau meliþa, sã pui oleacã
de buci, cã vin strigoaicele ºi iau limba, ca sã se batã noaptea. În
Bagiurea, întorc meliþa cu tãiuºul în sus, cã atunci ele sã taie ºi fug.
În ªcheia, nu lasã limba meliþei afarã, spre Sf. Andrei, cînd umblã
strigoaicele, sau dacã lasã, merge femeia ºi bate singurã oleacã cu
meliþa sara ºi ele nu vin.

În Broscãuþi, toatã sãptãmîna lui Sf. Andrei nu se toarce, cã sã
torc lupi la casã, vin.

Lupii vin la casã, dacã torci de Filipi.

Spre Sfîntul Andrei, sara, nu sã toarce, cãci stã Sf. Andrei în colþ
ºi face sfîr, sfîr... ca fusul – ºi tot anul, n-ai spori la tors. Tot astfel
face ºi Sf. Toader, de torci spre Sf. Toader.

De Sf. Toader, sã aºterni în cotruþã, cãci de nu gãseºte aºternut,
blastãmã ºi zice : „Aºa sã fiþi voi goi peste an, cum sînt eu amu!”

În ziua de Sf. Toader, barbaþii nu merg la pãdure, ca sã nu-i
omoare pãdurea. Mihalcea

În Bagiurea, pentru ca sã nu omoare pe barbat pãdurea, femeia,
cînd mîntuie de tors, lasã totdeauna în vîrful furcei cîteva fire de
cînepã ; acelea îl pãzesc pe barbat la pãdure.

În Mihalcea, pentru acelaºi scop, nu torc femeile joi în sãptãmîna
albã.

Joi în sãptãmîna mare, se începe a lucra la cînepã, ca sã ai spori
la cãlepe peste an. Moldova

Pînza se începe a þese joia, ca sã ai spori la lucru. Ropcea, Roºa

În ziua de Miezul-Pareþii, se numãrã cãlepele, pentru spori.
Miercurea nu se începe pînza, cã miercuri s-a fãcut pãmîntul. Roºa

(S-a vãzut marþa ºi sîmbãta.)

În Mihalcea, fetele lasã cîteva fire în furcã, pentru ca sã le aibã
barbatul barbã ºi musteþe. Tot astfel ºi femeile a cãror barbat e
spîn.

Se zice de ocarã : „Cînd te-oi prinde de cînepa dracului !”, adecã
de pãr.

Pentru ca sã aibã copilul pãr frumos, cînd se naºte, i se dã moaºei
un fuior rãºchirat pe mîni sau pe o strachinã cu fãinã. General
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Încã nu s-a vãzut : „cîmp fãrã iarbã, copaci fãrã frunze ºi om fãrã
pãr.” Catrina Olãniþã, Broscãuþi

Primãvara nu se toarce pe afarã, pãn’ nu înfrunzeºte pãdurea ; cã
te blastãmã sã fii gol, cum e ea atunci. Sau cã întorci iarna, goli-
ciunea, dacã torci pe afarã. Mihalcea. Roºa

În Mahala, se spune cã nu torc pãnã la Sf. Gheorghe, pãnã nu
înfloresc pomii, pãnã nu-ºi toarce codrul al lui.

În Moldova, numai peste ogoare, peste grãdini, nu se merge cu
furca, pãnã nu e îmbracat pãmîntul ; dar pe afarã torc.

În general, cu furca nu se umblã pe cîmp, pãnã nu-s cãpiþi, pãnã
nu s-au tors pînile, popuºoii.

*

Cînd femeia vede întãi rîndunelele, sã zicã : „Da acea oloagã
rîndunicã ce face?” Cãci toamna, cînd ele se întoarnã, ea le întreabã :
„Da de mine a întrebat cineva? – Dacã a întrebat, care a încîlcit
pînza s-o descîlceascã ºi care n-are sã aibã !” ºi tare bine-i merge
femeiei aceleia în cînepã. Pintea Maieran, ªcheia

Rîndunica, cînd zboarã, zice : „M-a trimis mama dupã iþe ºi dupã
spatã, dupã iþe ºi dupã spatã !” Mihalcea

(S-a vãzut torsul ºi pînza de Dochia vol. II, p. 136).

Codrul. Cîmpul. Îmbrãcãmintea

Pusei pînza, cînd da frunza
ª-o gãtii la Sînt Vasîi
ªi-mi pãru cã mã grãbii.
ªi de lungã-i cît o pungã,
ªi de latã, toatã-i spartã.
Pe sulul de dinapoi,
O sutã de lãtunoi,
Da pe cel de dinainte,
Ciopia le mai þine minte.
Printre iþe ºi prin spatã,
Paºte-o iapã deºiratã ;
Printre iþe ºi fuºcei,
Paºte-o scroafã cu purcei.

(De Sf. Vasile, sã aminteºte
de pînzã în colinde.)

*

Eu mã duc la mîndra mea,
Ea – cu rufa cea mai rea,
Cea mai bunã º-o cîrpea ;
Cîtã frunze de rãchitã,
Cu-atîtea peteci cîrpitã.

– Hai, leliþã, la cireºã,
Cã n-ai poale la cãmeºã !
– Taci, bãdiþã, nu mã spune,
Cã le-oi face ºi le-oi pune.
Cã de mult eu le-aºi fi pus,
Da-ncã-s la mama pe fus.

*

– Sai în sus, cã poale nu-s !
– Taci, bãdiþã, nu mã spune,
Cã le-oi þese ºi le-oi pune,
Cînd copaci-or înfrunzi,
Eu atuncea le-oi ghili,
Cînd copacii s-or usca,
Eu atuncea le-oi purta !

*

Frunzã verde alunicã,
Am fost om, n-am fost nimicã,
Mã suiam în deal la stîncã,
Mã uitam în jos pe luncã.
Vedeam lunca de-nfrunzitã,
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Puica mea de-mpodobitã,
Cum o vedeam, o cunoºteam,
La dînsa mã repezeam
ª-o prindeam de cingãtoare
ª-o juram la sfîntul soare
Cã altul pe lume n-are !
– Jurã-mã, bade, or ba,
Eu te am pe dumneta.

ªcheia

*

Codri, codri ºi mãi frate,
Ce m-aº ruga dumitale
Ca la un frate mai mare
Sã-mi scobori tu poalele
Sã-mi acopãr hainele,
Cã de cînd le-am cumparat,
ªi le-a nins, ºi le-a plouat,

ªi rugina le-a mîncat,
Nici un ban n-am cîºtigat.

Corovia

*

Frunzã verde de rãchitã,
Vara mea cea prãpãditã.
Vine iarna, n-am nimicã,
Toatã vara ce-am lucrat,
Nimicã n-am cîºtigat.
Ce-am lucrat o toatã varã
Am cheltuit într-o sarã.

*

Cine joacã cãzãceºte
Vara pînza n-o bileºte,
O bileºte la Crãciun,
Cînd îl strînge gerul bun.

Îmbrãcãmintea. Florile

Pe cînd umbla Dumnezeu ºi cu Sf. Petru pe pãmînt, – era tocmai
de Florii, înaintea Paºtelor, ºi se întîmplase cã pomii erau toþi în-
floriþi. Un flecãu îºi fãcuse haine nouã, s-a îmbracat cu ele ºi s-a dus
în pomãt ºi se uita pe trup, cum îi sta îmbracat.

El l-a vãzut pe Dumnezeu cã vine ºi l-a cunoscut. „Buna ziua !”
zice Dumnezeu. „Mulþãmesc d-tale !” „Ce faci aici ?” „Eu ce fac... fac ;
dar d-ta ce faci, fã cu dreptate !” a zis flecãul lui Dumnezeu. „Da ce nu
fac eu cu dreptate?” i-a rãspuns Dumnezeu. „Uitã-te copacii cît sînt
de înfloriþi, cã þii mai mare dragul sã trãieºti pe lume; de ce nu laºi
sã þie mãcar trei-patru sãptãmîni floarea, sã se bucure ºi ei, cum mã
bucur ºi eu de straiele mele, dar stau numai vro trei zile ºi apoi cade
floarea la pãmînt ºi putrizeºte !”

„Lasã, zice Dumnezeu, cã vom mai vorbi noi de asta mîne.”... ªi
pãn’ a doua zi, flecãul a fost mort ; cãci omul e ca ºi floarea cîmpului...

Andrei Motoc, Mihalcea

Mîncarea. Îmbrãcãmintea

Omul e îmbracat ca o floare a cîmpului, de la cap pãnã la picioare ;
dar de capãtã o foame, dezbracã totul de pe dînsul ºi dã pentru gurã.
Omul îmbracat poate sã treacã drumul, dar cel gol, nu.

Andrei Motoc, Mihalcea
Omul mai degrabã sã fie flãmînd decît gol ; cãci cel flãmînd, de are

cãmeºã, poate sã meargã oriºiunde, – da cel gol, nu. De eºti flãmînd,
nu te ºtie nimene, da de n-ai cãmeºã, zic : „Aista-i un leneº“ ºi nu te
bagã nimene în samã. Andron Dragan, Mihalcea
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Lenea
Era o femeie leneºã tare, ea nu mai torcea, nici nu mai fãcea

pînzã. „Femeie, femeie, îi zice barbatul ei, într-o zi ; toate femeile
lucrã, torc, pun pînzã, da pe tine nu te mai vãd niciodatã sã faci
ceva ; uitã-te n-am nici eu, nici tu, cãmeºã pe tine !”

„Da cum nu torc, zice ea ; aºa îþi pare þie, cã nu eºti acasã ; da ian
sã-þi arãt cîte fuse am în pod !” Da ea cît torsese, în cine ºtie cîtã
vreme, avea un fus tors.

Merge în pod ºi aduce fusul pãnã la marginea podului ºi i-l aratã :
„Iacãtã, aista-i unul !”... apoi se duce ºi vine tot cu acela... „douã.” ªi
tot aºa, pãnã a numarat vro sutã. „Cum n-am? Am o mulþime de
tort, numai n-am pe ce sã-l rîºchii ! Dacã tu nu eºti ca alþi barbaþi,
sã-mi faci un rîºchitor !” „Þ-oi face femeie, bine cã ai ce rîºchia ; iaca,
eu mîne mã duc la pãdure sã caut o nuia bunã ºi am sã-þi fac.”

A doua zi, barbatul porneºte la pãdure ; dar ea, pe de altã parte,
se duce ºi se bagã în niºte tufe ºi începe a striga: „Cine taie rîºchitoare,
femeia îi moare!” El, dac-a auzit aºa, a lasat totul ºi a venit acasã.

„Îra, femeie, nu þ-am tãiat, cã iatã ce striga ºtima pãdurei : „Cine
taie rîºchitoare, femeia-i moare !” Nu-mi trebuie nici pînzã, nici
nimicã, numai sã nu-mi mori tu ; lasã c-om cumpara º-om purta !”

Dar femeia nu s-a lasat cu atîta ; ea a voit sã se arete barbatului
cã e harnicã. A împrumutat de la o vecinã un rãºchitor mic ºi a
rãºchiat fusul de tort ce-l avea. Apoi, a pus într-o zolniþã afarã toþi
bucii ºi cîlþii ce-i avea ºi deasupra a aºezat cãleapul, cã adecã zoleºte
ea torturile. A turnat uncrop deasupra, iar lui i-a dat o prãjinã în
mînã, sã pãzeascã, ca nu cumva sã treacã vro pasere pe deasupra,
cãci îndatã toate torturile se vor preface în buci.

Dã Dumnezeu ºi trece o cioarã pe sus. El ameninþã cu prãjina,
strigã... dar cioara º-a pãzit drumul ei.

Vine femeia : „Batã-te Dumnezeu sã te batã ; aºa-i cã din pricina
ta n-am sã am pînzã! Nu þ-am spus sã iei sama! Amu pace, totul s-a
prefãcut în buci !”

Cautã ei ºi gãsesc în adevãr cîlþi, buci, numai un singur tort a
fost scapat, cãci trecuse cioara cam pe de-o parte. Ea : vai de dînsa ºi
de dînsa ! „Ei, lasã, femeie, nu te mai supara ºi tu atîta ; vom face noi
ceva ºi vom cumpara pînzã.”

Dar omul era sarac ºi n-avea de unde. Iatã cã vin Paºtele. „Amu-i
amu, zice barbatul ; în casã ºi la lucru îmbli cum poþi, dar cînd va fi
sã duc pasca la bisericã la sfinþit, cu ce mã voi îmbraca?” – „Lasã,
barbate, n-ai grijã, zice femeia, cum te voi îmbrãca eu, lasã dacã va
fi altul îmbracat ca tine ; toþi oamenii au sã se uite la tine !”

Cînd a venit învierea, ea a luat iþele ºi i le-a pus barbatului în
cruciº pe piept, spata i-a pus-o la spate ºi celelalte halaturi de þesut
i le-a aºezat pe unde a putut. Iar fusul cel de tort i l-a rãºchiat de la
un deget al piciorului, pe dupã gît, pãnã la celalalt, cît a ajuns
dinainte, cît dinapoi, ºi aºa gãtit, l-a trimis cu pascã la bisericã.
Oamenii, femeile, toþi se uitau la dînsul.1

1. În Botoºani, spun cã l-a îmbracat cu volocul, nu spun de tortul cel de pe
fus, precum spun în Bucovina.
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„Bine mi-a spus femeia mea cã nime n-are sã fie ca mine !”
gîndeºte el ; femeile îi spuneau cîte o vorbã ºi el le rãspundea.
(Dialogul acesta e în versuri, care însã nu se pot scrie.)

În Botoºani, povestea aceasta se sfîrºeºte aici ; în Bucovina, mai
adaog o altã, ce se spune în Botoºani independentã de aceasta :

Amu, iatã cã se mãritã o sorã a femeiei ºi ea n-avea cu ce sã
meargã la nuntã. „Du-te la mama, zice femeia, ºi spune-i cã n-am cu
ce merge, poate mi-a da ceva.”

Mã-sa a înþeles cã n-are cu ce veni – adecã poclon n-are ce sã-i
aducã; prinde un gînsac ºi i-l dã. Omul îl pune subsuoarã ºi porneºte
acasã. Femeia vede de departe ceva alb subsuoarã ºi crede cã-i o
cãmeºã. Dezbracã iute cãmeºa cea ruptã de pe dînsa ºi o aruncã în
foc. Dar barbatul ei era rus ºi copiii nu ºtiau bine româneºte, dar nici
ea ruseºte. „Mamã, husca, mamã!” Adeca e gîscã, zic copiii. – „Da
lasã sã fie ºi îngustã, c-oi îmbraca-o º-aºa”, zice femeia. Cînd întrã
barbatul ei în casã, vede gîsca ; amu, ce sã facã?

Pune pe barbat sã taie gîsca ; ºi-i smulge penele, apoi se unge pe
trup cu miere ºi se tologeºte în pene ºi zice cã, deodatã, poate sã se
ducã ºi aºa la nuntã pãnã în tindã, pãnã i-a da mã-sa o cãmeºã... Era
iarna, frig. – Ce sã facã omul cu dînsa? Fiind noaptea, ia ºi o învãleºte
cu un þol º-o duce. Ajunºi la nuntã, o pune pe prispã afarã ºi-i spune
cã sã-l aºtepte oleacã, cã el îndatã vine. Apoi se duce în casã, se
pune la masã : mãnîncã bine ºi bea ºi nici capul nu-l doare de dînsa !
Acu, se învãþase ºi el oleacã de minte ! Oamenii, cari cum ieºeau
afarã, toþi se udau pe dînsa, cã îngheþase cu totul, numai dinþii îi
clînþãiau ºi, printre dinþi, tot zicea : „Fu... fu... fu... sul ! Fu... fu...
furca ! Fu... fu... fusul ! Fu... fu... furca !” Într-un tãrziu, a ieºit
barbatul ei afarã ºi a luat-o mai moartã ºi a dus-o acasã. Ea a bolit
ce-a bolit ºi, cum s-a rãdicat, s-a pus pe lucrat, º-a samanat cînepã
ºi nu mai era alta care s-o întreacã ; – dupã ce-a pãþit nevoia.

Mihalcea
În Mahala, sã spune în o poveste cã barbatul, vãzînd ce leneºã e

femeia lui, s-a fãcut mort, sã vadã cu ce-l va îmbraca. Ea l-a pus gol
pe laiþã ºi, tot bocindu-l, i-a rãºchiat fusul cel de tort pe dupã cap,
pãn’ la picioare – mai departe nu se poate spune.

Tot aice, se spune povestea despre Sf. Duminicã vol. I, p. 222,
cum cã barbatul acelei femei, cu atîta a acoperit-o moartã, rãºchiind
pe dînsa fusul cel de tort.

Duminica e foarte pacat a lucra ; ba nici aþã sã nu suceºti dumi-
nica– s-a vãzut vol. I, p. 222, nici mãngalãul sã nu-l iai în mînã sã
mãngãluieºti cãmeºa, cã se fac vîrtejuri prin cînepã. Duminica, sã
nu stea petecã neagrã afarã, ba nici cãmeºã albã. Mihalcea

Cãmeºile sã nu stea afarã duminicã dimineaþã, cînd e preotul la
liturghie, cã se face holborã în cînepã. ªcheia

O femeie era aºa de leneºã, cã tot anul nu º-a gãsit vreme de
cusut, tocmai în ziua de Paºti º-a luat acul ºi cãmeºa ºi s-a pus în
poartã sã coase, s-o vadã oamenii cã e harnicã. Botoºani
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(Vezi „moto” de la Paºti vol. I, p. 284). Despre vinere etc., cã nu sã
poate lucra la cînepã, s-a vãzut.)

B. Pînza ºi Maica Domnului

Pînza, lucrul pînzei e al Maicei Domnului ; Maica Domnului le-a
dat oamenilor pînzã, ca sã aibã de crijmã. Ursana Filip, Mihalcea

Toatã þesãtura e a Maicei Domnului. Maica Domnului e tare
muncitã pentru noi.

La furcã, se lasã cînepã, cã dacã nu lasã, Maica Domnului e cu
mînele goale, dar aºa, i le acopere. Mihalcea

Cînd urzeºti, sã te apuci degrabã de legat jirãghiile, cã Maica
Domnului, pãnã nu legi, stã pe urzitoare în genunchi ºi i-i tare greu.

Cînd eºti la jumatate cu urzitul, sã torni apã pe urzitoare ; cã
Maicei Domnului i-i greu.

Urzitoarea se udã, cã o rãcoreºti, ºi tãlpigele ºi spata, sau cã
Maica Domnului se bucurã.

Apã se toarnã pe tãlpige ºi pe urzitoare, cã atunci Maicei
Domnului îi e sete ºi bea apã. Mihalcea

Cît þese femeia, Maica Domnului stã în genunchi lîngã ea ºi-i
ajutã pînã gãteºte.

Cum scoþi din casã stativele, sã mãsori pînza, cã Maica Domnului
stã în genunchi, pãnã n-ai mãsurat. Mihalcea

Cînd mîntui pînza, sã bei apã, ca sã fii tare ca apa. Mihalcea

C. Paingãnul

Paingãn dacã omori, îþi iartã Maica Domnului din pacate ; cã el
s-a pus cu Maica Domnului c-a toarce mai subþire ºi încã pe unde sã
toarcã !... Ilinca Cozma, Roºa

Zice cã dacã omori 12 paingãni, nu trebuie sã dai nici liturghie la
bisericã ; cã el s-a apucat cu Maica Domnului cã va toarce mai
subþire decît ea. Paingãnul e duºman Maicei Domnului.

Catrina Dãnilã, Mihalcea

Dacã omori 12 paingãni, de cei cari, cînd mãnînc vacile cu iarba,
se umflã ºi mor, e ca ºi cum ai da liturghie la bisericã, îþi iartã
Dumnezeu pacatele. Catrina Pantea, Mihalcea

Mama mea, cînd omoream un paingãn, zicea: „Ai omorît un drac!”
Tot aºa se zice ºi cînd omori un ºerpe. De la mama aut. Botoºani

Cine omoarã paingãnul sîmbãta cu dosul mînei, mîna aceluia e
bunã de leac : sã loveascã cu dosul mînei vita umflatã.
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Paingãnul, pãn’ la amiazã poþi sã-l omori, mai pe urmã, nu.

Diavolul, întãi, a fost fãcut pãinginiº ºi tot arunca deasupra pã-
mînt, dar se rupea ºi cãdea. Atunci, Dumnezeu a zis : „Dã-mi-l mie,
cã-l voi urzi eu!” ªi Dumnezeu a fãcut pãmîntul. Mihalcea

Pe paingãn sã-l omori, cã el pe Sf. Soare vra sã-l împãinjineze, ca
sã nu deie cãldurã la oameni. El se suie tocmai la soare ºi face acolo
pe soare, ca ºi aici, prin unghere, pînzã. Pe el sã-l omori ºi pînza sã
i-o rupi, s-o mãturi, cã-þi iartã Dumnezeu pacatele.

Dochiþa Hurghiº, Mahala
Paingãnul sã-l ucizi cînd îl vezi, cã el a înºalat pe oameni, zicea

cã face corabie. L-au pus ucigãnii sã facã pînzã pe apã ºi oamenii
s-au suit pe aceea ºi o þîrã cã nu s-au înecat, dar a fost Maica
Precista acolo, cînd au cãzut, ºi a dat cu mîna într-o parte ºi-n alta
– de a despãrþit apa ºi oamenii au trecut. Elena Braha, Mihalcea

Vezi paingãnul ºi vîntul, vol. I, pag. 332.

*

Cînd se slobod paingãnii în jos, vin oaspeþi. General

Cînd se slobod paingãni de cei mici, de la cap în jos, vine cineva ;
dar sã nu-l rupi, cã-i rupi drumul. Botoºani

Zice cã în casã sã nu laºi paingãni, Doamne fereºte !, cã-i huit.
Paingãnii de huit se fac, unde este în casã sfadã. Basarabia

Paingãnul, dacã face pînzã pe sub streºinã afarã, sã nu-l strici,
cã-i noroc ; el numai la loc norocos îºi face pînza.

D-ra Cleonica Tuºinschi, Mihalcea

Dacã vrai sã cîºtigi la loterie, pui într-un vas mai multe numere
sucite ºi închizi un paingãn. La cîteva zile, deschizi ºi care numãr îl
vei gãsi tras în pînza lui, acela desigur va fi cîºtigãtor. – Acest
mijloc, zice cã sã fie probat. D-na Ecaterina Stavrat, Mihaileni

Paingãnii s-au fãcut din douã femei, ce s-au apucat s-o lege pe
Maica Domnului, pe cînd dormea. Maica Domnului le-a blastamat,
cã tot aþe sã facã – ºi s-au fãcut paingãni. Bobeºti

Paingãnul e din rouã. Botoºani

D. Ursitele. Viaþa. Moartea

Furca niciodatã sã n-o pui sã steie în sus pe pat, cãci capeþi
junghiuri.

Fusul gol nici nu se lasã sã steie în casã, tot pentru aceasta.

Fus, ac de gãseºti, sã nu-l iei, cãci poate a fãcut cineva de ursitã
unei femei cu el, ºi anume l-a aruncat sã calce – ºi se prinde de acela
ce calcã. General
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Fusul, dacã l-ai împrumutat, nici sã-l mai iai înapoi, cã e farm-
acat ; chiar ºi dacã femeia ce l-a luat nu ºtie sã facã cu el farmece,
capeþi junghiuri ºi ai urã în casã. Stãneºti pe Molniþã

(Fusul, furca, þin de arme. S-a vãzut acul, cuiul, coasa etc. La
stative li se spune „rãzboi”.)

Furca, vîrtelniþa sã nu steie pe pat, de junghiuri. Cuciur-Mic

Furca nu se dã de zestre fetei, cã e boalã, sãrãcie.

Cu furca ramasã de la o femeie ce a murit, sã baþi vaca ce prea
mult se alungã.

Furca nu se dã pe foc. Mihalcea

Furca sã nu steie culcatã, cã-þi moare mama. Mahala

Barbatul sã nu facã furcã, cã-i moare femeia.

Barbatul sã nu taie furca, cã nu mai are copii.
Plopeni Mici, Moldova

Barbatul sã nu taie furca, cã are numai fete. Mihalcea

Barbatul sã nu taie furcã, cãleap, cã moare. D-na Þarevici, Mihalcea

Caleapul (rîºchitorul) de-l taie femeia, îi moare barbatul. Mihalcea

Urzoaiele sã nu le þii la soare, cã-þi moare barbatul ; le pui dupã
casã. Urzoaiele merg una cu ursitele. Catrina Lucaci, ªcheia

Care n-a fãcut iþe de fatã, cînd îi mãritatã, sã nu facã, cã-i moare
barbatul. General

Holbura din cînepã sã n-o pliveºti, tot pentru aceasta.
Eudoxia Leviþca, Mihalcea

Cînd mîntui de depanat de pe fus, sã nu-l þii în mînã, sã-l arunci
jos, sã mîntui, cã-þi mîntui zilele, mori.

Calepele nespalate de Boboteazã, – s-a vãzut.

(Se va vedea la farmece cum, prin ajutorul stativelor, se poate
face de ursitã.)

Ursitele sînt 9 femei ; ele mãritã fetele, fac sã moarã nevestele –
cînd cineva face anume pe ursitã ºi le cheamã cu descîntece. Acela
ce face, de-i femeie or barbat, pe dînsele le trimite. Ele tot una torc
ºi destorc ; mã rog : lumea îi mare, pentru fiecare ele lucrã, sã-i vie
partea, torc zilele omului, viaþa – ºi destorc ºi deapãnã. Pe cine
vrau, îl înzilesc, pe cine vrau, îl omor. Catrina Lucaci, ªcheia

„Îl trage aþa” se zice cînd cineva merge orbiº la o nenorocire sau
la ceva.

„De unde e aþa mai subþire, de acolo se rupe.”

La lunã dacã torci, se suie strigoii pe aþa ceea la lunã ºi o mãnîncã.
Mihalcea
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Un bãiet pãºtea odatã oile. Vine o babã la dînsul ºi-i zice : „Mãi
bãiete !... Sã-mi dai un miel.” „Da unde þ-aº da eu d-tale miel, ce-a
zice stãpînul?” „Ba ai sã-mi dai.” „ªi cine eºti d-ta, ca sã-þi dau?”
„Eu sînt Moartea.”

Cînd a auzit bãietul, degrabã a prins un miel ºi i-l dã. – „Mai bine
hai cu mine ºi mi l-ãi duce tu singur pãn’ acasã,” zice Moartea.
Bãietul se duce, pãn’ unde l-a dus ea, – în pãdure la casa ei. Umblã
el prin toate odãile ºi nu vede nimicã altã decît tot gheme: unele
mai mari, altele mai mici, de toatã mãrimea; toatã casa plinã de
gheme.

„De-amu, bãiete, dacã mi-ai adus tu mielul, sã mi-l ºi tai.” „Þi
l-oi tãia, mãtuºã, dar mai întãi sã-mi spui ce ai atîtea gheme prin
casã, ce faci cu ele?” „Acelea sînt zilele omului, drãguþã. Acolo unde
vezi numai cîteva fire, e viaþa omului pe sfîrºit...” „Dar care e ghemul
meu?” „Ia acela de-acolo !” Bãietul se uitã ºi vede coºcogea ghem
mare : „Apoi dar nu-þi mai tai eu mielul !...” ºi la fugã.

D-na Maria Tihu, Botoºani

E. Firele. Viaþa. Sîngele

Vin turci
Cu mãciuci,
Dau în cap
Dupã cap.
Curge sînge
Roºior
Cu pozderia
Din fuior.

S-a vãzut la Dochia, de 1 mart, cum sã pun douã fire de lînã la gît :
albã ºi roºã, împletucite, ca sã fie omul rumãn ºi sãnãtos peste an.

Un fir roº de lînã se poartã ºi la mînã, ca sã nu te diochi.

Fata dacã se mãritã, mirele, între alte prezente, îi trimite, la
români, petealã împreunã cu bomboane ; la strãini, se trimite vãl.
La români, fac peteala sîmbãtã sara ºi duminicã dimineaþã, o pun
miresei pe cap, cînd se duce la cununie. Dacã se mãritã o vãduvã, nu
i se pune pe cap nici vãl, nici petealã, ci o boneþicã de horbotã. La
þearã, se cununã în ºtergar.

Prin satele de prin jurul Cernãuþului, fetelor de la þearã li se face
cununã de berbenoc ; petealã nu pun. A doua zi dupã legãtoare, dacã
mireasa a fost curatã, i se mai pune cununa pe cap ºi o leagã cu
basma roºã, ca cinste, altfeli nu. Dacã a fost fata fecioarã, de bucurie,
sã leagã colacii de pe masã în cruciº cu mãrgean roº ºi-i împodobeºte
înfigînd crenguþe de cãlinã, dar, de regulã, sã leagã în cruce cu
þigaie roºã. În ºip, pun cãlinã ºi leagã în cruciº la ºip lînã roºã,
asemenea la pahare ; leagã hornul, masa cu roº în cruce, pe casã pun
steag roº, prin casã, pe sub podele, urzesc cu aþã roºã. La poartã, pe
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la fereºti, leagã roº ºi pun buchete de cãlinã. La vornicei, pun la bãþ
roº ºi la mînã. Nuna îºi leagã roº la mînã ºi-ºi pune în cap florile
miresei, cari le apucã, ºi sfaºtele, ºi vatajeii ºi le pun la pãlãrie.
Apoi trimit cu colacii cei împodobiþi ºi ºipul împodobit pe vornicei ºi
pe sfaºte la pãrinþii miresei, sã-i pofteascã pe sarã la pripoi (la
bãuturã, sã bea paharul de cinste, „paharul cel dulce”). Acolo acasã,
sfaºtele (cãlþunãresele) leagã iarãºi totul cu roº. În Mahala, e
obiceiul cã vãtãjeii se leagã cruciº peste piept cu douã ºãluþe roºi,
iar în Ropcea, costiºet peste piept, ºi îmbracã straiele miresei. Sara,
cînd vin pãrinþii, îi leagã în jurul capului cu þigaie roºã, ºi pe toþi cei
poftiþi ºi e mare bucurie. Dar de nu e cum trebuie, în jurul capului
ºi la toate celea, se leagã tort crud, pe casã pun un bãþ cu bulendre,
sparg lingurele, paharele ºi închinã la pãrinþii miresei,dîndu-le sã
beie ºi e mare rîs.

Atunci cînd se închinã paharul cel dulce, sã închinã din partea
miresei ºi darurile la rude ; darul socrilor constã din ºtergar ºi cã-
meºi ; tot cãmeºã se dã ºi nunului, iar ºtergari, nunei ; precum ºi
altor femei înrudite cu mirele, iar la toþi barbaþii de faþã, cîte o
naframã, închinîndu-li-se alãturi cu paharul :

Poftim o naframã de in,
Sã-þi ºtergi musteþele de vin !

Fiecare dã în schimb bani sau alte daruri ºi mai cu samã atunci
cînd a fost mireasa cinstitã.

*

Dupã cum a urzit Dumnezeu pãmîntul, tot astfeli, din porunca
lui Dumnezeu, se urzeºte ºi omul în pîntecele maicei sale ºi astfeli,
vezi de abia urzit puiul în gãuace. Fãrã de voia lui Dumnezeu, nici
un fir de pãr nu se miºcã.

Cînd este mort în sat, sã nu pui cloºte, cãci vor fi morþi puii, iar
dacã ai cloºte ºi se vorbeºte de mort în casã, sã mesteci sub ele
ouãle, ca sã nu piarã puii.

Cînd este mort în casã, cei de casã sã nu coase, sã nu toarcã, cã le
amorþesc mînile ; nici sã se pieptene, nici chiar migieºii, cã le amor-
þeºte capul.

La mort, nodul la aþã cînd coºi, se face cu mîna stîngã, iar de
moare flecãu sau fatã, nu se înnoadã nimicã, ca sã se poatã cãsãtori
cel ce a rãmas. Pentru mort, e pacat sã coºi tare, de nãdejde, cãci el
n-are sã mai trãiascã sã poarte, ci sã însaili numai – ºi acul cu aþa ce
rãmîne o înfigi lîngã el.

Femeia îngreunatã, cînd merge la mort, sã-ºi lege o codiþã roºã la
degetul cel mic ; cã amorteºte în ea copilul sau cã e galbãn.

Tot femeia îngreunatã, cînd vede ceva urît, sã-ºi puie degetul cel
mare în brîu.



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 413

Dacã vrai sã dai la bisericã sãlindari pentru sanatate, noroc,
trebuie sã mãsori feºtila la lumînarea ce o dai, pe trup, sã fie întocmai
cît e omul de mare.

Asemenea, se mãsoarã ºi toiagul la mort, care, apoi, se încolã-
tãceºte ca un culbec.

Nodurile

Dacã pãºeºti peste un copil ºi faci apoi nod, copilul acela nu mai
creºte. Botoºani

Cînd coºi ceva pe trup, sã þii o aþã în gurã, cã-þi coºi mintea, uiþi
totul ; de þii aþa, cade pe aþã rãul. General

Pentru ca sã nu uiþi un lucru, faci un nod la basma – semn ca
sã-þi aduci aminte.

(Se va vedea deznodatul buricului vol. II*.)

Pentru ca sã nu te vorbeascã oamenii, înnozi cu cînepã gurile ºi
mintea duºmanilor.

(Se va vedea la farmece.)

Cînd te duci la cununie, sã nu înnozi nimic pe lîngã trup, sã fie
totul slobod, cã se înnoadã drumul, norocul. Mihalcea

La mort, dacã rãmîne în urmã femeia sau barbatul tînãr, sã nu-i
înnozi nimicã mortului, cãci nu se poate cãsãtori cel rãmas. Alþii
anume înnoadã pãrul mortului în cap.

Pãrul în cap se înnoadã în cruciº în creºtet, dacã cuiva îi curge
sînge din nas, sã se opreascã. Botoºani

Pentru ca sã nu meargã barbatul unei femei la altele, sã facã
femeia nouã noduri pe o aþã ºi sã le coasã în cingãtoarea barbatului,
cînd se mãritã. Cioturile aceste se fac ºi spre Sf. Andrei.

Cu aþã, se poate lega puterea barbatului ºi se poate dezlega ;
dezlegînd în apã anumite noduri. Tot asemenea se face ºi pentru
închiderea cu udul.

Cu piedica de la mort, se leagã la fete ºi la ficiori cununia.

Deznodînd nodurile de la pînzã, se deznoadã cununia.

Cînd are femeia curgere mare, sã ardã nodurile de la pînzã sau
nod de gãsit ºi sã beie. Mihalcea

Femeia ce nu face copii sã ardã noduri de gãsit ºi sã beie.

Pentru fãcut copii, sã beau cioturi de brad.

Cînd naºte femeia copilul, se cunoaºte pe nodurile ce se aflã pe
loc cîþi copii are sã mai facã.

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Cînd vine vita de la alungat, s-o loveºti în deºerturi cu douã
gheme ºi sã-i înnozi vîrful cozei, ca sã se înnoade în ea viþelul.

Mihalcea
Nodul de la funie s-a vãzut.

(Vezi cum se înnoadã diavolul vol. I, p. 396.)

Noduri se fac la brîu, pentru dragoste, ca sã-þi vie cineva ; ºi în
pãr. (Se va vedea la farmece, vol. II*.)

Cu noduri de gãsit, e bine sã-þi desfaci de uri, deznodînd nodul în
apã – ºi cu apa ceea sã te speli.

Cu cînepã de varã, se înnoadã junghiurile.

Aþã sau curmei de gãseºti, sã nu iai ; cã-þi poþi lua boalã, junghi
sau huit în casã, cãci nu ºtii cu ce farmece l-a fi aruncat cineva.

Cînd coºi ceva, nodul sau ciotul – cum zice poporul – nu se face cu
mîna stîngã, cã-i merge omului îndãrãpt. Mihalcea

Despre un om mic, se spune cã e un „ciot”, adecã ciot de copac.

De demult, cînd vrun tînãr îºi cãuta mireasã, ca sã-i cerce rabda-
rea, se ducea ºi-i da un scul de aþã încîlcit ºi înciotat, ca sã-l descîl-
ceascã ºi care reuºea a-l depana, pe aceea o lua. D-na Popovici, Strojineþ

Sudoarea. Strãnutul. Scuipatul

Ca sã nu asuzi la mîni, sã nu umbli în ziua de Paºti cu sare pe
mîni. Botoºani

Cînd auzi trãgînd clopotele pentru morþi, sã nu-þi faci cruce, cãci
de-aceea asuzi la mîni.

Ca sã nu asuzi, sã te ºtergi de traista saracului ºi mai mult nu
vei asuda.

Cînd mergi la vrun bolnav, sã amiroºi sudoare de subsuoarã ºi
nu te teme cã te vei molipsi de boalã. Roºa

*

Cînd strãnuþi la vro ocazie, sã zice cã ai sã isprãveºti în bine
ceva. E bine cînd strãnuþi la sãrbãtori.

Cînd strãnuþi – ceialalþi îþi spun : „Sã fie de bine ! Bucurie ! Chef !”
În Bucovina, sã spune cã ai sã beai rachiu.

Dacã strãnuþi pe cînd sã vorbeºte ceva, se zice : „Iatã, e drept.
Povestitoriul nu spune minciuni.”

Dupã strãnutat, îndatã þi sã spune : „Sãnãtos !” ºi mai ales dacã
strãnuþi noaptea, cãci de se aflã vro strigoaicã aproape ºi nu þi s-a
spus, te poceºte ºi mori. La cai, sã spune „zdorov !”, ba ºi la copii.

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Stupitul vine de la necuratul. (Vezi de ce stupim, vol. I, p. 26.)

Stupeºti pe cineva de bajocurã. Se zice : „Stupi-te-ar mîþile ºi
cînii”, cînd ocãreºti pe cineva. „Stupi-te-ar mîþele, în toate cotruþele.”
„Stupeºte-l în obraz !”

Sã nu stupeºti pe nime, cã pe ceea lume îl lingi.

Femeia grea sã nu stupeascã cînele, cã are copilul pãr pe limbã.

De orce rãu, ca sã-l întorci, stupeºti. Dacã te numãrã cineva cu
alþii în casã, omul cel numarat moare, dar îndatã sã stupeºti ºi nu
se prinde.

Dacã se vorbeºte despre cineva nenorocit, despre un orb, olog,
despre un mort – ºi altul te pune în mãsurã –, îndatã sã stupeºti. De
pildã: „Cutare mort tare bine samana cu d-ta.” Atunci ar trebui sã
zicã : „Nu fie de-o mãsurã!”, ca sã nu zicã într-un ceas rãu.

Cînd se joacã copiii de-a mijoarca, cel ce vine mai degrabã la
locul unde amijeºte stupeºte ; sã se cunoascã cã a fost.

Ca sã nu-l deochi pe cineva, îl stupeºti. Se zice : „Stupeºte-l între
ochi, ca sã nu-l deochi.”

Cînd te sparii, îþi stupeºti în sîn.

La botez, cînd ceteºte preotul lepãdãrile, cumãtrul suflã peste
copil ºi stupeºte ; se leapãdã de necuratul, îl stupeºte.

Cînd pierzi ceva din ochi, pune dracul coada peste lucrul acela,
atunci faci în modul ce s-a vãzut, vol. I, p. 397.

Cînd gãseºti un ban, îl stupeºti, sau cînd îþi vine cel întãi ban, ca
sã nu se deoache.

Sã nu stupeºti în foc, cã capeþi bube la gurã, focuºor.

Sã nu stupeºti pe vatrã, cã þi-s mucoºi copiii.

De te stupeºti pe strai, e bine, capeþi bani.

Furca, cînd mîntui de tors, sã n-o laºi goalã, macar s-o stupeºti.

Stupitul e de leac, orce bubã s-o stupeºti. De albaþã, stupeºti în
ochi, dar numai stupitul de la o femeie curatã ajutã.

De boala cea rea, cîte ape treci, tot sã stupeºti ºi sã duce rãul cu
apa.

La tot descîntecul sã stupeºte, ca sã se ducã cu stupitul boala,
descîntîndu-se cã :

Sã piarã, sã rãspiarã,
Ca roua de soare,
Ca spuma de mare,
Ca stupitul în carare.
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„Stupitul cucului”, un ineluº din ouãle unui insect, ce se gãseºte
pe crenguþele copacilor, îl pun femeiele la gît în mãrgele.

Stupitul Ielelor – se va vedea vol. III*.

F. Îmbrãcãmintea oamenilor. Curãþenia

Unghia. Pãrul. Cînepa

Dintãi ºi-ntãi, oamenii erau îmbracaþi cu unghie ; aºa cum avem
noi la degete, aveau oamenii pe trup. Dar cînd au greºit strãmoºii
noºtri Adam ºi Eva, Dumnezeu le-a luat îmbrãcãmintea de pe dînºii
ºi au ramas goi ; numai cît atîta semn ne-a lasat nouã astãzi, cît la
degete.

(Vezi furca ºi cociorva vol. I, p. 136.)

De demult tare, oamenii aveau pãr pe trup, trãiau în pãdure ºi se
chemau oameni de pãdure ; erau proºti ºi nu le trebuia nimicã, nici
foc. Dumnezeu a vãzut cã nu-i bine aºa ºi le-a mîntuit neamul, a
fãcut oameni de lut, oameni în piele. Pe aceºtia, Sf. Magdalena,
vrînd sã arete cã poate ceva înaintea lui Dumnezeu, a zugrãvit pe
hãrtie niºtre straie ºi i-a îmbracat, arãtînd oamenilor cã ºi ei sã-ºi
facã aºa, ºi de-atunci umblã îmbracaþi. Ana Sava, Mihalcea

Luna s-a fãcut dintr-o femeie îmbracatã pãn’ în pãmînt cu
cãmeºã; (s-a vãzut).

Zice cã dintãi, a fãcut Dumnezeu un om º-o femeie ; dar ei nu se
grijau, nu se îmbracau, nu se spalau; sta lepul pe ei. Dacã a vãzut
Dumnezeu aºa, a schimbat : le-a dat pãr pe trup, ca la vite. Dar tot
nu era frumos ; faþã era de om ºi încolo cu pãr. A fãcut apoi un om ºi
l-a îmbracat frumos ºi le-a spus cã aºa sã facã ºi ei ºi de atunci se
îmbracã ºi nu mai au pãr.

Omul, dacã se grijeºte ºi se îmbracã frumos, orºicui îi place ; fie
macar ºi urît la faþã, dar tot i se ºede mai bine ºi þi-i drag de el. Ian
nu griji ºi nu mãtura într-o casã ºi vei vedea cum va fi ! Dar cum ai
uns, ai grijit, parcã e altã casã, þi-i mai mare dragul sã ºezi în ea.
Pentru aceea a lasat Dumnezeu sîmbãta, ca omul sã se grijeascã de
sfînta duminicã ; sã-l gãseascã sãrbãtorile curat.

Zice cã odatã s-au fost înscris unii oameni lui Dumnezeu ºi alþii
necuratului ºi necuratul i-a spus unuia din ai lui ca sã meargã în
pãdure sã se spînzure. Omului i-a pãrut rãu cã s-a dat diavolului ºi
a mers pe la oamenii lui Dumnezeu sã-i întrebe ce sã facã. Oamenii
l-au învaþat cã, în ziua ceea, sã nu se schimbe, sã nu se grijascã, sã
meargã cît mai negru ºi flenduros ºi tãvãlit cu funingene ºi cu glod.
Da oamenii diavolului, auzind, l-au învaþat ca sã nu asculte, sã se
gãteascã, sã nu meargã aºa.

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Cînd a venit ziua hotãrîtã, dracii s-au dus la pãdure, ca sã fie
acolo cînd se va spînzura, sã-i iaie sufletul. Au mers ºi oamenii lui
Dumnezeu º-au început a-l stupi ºi a-l tiohãi, de hîd ce era. Dracii,
cînd l-au vãzut aºa de urît, l-au stupit ºi ei ºi l-au lasat ; au zis cã
dacã-i aºa, nici lor nu le trebuie. Dochiþa Marianciuc, Mihalcea

Curãþenia: a te îmbraca, a te spala, a te griji e de la Dumnezeu.
Sf. Duminicã, dimineaþa, la toatã casã întrã, dar unde nu e mãturat,
nu e grijit, nu întrã. De sãrbãtori, dacã casa nu e grijitã, Maica
Domnului întrã în casã ºi se pune pe un cui ºi plînge – ºi plîng ºi
fereºtile ºi pãreþii, dacã nu-s grijiþi.

Sãrbãtorile merg la Dumnezeu, cînd au ele sobor, ºi spun cum au
gãsit la fiecare casã ºi cine e mîrºav ºi nu þine legea.

Aºa precum lui Dumnezeu îi place curat, necuratului îi place sã
fie necurat. El atunci se bucurã, cînd în casã e mîrºav, e nerînduialã ;
el acolo ºede ºi îndeamnã pe om sã nu se grijascã, sã nu se pieptene,
sã fie flenduros, învaþîndu-l sã spuie ºi la ceilalþi oameni sã fie tot
aºa. Ecaterina Pantea, Mihalcea

S-a vãzut cum se cloceºte pe necuratul etc.

*

Cînepa e mare lucru. Ea e sfîntã, cãci îl îmbracã pe om ºi e aºa de
chinuitã ! La cînepã, cîtã muncã e? Femeiei care lucreazã la cînepã,
îi iartã Dumnezeu din pacate. De aceea, nu este mai mare pacat
decît a fura cînepã ; pe ceea lume, îmbli s-o dai, darã n-o ia. – Zice cã,
dacã furã omul un sac de pãpuºoi, n-are aºa pacat, cum are pentru
un fuior ; pe ceea lume sufletul acela se înãduºã ºi blastãmã trupul :
„Voi, ciolanelor, sã nu mai putreziþi, cã voi aþi luat ºi amu eu mã
înãduº ºi mã chinuiesc !” Pachina Fidirciuc, Corovia

Mai mare pacat decît a fura ou ºi pînzã nu mai este, pentru
munca cu care ele se fac.

(Vezi la preoþi.)

E mare pacat pentru tors a nu plãti bine, de aceea, se dã la tors
totdeauna ºi sare, pentru cît îmbalã femeia, pentru puterea ce i se
duce. Alta, care a înºelat-o, îi dã sare în loc, ca sã n-aibã pedeapsã
pe ceea lume. Broscãuþi

... Sã nu mai ajungã cineva sã se hrãneascã din furcã ! Ai mai
vãzut din furcã bogãþie? Cîte zile ºi nopþi trebuie sã te munceºti
pentru ca sã-þi agoniseºti puþina hranã? ! ªcheia

Mãmãliga cu aþã nu sã taie, cã-i sãrãcie ; sã ai un cuþit de lemn
anume pentru mãmãligã. Botoºani

Dacã ai vro cerere la Dumnezeu, sã iai de la cineva sã torci ºi, cu
banii acei cîºtigaþi pe tors, sã dai liturghie la bisericã, cãci e tare
primit. Ca de pe furcã, nu e mai aºa primit de pe nimic. Pe o cucoanã
din Moldova o alungase bãrbatul ; ea a mers într-un sat ºi a luat de
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la femei de tors – a dat liturghii la bisericã ºi într-o demineaþã,
numai ce vede trãsura cu 4 cai ºi boierul venind dupã dînsa !

În ziua de Ana Zacetenia, e bine de început tot lucrul, cã merge
cu spori. În ziua aceasta, sã deapãnã tort pe sitã ºi se face un
cãlepaº ; sã spalã bine, sã sfinþeºte ºi apoi faci din el o biciuºcã.
Aceasta e bunã, cînd încep fetele la stative, s-o lege la mînã, cã
lucreazã cu plãcere ºi cu spori – apoi, e bunã sã se mîie vaca cu ea,
cînd merge la junc, sã nu meargã de multe ori. Ropcea

(S-a vãzut fuiorul ce sã sfinþeºte la Ovidenie.)

Cu tortul ce s-a învaþat întãi o copilã, dacã este vro boalã prin
þearã sau dacã te temi de vrun rãu, sã încunjuri casa de trei ori, cã
nimicã nu se poate apropia. Mahala

Urzitoarea, dacã o pui dupã casã, nu se apropie nici un rãu.
Idem

(Se va vedea vol. II*, holera ºi cãmeºa.)

Cînepa de varã e bunã pentru junghi. O suceºti îndãrãpt pe fus
sau pe o lingurã ºi legi îndãrãpt 9 noduri, spuind descîntecul. Pui
aþa în apã ºi pui cãrbuni : focul sã ardã, sã alunge, iar apa sã spele
rãul, sã-l curãþe. Apoi legi peste trup în cruciºi ºi zici : „Eu nu leg aþa,
darã leg junghiurile ºi le trimit sã meargã pe capul celui ce le-a dat.”
Cu apa aceasta, bolnavul se spalã ºi apoi o aruncã unde nu îmblã
oamenii sau pe pãrãu, iar aþa o poartã nouã zile ºi apoi o dã pe
pãrãu.

Junghiurile le trimit fãrmecãtoarile acele cari fac pe ursitã, pen-
tru ca omul sã moarã.

Descîntec de junghi

Stãi, junghi, nu junghie ! cã mã duc la arat ºi la samanat.
Stãi, cã dacã nu-i sta, munca cînepei þ-oi da !
Stãi, cã mã duc la cules ºi mã duc la topit,
Stãi, junghiule, stãi, cã dacã nu-i sta, munca cînepei þ-oi da !
Mã duc la scos din baltã ºi la întins, la uscat,
Stãi, junghiule, stãi, cã dacã nu-i sta, munca cînepei þ-oi da !
Stãi, junghi, cã mã duc la bãtãlãiet ºi la meliþat ºi la periet,
Stãi, cã dacã nu-i sta, munca cînepei þ-oi da !
ªi mã duc la tors, la jãrghiet ºi la depanat,
Stãi, cã dacã nu-i sta, munca cînepei þ-oi da.
Stãi, junghi, de junghiet, cã mã apuc la urzit,
Stãi, cã dacã nu-i sta, munca cînepei þ-oi da !
Stãi, cã mã apuc de nividit ºi de þesut,
Stãi, cã dacã nu-i sta, munca cînepei þ-oi da !

Pînza am gãtit ºi cãmeºa am croit.
Cãmeºa o am purtat ºi peteci în gunoi o am aruncat.

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Cum nu s-a ales nimic din cãmeºã,
Aºa sã nu se aleagã nimicã din junghi !...

(Apoi înnoadã în apã nouã cioturi.)

(În apã descîntã.)
La fîntîna rãsãditã
Este-o fatã despletitã
C-un ochi de apã,
ªi cu unul de foc.
Ochiul cel de apã
Stînge pe cel de foc.

*

(Pentru spãriet, sã va vedea descîntecul cu spata la „ceas rãu”.)

(Sã va vedea pãpuºele fãcute din peteci de la 9 case. Cãmeºa la
boale.)

Strigoiul. Cînepa

O fatã avea odatã un ibovnic ; el s-a dus la catane ºi a murit, dar
la fatã tot una venea ºi fata ieºea la dînsul în tindã – ºi atîta o pupa
ºi atîta o cuprindea! Mã-sa-i zice : „Fatã hãi, el nu se poate sã fie, cã
doarã ai auzit cã-i mort. Ian uitã-te la picioarele lui : fã-te cã scapi
fusul ºi dacã vor fi copite de cal, sã ºtii cã-i strigoi.” Fata s-a fãcut cã
a scapat fusul, cînd a venit, da el iute s-a plecat ºi i l-a rãdicat. A
doua sarã, tot aºa. A treia sarã, s-a plecat ea mai repede ºi a vãzut :
copitele cu pãr, ca la cal. ªi mai mult nu s-a dus fata la el în tindã.

Catrina Lucaci, ªcheia

*

Da altã fatã iar avea ibovnic ºi el a amãgit-o sã meargã cu dînsul.
Ea º-a luat un val de pînzã ºi ce º-a mai fi luat acolo ; cînd ajunge la
casa lui,... acolo era mormîntul. El îi zice : „Întrã tu întãi !” – Ea îi
spune: „Ba întrã tu ; nu te teme, cã m-oi duce ; dacã te temi, prin-
de-mã de poale” ºi i-a dat capãtul pînzei ºi ea cu valul, la fugã, pãnã
ce l-a lasat tot dezvãlit, ºi a alergat în pãdure într-o casã pustie ;
acolo era alt mort pe masã. Ea a întrat ºi s-a ascuns pe cuptor ºi al
ei a venit dupã dînsa ºi a strigat sã-i deschidã uºa – la ist din casã.
Dar cînd a deschis, cucoºul a cîntat ºi au cãzut amîndoi peste prag :
unul încoace ºi altul încolo ºi aºa a scapat fata. Pe urmã, oamenii
i-au îngropat, li-a înfipt cîte un par în inimã ºi n-au mai înviat.

Catrina Lucaci, ªcheia

Cînepiºtea

Odatã în cîmp, era o casã pustie ºi fetele se strîngeau de fãceau
ºezãtoare. Au mers mai multe fete din sat º-au mers ºi douã surori :
una mai mare, fatã-n gîþe, da una sub dînsa, codãncuþã. ªi au întrat
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ºi niºte flecãi strãini în casã. „Buna vremea!” – „Buna vremea!” S-au
pus la ºegi, la sfat.

Codãncuþa a scapat fusul ºi cînd s-a scoborît sã îl ia, a vãzut
cozile lor pe sub laiþã ; a chemat pe sora ei sã vie afarã ºi i-a spus.
Sorã-sa a chemat ºi pe alte fete, dar ele n-au vrut sã se ducã, da ea
cu sorã-sa a fugit.

Strigoii ceia, numai au ieºit cele douã afarã, ºi le-au apucat pe
celelalte la spintecat ºi le-au înºirat maþele prin cuie, da capurile
prin fereºti, ºi fuga dupã acele douã ºi le-a ajuns pe o cînepiºte. – „Da
ce fugiþi voi aºa?” – „Fugim, cã ne-a bate mama acasã !” – „Ian staþi
oleacã !” Ele au stat. Se uitã ei. – „Da aice ce-a fost samanat?” –
„Cînepã”, zice fata. „Da ce-i aceea cînepã?” – „Aceea din care se fac
cãmeºile.” „ª-apoi cum o lucraþi voi ca sã faceþi cãmeºi?” „Cum: Ia
mai întãi, arãm.” „ªi pe urmã?” – „Pe urmã, o sãmãnãm.” – „ªi pe
urmã?” – „Pe urmã, o grãpãm.” ªi tot aºa rar îi spunea : „O culegem,
o punem în baltã º-o topim. O spãlãm, o bãtãlãiem, o meliþãm, o
rãghilãm, o periem, o facem caier ºi o torcem. O rãºchiem, o
depãnãm, o urzim, o þesem, o ghilim, o croim.”. ªi cînd a voit sã zicã
„º-o facem cãmeºã ºi ne îmbrãcãm”, da cucoºii în sat au început a
cînta ºi atunci ei au pierit.

A doua zi, merg mamele sã întrebe de ce n-au venit ºi fetele lor?
Ele nu le-a spus nimicã. Au mers ºi cînd le-au vãzut cu dinþii rînjiþi
în fereºti, li s-a pãrut cã rîd. „Tu Marandã! Tu Frosinã! Haideþi
acasã!” Cînd se duc înlãuntru, trupurile pe jos ºi ele moarte !...

Strigoii nu mãnîncã, numai aºa îl rup pe om.
Dochiþa Hurghiº, Mahala

Vidmele

Vidmele sînt mai rele decît strigoaicele cele ce iau mana de la
vaci, spune Maria Semeniuc din Roºa ; ele, demult, ºedeau prin pã-
duri ºi mîncau oameni.

Odatã, o vidmã din pãdure, în chip de fatã, tot venea prin sat ºi
chema fetele la ºezãtoare ; zicea cã sã vie, cã poate s-or mãrita, cã ea
va chema flecãi. ªi care fete cum mergeau, mai mult nu se întorceau,
le mînca cu 12 zmei ai ei.

La o casã, erau trei fete ; ea vine într-o zi ºi cheamã pe fata cea
mai mare : „Fa, vinã desarã la mine la ºezãtoare, cã vezi cã nu te
întreabã nimene ; poate te va vedea cineva ºi-i vei cãdea dragã ºi te
va lua !” Fata zice : „M-oi duce.”

Cum vine sara, ia fata ºi se porneºte prin pãdure. Îi iese Sf.
Petru înainte : „Întoarce-te înapoi, cã nu-i de tine !” Se întoarce ea ºi
fuge pãnã acasã.

A doua zi, iar vine vidma: „Batã-te focul sã te batã, cît te-am
aºteptat asarã ; au fost o mulþime de flecãi ºi tu n-ai fost. – Eu chem
pentru voi ficiori ºi voi nu veniþi !”

„M-oi duce eu”, zice cea mijlocie. Ia fata ºi se duce. Îi iese Sf.
Petru prin pãdure înainte : „Întoarce-te înapoi, fatã, cã nu-i pentru
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tine unde te duci !” Ea ia ºi se întoarnã, dar nu spune nimic ce-a auzit
acasã; nici ea, nici sorã-sa.

Vine, a treia zi, iar vidma: „Ardã-vã focul sã vã ardã, ce proaste
sînteþi ; eu vã chem, vã aduc flecãi, poate vã veþi mãrita ºi voi nu
veniþi !”

„M-oi duce eu cu bunã samã, leliþã”, zice cea mai micã. Cum se
face sara, îºi ia un cucoº negru subsuoarã ºi se duce. Îi iesã ºi ei Sf.
Paul înainte : „Întoarce-te înapoi, fatã, nu te duce !” „Ba mã duc” ºi
se duce.

Ajunge la casa ceea. Întrã înlãuntru, da vidma ºedea în pat ; da
prin fereºti ºi prin cuie, plin de capete de fete ºi gîþele spînzurau ;
iar pe laiþã, trupuri. Ea vede cã nu-i bine, dar tace, nu zice nimica.

„Ai venit? Sui-te pe cuptor ºi toarce !”, zice vidma. Da poate i-i
foame? Ia ºi-i dã picioare de fete, rãcituri – ºi murãturi din degete.
Fata se tot fãcea cã mãnîncã ºi arunca la spate.

Iacã vin cei 12 zmei. „Da pe asta cum s-o mîncãm?”, zic ei. „S-o
fierbem, s-o frigem or s-o tãiem ºi s-o mîncãm crudã?” „Va fi bunã
cã-i tînãrã !” Amu, la miezul nopþii, vidma s-a fost schimbat, nu mai
era fatã, ci zmeoaicã. „Lasã c-om mînca-o, zice unul, dar mai întãi sã
ne spuie cum se face cînepa.”

„Mai întãi, o sameni”, zice fata. „ªi apoi ?” o întreabã el. „Apoi,
creºte ºi se coace.” „ª-apoi ?” „O culegem.” „ª-apoi ?” „O punem în
baltã.” ªi aºa le-a spus toate pe rînd: cum o topesc, cum o bat, cum
o raghilã, cum o perie, pãn’ ce a ajuns la cãmeºã. Cînd a spus : „ªi se
face cãmeºa”, atunci ºi cucoºul : „Cucuriguuu!” ºi toþi au picat. – ªi
ea peste dînºii ºi la fugã.

Cînd a ajuns acasã, nu putea vorbi ; i-au sfinþit apa ºi apoi a spus
cum fetele ce se prãpãdeau erau acolo toate prinse. Pe vidmã au
prins-o º-au tãiat-o ºi au îngropat-o bucãþi.

Glasul al ºeptelea

Era odatã un preot, cã el nu ºtia prea bine glasul al ºeptelea – ºi,
de fricã, cãci a auzit cã are sã vie mitropolitul, el a dat protopopului
doi boi ºi la un diacon de pe lîngã mitropolitul alþi doi, ca sã-l înveþe.
Ei l-au învaþat, dar pãnã ce a venit acasã, a uitat.

A doua zi, avea sã vie vizitaþia ºi el nici în ruptul capului, nu-ºi
aducea aminte. Stã el suparat ; dar ºi mai suparatã era preuteasa,
cã-i pãrea rãu dupã boi. Aduce ea o cofiþã cu fuse, se pune lîngã sobã
ºi prinde a le cerca în palmã, cari vor sfîrîi mai bine ; ºi cîntã pintre
dinþi, un glas ce ea singur’ nu-l ºtia : Trara, rara, ra, ra, ra – trara,
rara, ra, ra, ra !

Da preotul, cum sta c-o carte în mînã la masã, sare din loc ºi
începe a striga. „Þine, preuteasã, þine ; c-aista-i glasul al ºeaptelea !”
Ea i-a cîntat foarte mult, doar l-ar învaþa ; dar peste un ceas, preotul
iar l-a uitat.

„Nu-i nimic alta de fãcut, zice preuteasa, decît cã mîne, în bisericã,
cînd te va întreba mitropolitul pe sfinþia ta, sã tuºeºti ºi eu voi
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alunga gîºtele primprejurul bisericei ºi voi cînta, iar sfinþia ta vei
auzi.” Lui atîta îi trebuia, ca sã porneascã, cãci pe urmã ºtia. A
ramas aºa.

A doua zi, vine mitropolitul ºi-l întreabã tocmai glasul al
ºeptelea. El încoace, încolo, începe a tuºi. Preuteasa, de afarã, începe
ºi ea a cînta :

Voi, copiii mitropolitului,
Daþi boii pãrintelui,
Cãci preuteasa a gãsit glas’ al 7-lea
În cofiþa cu fusele.

A început ºi preotul, dar mitropolitul, auzind cîntecul de afarã,
opri pe preot ºi strigã sã vie preuteasa sã cînte. „Mãi, care aþi luat
boii preotului, strigã înfuriet mitropolitul, sã-i daþi înapoi, cã vã rad
barbele !” ªi a ramas preotul cu glasul al 7-lea ºi cu boii.

Auzitã în Botoºani
(S-a vãzut despre gîscã.)

Lucrul cînepei

Cînepa e a femeiei, ca sã îmbrace casa ; dacã gãseºte fata cînepã
cu douã spice, va fi gospodinã, va face multã pînzã. Mihalcea

În Moldova, cînd încep toamna a se înroºi cãlinele, femeile încep
a se apuca de tors ºi torc toate cîºlegile ºi tot postul pãn’ la Crãciun.

(Despre sãrbãtori – cele douã sãptãmîni, s-a vãzut.)

Numai de Filipi nu torc (zilele de la începutul postului), cãci se
torc lupii la casã, – cum tragi firul din furcã, aºa se trag ei. O babã
a zis cã nu se teme, cãci doar n-or veni la ea pe cuptor – ºi a tors.
Lupii au fãcut la cuptor bortã ºi au mîncat-o. Femeile ce torc, spun
cã n-au chip sã iasã iarna afarã, cãci necontenit le umblã lupii pe
lîngã casã.

La tors sara, se adunã mai multe ; fac ºezãtori, la care vin ºi
flecãi ºi cîntã, spun poveºti, ºuguiesc, ca sã nu le fie somn. (Poveºtele
nu se spun ziua, cã se rupe cãmeºa la dos.) Astfel lucrînd, petrec
femeile ºi tortul sporeºte.

Cînd au destule fuse, rîºchie tortul pe rîºchitor, numãrînd jirã-
biele, ca sã poatã ºti cîþi coþi de pînzã au sã urzascã.

Cãleapul cel mare are 30 de jirãbii ; cel mic, 20.
Cãleapurile acestea le zolesc cu leºie, ca sã fie curate ; le boiesc,

dacã este trebuinþã, ºi apoi le deapãnã gheme, de stau pãn’ la þesut.

Care e harnicã se apucã degrabã la þesut, cãci :
Decît în ghemuþ,
Mai bine în petecuþ ! Botoºani

Rostul pînzei merge ca sã se þese iarna, fiind de-ajuns timp; iar
primavara, e de bilit ºi de cusut, de aceea se cîntã :
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Cine þese-n postul mare
Pînzã-n ladã nu mai are,
Da cine þese la Ispas
Are pînzã de ramas. Brãeºti

În postul mare, o croieºte ºi lucreazã ºi pînzã nu mai are ; pe cînd
la Ispas, cînd e lucrul cîmpului, pînza nu poate fi lucratã ºi are de
ramas. Pe astfel de femei le rîd :

Pus-a lelea pînza vara
ª-au mîncat cînii mînjala !

Mînjala se face din fãinã, ungîndu-se cu ea tortul, ca sã fie mai
moale ºi sã meargã uºor la þesut.

– Ce þi-i, lele, pînza rarã?
– Îi pricina de mînjalã !

O pînzã de laudã :
Pînza mi-i ca gheaþa,
Marginea cu laiþa,
Subþire de rarã
ªi creaþã de noduri ! Brãeºti

Pusei pînza dupã casã,
Cine-a trece tot s-o þasã !

(Cîntece despre pînzã se cîntã mai ales la nuntã.)

*

Cînd urzeºti, nivideºti, de-þi întrã în casã atunci cineva harnic,
pînza merge uºor, repede ; dar de-i cineva moale, leneº – ºi pînza aºa
merge. De e cu minþile împrãºtiate, se rup aþele ºi numai noduri e
pînza. Tot aºa ºi dacã e atunci sfadã în casã.

ªi orºice lucru ce-l începi, dacã îþi vine pe sporiul acela un om
leneº în casã, apoi ºi sporiul aºa îþi merge. De aceea se zice, cînd
necãjeºti : „ªtiu cã mi-a fost spornic cutare !” Darã dacã întrã repede
o femeie voioasã ºi zice repede : „Doamne-ajutã !” Atunci, repede ºi
cu veselie merge. Ana Constantinovici, Broscãuþi

Dupã ce ai gãtit de urzit, pui cãlepul pe uºã, sã umble cum umblã
uºa. ªi cînd porneºti pînza, cine întrã în casã sã zicã : „Rostul mare
sã umble tare !” ªi iute sã meargã ºi sã se puie în fundul casei, pe
laiþã. ªcheia

La stative, se pune oleacã de cearã, cãci necuratului tare-i place
sã se apropie. O femeie þesa în stodoalã ºi toatã noaptea el
hodorogea; darã dacã pui cearã, nu vine. Iliºeºti

Natra

Natra se cheamã capãtul pînzei de la urmã, capãtul urzelei. Pe
natrã totdeauna sînt noduri, încîlcituri. Cît timp se þese pînza ºi se
rup firele, poate le înnoadã în cruciº, nu vede bine de unde e firul, la
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natrã toate greºelele se grãmãdesc ; trebuie sã aibã cap ºi rabdare
femeia, s-o scoatã la capãt.

Pentru natrã, care n-o þese, se dã barbatul. Aºa, zice cã odatã o
femeie þesuse pînzã ºi natra-i era lehamete s-o gãteascã. Întrã alta
în casã ºi zice : „Þ-oi þes-o eu, da mi-i da barbatul?” „Þi-l dau”, ºi a
ramas fãrã barbat, cã a trebuit se i-l deie. De aceea, amu la natrã se
silesc ; se tem sã nu rãmîie fãrã barbat. Legenda aceasta e generalã

Cînd tai pînza, te învãleºti bine pe cap, cã þi se paºte pãrul.
General

Cînd scoþi stativele, mãturi degrabã casa, ca sã iasã lenea.
Mahala

Cînd mîntui pînza, cu beþele de la pînzã, dacã e femeia îngreunatã
în casã, sã încunjure casa de trei ori – ºi de va vedea barbat, face
bãiet ; de femeie, fatã.

În ªcheia, spun ca sã încunjure casa un bãieþel calare pe beþe.

Fata, cînd mîntuie pînza, sã iasã pe prag cu beþele ºi dincotro vor
bate cînii, într-acolo se va mãrita. Bagiurea

(Cu privire la mãritat, la pînzã, cãmeºi, se vor gãsi multe la
farmece.)

Gurile. Sfada

Cînd rãdici urzitoarea din loc, sã torni apã în locul în care a stat,
pentru guri, sã nu te vorbeascã oamenii.

Cînd mîntui pînza, sã torni îndatã apã pe tãlpige, ca sã potoale
gurele, cã apa-i sfinþitã ; dacã nu torni, te vorbesc.

Cînd mîntui pînza, dinþii spetei îi uzi, torni apã de sus de curge
pãnã jos, pãnã a nu o scoate din stative, de guri. Mihalcea

Spata, în ziua ceea, de ai împrumutat-o, sã nu o dai înapoi, cã
huiesc oamenii, cum huieºte rãzboiul, asupra femeiei celia. General

Iþele se cuvine sã le legi cu o aþã, cã de nu, tot una sar, cînd una
în sus, cînd alta, ºi-i sfadã-n casã.

La meliþã ºi la bãtãlãu, sã cuvine sã laºi oleacã de buci, sã-i
astupi rostul meliþei, cã te vorbesc oamenii.

Despre o femeie guriºã sã zice : „Gura ei ca meliþa !”

Pînza scoasã din stative, s-o laºi sã steie pãn’ a doua zi ; sã n-o
aduci în casã, sã n-o apuci la lucru, pentru guri. Mihalcea

Cînd un lucru e gata, sã zice : „Gata-i, ca cãmeºa cea de soacrã,
fãrã gurã ºi fãrã mîneci.” Astfel i-o fãcuse norã-sa, ca sã n-aibã gurã
de vorbit, nici mîni de bãtut.

Cînd speli cãmeºile ºi le pui la uscat, le pui cu gura-nãuntru, ca
sã nu te vorbescã oamenii.
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Marþa sã nu te îmbraci cu cãmeºã, sã nu te piepteni, de napaste.

Sã nu te ºtergi de mînecele cãmeºei, de faþa de masã, pentru
napaste – alþii spun cã uiþi totul.

De poalele cãmeºei de sã ºterge fata, îi e barbatul beþiv.

Cãmeºa sau orce strai sã nu porþi niciodatã pe dos, cã-þi merge
totul pe dos. Moldova

În Mihalcea, dacã îmbracã copiii straiul pe dos, spun cã-i vor
bate cineva. Aici, îndatã ce observã cineva cã a îmbracat straiul pe
dos, îl dezbracã ºi-l calcã cu picioarele º-apoi îl îmbracã.

Cînd nu poþi dormi, sã întorci cãmeºa pe dos.

Cãmeºa sã întoarce pe dos, ca sã alungi farmecile, sã-l depãrtezi
pe diavolul. Broscãuþi

Cînd te sparii, sã rupi gura de la cãmeºã ºi sã stupeºti.
Mihalcea

Cînd þi se rãsare în gîtiþã ºi nu te poþi rãsufla, ai sã ai cu cineva
huit ; sã muºti îndatã gura de la cãmeºã de amîndouã pãrþile, îndoitã
cu dosul spre faþã, ºi sã zici : „Cum n-are nimicã cãmeºa cu trupul
meu, aºa sã n-aibã nime cu mine nimic.” Stãneºti pe Molniþã

Îmbracatul. Purtatul

Cînd îmbraci copilul întãi în cãmeºã, sã dai de trei ori cuþitul prin
cãmeºã. Tot astfel ºi omul, cînd îmbracã o cãmeºã nouã, întãi sã
petreacã de trei ori de jos în sus prin cãmeºã pîne, sare, zahar ºi
cuþitul, ca s-o poarte sãnãtos ºi cu de toate. Mihalcea

Marþa nu sã croieºte, s-a vãzut.

Cînd sã croieºte o cãmeºã sau un strai, – atunci cînd începi a
tãia, sã ureazã ca sã-l porþi sãnãtos.

Sã-l porþi sãnãtos ºi voios
ªi sã-þi faci altul mai frumos.
Pe acesta sã nu-l pãrãseºti
ªi cu altul sã te-nnoieºti !

Noiþe cînd capeþi pe unghii, ai sã te-nnoieºti cu straie.

Aþa de se-nnoadã la lucru, ai sã te fuduleºti.

Cãmeºi cusute cu pui, spun bãtrînele cã e pacat sã porþi, cãci
florile pe cãmeºi, altiþele sînt iscodite de diavolul.

(S-a vãzut vol. I, p. 26).

ªtergari în 3 iþe, în 5, în 7, e pacat sã porþi, pentru cã e muncit, ca
ºi ouãle cele muncite ce sã fac de Paºti. Pachina Fidirciuc, Corovia

Cînd moare femeia, e pacat s-o îmbraci cu cãmeºã cu altiþe, cu
ºtergare muncite, cãci sînt grele, iar dacã are încã ºi mãrgele,
sufletul trece prin toatã mãrgica, de canon. Mihalcea
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Un lucru, dacã-l dai cuiva de pomanã, un strai, sã-l dai cu toatã
inima, cãci dacã þ-a pãrut rãu, sã rupe degrabã or îl pierde acela.

(S-a vãzut de ce rod ºoarecii straiele.)

Straiul trebuie sã-l cruþi, sã-l cinsteºti, cãci ºi el pe tine te va
cinsti.

„Un par, dacã-l îmbraci, ºi încã e frumos, d-apoi omul !”

Unii, ce nu cred tare în straie, zic cã „nu face straiul pe om, ci
omul pe strai !”

Alþii, care cred, spun cã atîta-i a omului pe lume: dacã nu te-i
îmbraca frumos ºi dacã nu-i mînca bine ºi nu-i petrece, la ce mai
trãieºti !

Visurile despre cînepã, îmbrãcãminte

Cînepã de visezi, e sãracie, grijã, e scîrbã. General

Cînepã de visezi topind, e mare scîrbã. Mihalcea

Cînepã lucratã în pite, are sã-þi ardã ceva lîngã casã. Idem

Visînd cã într-o casã se bate, se lucreazã cînepã, acolo are sã fie
boalã grea ºi are sã moarã cineva. D-na Anast. Constantinovici

Torcînd de visezi, ai junghiuri. De la aceeaºi

Torcînd de visezi, faci drum. General

Torcînd lînã de visezi, drum bun; – cînepã, drum rãu. ªcheia

Torturi, pînzã, cãmeºi de visezi ºi cã le întinzi, sînt drum.
General

Cãmeºi de visezi spãlînd, sînt lacrimi.

Pînzã încîlcitã, un interes þi se va încîlci.

Îmbracat frumos de te visezi, e bine, noroc.

În straie vechi de se viseazã fata, se va duce dupã un prost.

Fata de viseazã cã capãtã prezent o basma, un tulpan, se mãritã.

Basma albã de visezi, petreci, joci.

Cu capul gol de te visezi, e pagubã, ca ºi cum te-ar dezbraca
cineva.

Cu pãlãrie pe cap, e bine, e cinste. Botoºani

Gol de te visezi, te vor prada talharii sau e sãrãcie.

În roº de te visezi, ai sã pãþeºti o ruºine.

În alb de te visezi, spun unii cã e bine, alþii cã e boalã. General

În blanã de te visezi îmbracat, e boalã. Botoºani
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Fuioare de visezi, pînzã lungã, e viaþa îndelungatã. Andrei Motoc

Cãmeºã lungã, Dumnezeu îþi lungeºte zilele. Acelaºi

G. Dragostea. Pînza

Dacã, dupã ce te-ai spalat, te ºtergi de acelaºi ºtergari deodatã cu
altã persoanã, te vei vedea cu ea pe ceea lume. Botoºani

Cînd þi se dezleagã straiul, sã descinge, te doreºte cineva.

Cînd se dezleagã mãrgelele sau cãmeºa de la gît, la fatã, au sã-i
vie peþitori.

De pestelca unei femei dacã te ºtergi, eºti nebun dupã ea.

Cu aþã sau scamã din strai, se poate face de dragoste cuiva sau
de urã. (S-a vãzut nodurile.)

Cîntec

Frunzã verde mintã creaþã,
Dã-mi, nineacã, un ac º-o aþã,
Ac ºi aþã sã-mi cîrpesc,
Cu mã-ta sã mã iubesc.
– Dacã þi-i nineaca dragã,
Ia-o-n braþe º-o dezmiardã,
Neniºorule !
ª-o dezmiardã, º-o adormi
De cu sarã pãnã-n zori.
– ªepte hotare-am calcat,
ªepte murgi am obosit,
ªepte bice-am despletit
Pãn’ pe maicã-ta am gãsit ! Broscãuþi

La þarã, flecãul ia fetei basmaua sau inelul ºi dacã le dã la alta e
semn cã pe aceea o iubeºte ; iar cînd îºi schimbã amîndoi bãsmãlele
e semn de dragoste între ei ºi fãgãduinþã cã se vor lua. Tot astfel ºi
inelul, dupã cum spune ºi cîntecul :

Mãi bãdiþã, bãdiºor,
Nu-mi trimite-atîta dor,
Pe ape ºi pe izvor,
Pe guriþa tuturor.
Vinã singur dumneta,
Sã-þi dau gura º-o basma,
Vinã singur, singurel,
Sã-þi dau gura º-un inel. Strojineþ

În Mahala ºi în alte sate din Bucovina, sîmbãtã sara, cînd se face
logodna, fata îi coasã flecãului la brîu o basma ºi el îi dã bani în
schimb.
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În Ropcea, îi dã basmaua duminicã dimineaþã, lîngã bisericã,
înainte de a se pune la cununie.

Sîmbãtã sara, îºi trimit unul altuia darurile, ce constau din
schimburi ; de asemenea, ºi la socri, prin niºte femei ºi vãtãjei,
însoþiþi de muzicã, cari joacã ºi cîntã.

(Cîntecele se vor vedea la nuntã vol. II*)

Cînd întinde mireasa mîna sã ia straiele, vãtãjelul le trage înapoi:
Nu te grãbi la luat,
Cum te-ai grãbit la mãritat !
Te-ai lãcomit la mãritat,
Cînipioara þ-ai lasat.
ªede cînepa de an
Încuiatã-ntr-un bostan! Iordãneºti

În ªcheia, duc daruri mai mult din lînã ; aice se cîntã :
Oi, oi, oi, mîndre bãlãi,
Mîndru mi-aþi cîntat pe vãi.
Oi, oi, oi, mîndre saine,
Mîndru mi-þi cînta pe mine.
Oi, oi, oi, mîndre cornute,
Mîndru mi-þi cînta pe munte.
Hulubiþã albã-n pene
Mîndru-mi cîntã prin dughene,
Dar te-a prinde hulubu
ªi te-a lua cu dînsu.

Vãtãjelului, la bãþ, i se dã basma, pentru ca sã meargã sã pof-
teascã oamenii ; ºi cu bãþul acela, toatã nunta o comandeazã. Cînd
porneºte jocul ºi iese din casã, face cu bãþul cruce la uºã.

Mireasa, cu basmaua în mînã, ia paharul, cînd i se închinã – ºi de
basmale se þin cu toþii, cînd încunjur cu danþul masa. Ceea ce se
face, (precum se zice) ca sã nu fie goi. Tot pentru ca sã aibã pînzã de
ajuns ºi sã nu fie în casã golatate, dau înainte de nuntã preotului :
mireasa, ºtergari – ºi mirele, naframa – precum ºi celelalte daruri
în ºtergare ºi nãfrãmi, ce sã dau la acei ce au ajutat la nuntã, la
neamuri, la nuni ºi la alþii ce au venit. S-a vãzut.

Prin satele din Bucovina, trimete mirele sîmbãtã sara, pentru
mireasã, dimpreunã cu darurile, ºi hobotul miresei, care e un tulpan
de matasã roºã.

Pe la mijlocul mesei, dupã cununie, se cautã sã se înhoboteze
mireasa. În unele sate, ea fuge ºi se ascunde ; vãtãjeii o gãsesc, o duc
º-o pun dupã masã ºi vor s-o înhoboteze ; druºtele însã nu lasã, dar
le dau bani ºi apoi aruncã nunul sau vãtãjelul hobotul, purtat pe
douã beþe de mãr sau de rãchitã, miresei pe cap, cu care îi acopere
toatã faþa.

Lãutarii cîntã cîntecul hobotului :

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Tulpãnel cu douã feþe,
Dragostele-s cu blîndeþe ;
Cine le ºtie purta
Uºurele-s ca pana,
Cine nu le ºtie purta
Mai grele-s decît piatra ! Iordãneºti

Atunci vãtãjelul o dã pe mîna mirelui. Mirele îi aºterne pulpana
hainei sale, dacã-i e dragã, sã ºadã. Altul nu vra. Mahala

Pe masã, stã gãina acoperitã ; vãtãjelul pune deasupra bãþul ºi
nu lasã sã se descopere, pãnã ce nu-i dã mireasa basma la bãþ.
Atunci se cîntã cîntecul bradului ; iar cînd rãdicã bãþul, se poate
rupe gãina ºi mînca.

Cîntecul bradului

Legana-s-ar, clãtina-s-ar,
Legana-s-ar brazii-n codru,
Sã se roage vîntului,
Vîntului, pãmîntului,
Sã mi-l taie la tulpinã
ªi mai jos la rãdãcinã,
Sã mi-l scoatã gros la ºes,
Sã mi-l facã sãhãnele
Sãhãnele, pãhãrele,
De cinstit nãnaºilor
ªi vouã, slujbaºilor.

Cînd o duc pe mireasã la casa mirelui cu zestrea, se cîntã foarte
multe cîntece despre hãrnicie ºi lene ºi despre lucrul cînepei.

Sara, cînd o duc la culcare, îi iau cununa de pe cap ºi-i pun un
ºtergari. A doua zi, nuna îi face „capul”, adecã cîrpa sau legãtoarea.
La cîrpã, îi pun cînepã în cap, lînã, ca sã aibã ; apoi îi învãlesc pãrul
cu peteci, o îmbrobod cu ºtergari ºi, de a fost cinstitã, o leagã cu
hobotul cel roº pe la frunte.

În Moldova, nu se face cîrpã, dar se leagã cu tulpan ºi deasupra
i se pune peteala, de i s-a cuvenit.

Cîntecele de legãtoare sînt foarte de jale. Din ceasul acela, ea nu
mai poate sã umble cu capul gol, nici sã poarte pe cap floare. Mireasa
plînge, cînd i se cîntã :

Gîþiºoare poleite,
Nu-þi umbla descoperite,
Gîþiºoare gãlbioare,
Nu v-a-ncãlzi sfîntul soare ! Broscãuþi

Gîþiºoare poleite,
Nu vi-þi mai vedea-nflorite,
Numai hojma acoperite ! Strojineþ
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Gîþiºoare gãlbioare,
Nu-þi purta la varã floare,
Pînzãturã ºi tulpan
ªi bãdiþa cel balan ! Ropcea

*

Cînd se naºte copilul, mama trebuie sã dea la moaºã „mîneci”.
Atunci cînd o spalã moaºa cu agheazmã, ea trebuie sã-i ºteargã
mînile cu pînza numitã astfeli ; cãci, altfeli, moaºa e plinã de sînge
pe ceea lume pe mîni.

(Se va vedea vol. II*.)

Cînd se naºte copilul, de-l învãleºti atunci în cãmeºa mamei,
iubeºte pe mama, de într-a tatei, pe tata. Botoºani

În Nãsipureni (Basarabia), se spune cã sã nu-l puie pe bãiet, cînd
se naºte, în cameºã femeiascã, cã se bate tare dupã femei, iar de-i
femeie, se bate dupã barbaþi. De aceea, pãzesc mamele ºi pun fetele
în cãmeºi femeieºti ºi bãiaþii în cãmeºi bãrbãteºti, ca sã nu le fie
copiii lucru rãu.

Copilul, cînd se naºte, sã nu-l pui în nou, cã nu trãieºte mult.
Botoºani

Fata, de o pui în strai bãrbãtesc, e bãrbãtoasã ºi vice-versa.
Mihalcea

Proverbul spune : cînd spui cã iubeºti pe cineva mai tare : „E mai
aproape cãmeºa decît rochia sau paltonul !”

Cît de tare o iubeºte nora pe soacrã :
Merge nora la fîntînã
Cu cãmeºa soacrei-n mînã;
Face-odatã jap ! în baltã...
– Na-þi-o, soacrã, cã-i spalatã !

(Se va vedea pînza ºi ruºinea vol. II* Sf. Magdalina vol. III*).

*

Costiºet pe mînecã,
Cu lelea prin cînepã!

(Raporturile sexuale le pun românii în paralelã cu cînepa. Astfeli,
au ºi o mulþime de ziceri, gîcituri, chiuituri ºi cîntece, pe cari, din
cauza cuprinsului lor pornografic, nu le putem reproduce.)

Soacra ºi nora

O soacrã s-a pus ramaºag cu norã-sa cã ea va toarce mai subþire
decît dînsa, doar ar face-o de rîs înaintea barbatului ei, cã nu ºtie
toarce. – „Ian uite-te, dragul mamei, cît de subþire torc eu, dar

* Aceste volume nu au mai fost publicate de autoare (n.ed.).
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femeia ta cît de gros toarce !” tot zicea baba ficiorului. „Ian lasã,
mamã, zice ficiorul, cã ce-i gros acopere ce nu-i frumos ; da ce-i
subþire sã meargã-n pãdure !”

ªi chiar aºa a fost, cãci, cînd s-a venit la þesut, din tortul cel gros
a fãcut pînzã, da din cel subþire n-a putut face nimic, cã s-a rupt º-a
trebuit sã-l arunce totul. Botoºani

În o poveste, sã spune cum cã s-a sfãtuit femeia cu barbatul sã
facã ceva soacrei, sã n-o mai nãcãjascã atîta cu torsul ; macar
miercurea sã-i dea pace. ªi el a amãgit-o pe babã – dar nu sã poate
spune cum. – E vorbã de Sf. Miercure.

*

Cîntece

De-ar vrea Dumnezeu sã dea
Sã mã duc la Mahala
Sã-mi prãvãsc ibovnica
Cum culege cînepa.
Ea pe mine m-a-ntreba :
– Ce caþi, bade, pe-aicea?
– Oleacã de apã rece.
– Iat-o cofa, ia ºi bea
Pãn’ ce nu iau o nuia.
– Batîr ia-mã ºi c-un druc,
Pãn’ nu te pup, nu mã duc !

Ostriþa

Mã duceam vara la munte
ªi lasam copile brude.
ªi de-acolo cînd veneam,
Copilele erau mirese
ªi cînepele culese.

Corceºti

Frunzã verde lemn uscat,
De-acasã cînd am plecat,
Tat-a rãmas la arat
ªi maica la sãcerat,
Da mîndruþei i-am lasat
Cînepa nesamanatã
ªi gura nesãrutatã.
În streini, am stat o varã
ª-acasã am venit iarã.
Cînepa i-am samanat
ªi gura i-am sãrutat.
Frunzã verde de sacarã,
La catane m-am dus iarã
ªi-napoi cînd am venit,
Cînepele erau topite

ªi mîndrele-mbãtrînite.
Cînepele erau culese
ªi mîndrele din sat alese.
Cînepele erau în baltã,
ª-a mea mîndrã mãritatã.
ªi de s-ar fi mãritat
De la noi a treia sat,
Nu mi-ar fi aºa banat.
Maica mea mã mîngîia
ªi din gur-aºa-mi zicea :
– Satu-i mare, fete-s multe
ªi mai mari, ºi mai mãrunte,
Þi-i gãsi una de frunte.
– Maicã, mãiculiþa mea;
Ceru-i mare, stele-s multe
ªi mai mari, ºi mai mãrunte,
Dar ca luna
Nu-i nici una,
Aºa mare, luminoasã,
Ca ºi mîndra de frumoasã.

Corceºti

Puterea gãtelei

De-ar ºti badea, s-ar pricepe
Din ce dragostea sã-ncepe :
De la gîtul cu mãrgele,
De la picioare spãlãþele
ªi poale cu gãurele.
De la ochi, de la sprincene.

Mahala

Frunzã verde alãmîie
S-a pus lumea-n hãrãþie,
Socot cã mi-or strica mie.
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De-ar muri ºi de-ar crapa,
Nimicã nu mi-or strica,
Cã eu ºtiu a farmaca :
Cu hurmuz de cel maºcat,
Umblã bãdiþa turbat.
Cu hurmuz de cel mai bun,
ª-a umbla badea nebun,
Cu hurmuz de cel în muchi
ª-a îmbla badea-n genunchi !

Ropcea

Frunzã verde º-un curechi,
Puiºorul meu cel vechi
A ramas un pozevenchi.
Dar ºi eu, o pozevancã,
Mã purtam cu fusta albã
ªi hurmuz de cel turnat
Sã-mi umble badea turbat.

Comãreºti

Barbatul gãtit

Frunzã verde de salatã,
Drag mi-i badea cum sã

 poartã,
Cu zobon cu vîrsta latã
ªi cuºmuþã brumãrie.
I-i drag lui, mi-i drag ºi mie.

Ostriþa

Frunzã verde rujã-mplutã,
Ficioraºul de la curte
Cu sprincenile fãcute,
Cu buzele rumenite,
Cu ciubote vãcsuite,
Sã primbla prin cerdeac
C-un toiag de liliac
ªi s-a pus pe-un scãunel
Ca sã-mi scrie-un rãvãºel.
Dar ºi eu i-am cuvîntat
Cã nici eu n-am cãpiat :
El din gîndul lui a scrie
ªi mã-sa n-are sã ºtie.
Las’ sã vie singurel,
Ca sã vorbesc eu cu el !

Zureni

Pãunul. Pînza paingãnului

– Draga mamei cea jucatã,
Ce eºti aºa suparatã?

– Da am fost la fîntîniþã
ª-am vãzut puiu-n portiþã,
Gãtit ca o pãuniþã.
El a rîs ºi eu n-am rîs,
Inima mi s-a aprins.

Brãeºti

Pãunaº de la hinteu,
N-ai vãzut pãunul meu?
Ba eu, bade, l-am vãzut,
Bine nu l-am cunoscut.
Era cu zimþi ºi cu pitele
ªi cu þinte de inele,
ª-am cerut sã mi le deie,
El a zis c-ar sã mã ieie.
Decît sã merg dup-acela,
Mai bine m-oi spînzura
De creanga sovîrvului,
În mijlocul tîrgului.

Dorna

Uite, mamã, cum miºelul
Vrea ca sã-mi iaie inelul.
Eu îi zic ca sã mi-l deie,
El zice c-ar sã mã ieie.
Cînd aº ºti cã m-ar lua,
M-aº duce ºi m-aº spînzura
În mijlocul tîrgului,
De pînza paingãnului !

Broscãuþi

Iubirea de-o potrivã

Foaie verde trei castale
ª-asar-am fãcut ocoale
Pe la poarta dumitale.
Þ-am vãzut rochiþa-n poale,
Pe la poale natarale,
Natarale fir de fir
ªi-n mijloc un trandafir,
Trandafirul franþuzesc,
Stau pe murg ºi mã gîndesc
Cu cine sã mã iubesc?
M-aº iubi cu d-ta,
Nu þi-i faþa ca a mea.
Am trei covale de hîrtie
ªi una de buiama
Samãnã cu faþa ta.
– La bãdiþa, la cerdac,
Iese-un trandafir de leac,
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Ce sã fac sã-l pun la cap
Sã mã-ntrebe de ce zac?
Sau de cori, sau de lungoare,
Or de dor de fata mare.

Botoºani

Pentru cine nu-þi place,
nu te gãteºti

Frunzã verde de lemn scris,
Bun ibovnicel mi-am prins,
De-a avea vro minte bunã,
L-aº þinea macar vro lunã,
De-a avea vro minte rea,
Depãrcior de casa mea!
Cã tu ºtii, bade, prea bine
Cã mie, de mi-ar fi de tine,
Almintrelea m-aº purta :
Albuþã ca lebãda,
Rumenã ca cãlina
ªi frumoasã ca ruja.
Geaba vii, geaba te duci,
Geaba rupi niºte papuci,
Geaba banii cheltuieºti,
Cã mie nu-mi trebuieºti.

Horecea

Frunzã verde iarbã neagrã,
Ilincuþã dragã,
De ce-mi porþi cãmeºa neagrã,
Ilincuþã dragã?
Poate apa þi-i departe etc.
Or focul îþi e pe gheaþã,
Or soponul s-a scumpit,
Or þi-i barbatul urît ?
– Mie apa mi-i în casã
ªi soponul mi-e în ladã
ªi focul îmi e pe vatrã,
Darã nu ºtiu ce-am pãþit
Cã mi-i barbatul urît !

Broscãuþi

Jãlirea

Foaie verde poamã neagrã,
De ce-mi porþi cãmeºa neagrã?
– Las’ s-o port, c-aºa mi-i

dragã.
– Or cu apa te-ai sfãdit,
Or soponul s-a scumpit?
Sa iai apã din pãrãu
ªi sopon de la Bacãu.
Dinaintea casei mele,
Trece-un rînd de rîndunele,
Dar acelea nu-s rîndunele,
Acelea-s puice de-a mele...
– De cînd te-ai dus, bãieþele,
La grumaz n-am pus mãrgele,
Nici pe degete inele.

Mihalcea

Puiculiþã dragã, dragã,
Învãlitã-n basma neagrã,
Ce sã fac s-o dezvãlesc,
Inima sã-mi rãcoresc?

Nevasta suparatã
pentru gãteli

Puiculiþã mea iubitã,
Ce ºezi tristã ºi mîhnitã?
Ai întrat în vrun pripus,
Cã þ-am fãcut vrun neajuns?
– Ia taci, frate, nu grãi,
Cã nu te pot suferi.
Bine este ca sã taci,
Dacã nu ºtii ce sã faci.
Mie mi-i jele ºi alean
De-o rochiþã, de-un tulpan
ªi de-un colanaº de drum1.
– Rabdã, soro, cum vei putea
C-om trece peste raia
ªi ne-om purta cum vom vrea.

(Cîntec vechi de la d-na M.
Greculesi Dumitriu, Botoºani.)

1. Fir.

Proverb

„Or te poartã cum þi-e vorba, or vorbeºte cum þi-e portul.”
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§ 2. Portul la români

În Bucovina, se poartã femeile cu catrinþã, ca în partea muntelui,
în Moldova. În spate, poartã pieptari, cojoc, suman sau manta de
aba, cînd ninge sau e timpul a ploaie ; pe cap, poartã ºtergari. Cã-
meºile sînt de douã feluri : „cameºoaie”, aceste au croiala comunã; pe
la gurã, cu floricele ºi, de pe spate pe piept, un alt rînd de desemn
mai mãriºor, iar pe mîneci au: sau pui aruncaþi la o distanþã egalã,
sau un desemn lung de sus pãnã jos, prin mijlocul mînecei, numit
„stîlp.” Acestea sînt de purtat, pe cînd „cãmeºile” se fac cu altiþe ºi cu
mai multã cusãturã pe mînecã ºi sînt mai mult de þinut, fiind foarte
grele pentru purtat. „Cãmeºile” se fac din patru laþi : doi dinainte ºi
doi dinapoi, deosebit de bucãþelele ce se adaug pe umãr pentru altiþe.
Cãmeºa e încreþitã la gît cu „bãzãrãu”, care trebuie sã fie tare, cãci
altfeli, rupîndu-se, ar cãdea pe umere în jos cãmeºa.

Altiþele sînt douã bucãþi de pînzã patratã, care sã coase deasupra
mînecei ; pe aceste se coasã vro 5 rînduri de desemne anumite, ce
sînt potrivite pentru altiþe ; care pot fi : un desemn întreg sau
floricele, figuri mici, aºezate una lîngã alta.

Desemnul, la altiþe, e acelaºi pentru toate rîndurile, atîta numai
cã rîndurile sînt despãrþite prin niºte dungi mai înguste, cusute pe
dos, în coloare galbãnã sau portocalie, roºã sau neagrã, numite mãº-
cãþele, uneori sînt numai de fir galbãn sau alb, cusut în lanþujel. În
Mihalcea, unde satul e rusificat, „mãºcãþelele” se numesc cu acelaº
termin, iar firul se numeºte „hir”. Un rînd de aceleaºi mãºcãþele se
fac ºi în lungul altiþei, pãnã spre gît, pentru ca sã mãrgineascã
altiþa de cãmeºã.

Cusãtura pe altiþe e „în cruciþe”, ca cea de canva, sau „jumãtãþi” ;
printre aceste, mai vine ºi cusãtura „lanþujel”, mãrgele sau fluturi.
Un desemn ciudat, la altiþe, e „perciunul”, avînd o cusãturã grãmã-
ditã, din jumãtãþi, cari nu lasã sã se vadã deloc pînza. Sub altiþã,
sus pe mînecã, se coasã niºte desemne pe dos, numite „încreþalã”,
fiindcã merg firele drept, ca ºi cum ar încreþi, numai cît merg pe
numãr, pentru a putea face desemnul. Desemnele acestea sînt foarte
frumoase. Sînt sau portocalii, sau galbene, sau de aþã crudã, neghi-
litã, care vine verzie ºi care, pentru ca sã rãmãie aºa, sã fierbe în
lapte.

Încreþala sã coasã ºi pe faþã, cu mai multe colori ; atunci e, de
regulã, cusutã cu jumãtãþi de cruciþe. Desemnele încreþelei sînt
niºte figuri anumite, late aproape cît latul palmei. Astfel este
desemnul numit „coarnele berbecului”, „cheia”, „ruja” etc. – De la
încreþalã în jos, vine desemnul de pe mînecã. Acesta e, de regulã,
costiºet, constînd din o ghirlandã de flori sau din un desemn, în
mijloc mai lãtuþ, ºi pe din pãrþi alte douã înguste, formînd astfel un
întreg. Astfel de desemne sînt aºezate la distanþã, pãnã jos ; aice e
mîneca încreþitã, fãrã a-i lasa vro marginã, ca ºi cãmeºa la gît.
Desemnele de pe mînecã sînt cusute în cruciþi, sau în jumãtãþi de
cruce, or jumãtãþi drepte, cu lanþujele ºi apoi înflorite cu mãrgele,
fluturi ºi fir. Altã datã, pe mînecã sã face „stîlp”, ca ºi la cãmeºoi,
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sau „crengari.” Crengariul e un cotor cusut cu jumãtaþi, drept la
mijloc, din care purced pe din pãrþi crengi egale, cu flori. Cusãtura
acestora e un fel de brodãrie anumitã, netedã (plat, cum s-ar zice),
cusutã pe fire numarate, mai ales cu matasã albã. Aceastã brodãrie
se vede prin satele româneºti ca Boianul, Mahalaua, Cuciurul etc.
iar prin Mihalcea etc. Camena, se vede mai ales pe cãmeºile
bãtrîneºti ; e o brodãrie veche româneascã.

Desemnele, la brodãria aceasta, nu sînt numeroase : se aflã niºte
flori cu petale late ca micºunelele, „frunza bradului”, imitînd frunza
de brad, o compoziþie de figuri patrate, numite „prescurelele”, triun-
ghiuri ºi pui.

Pe cãmeºã, sã coasã floricele pe la gît ºi la piept, ca ºi pe cãmeºoi,
acestea din urmã prelungindu-se pãnã jos pe spate. Cãmeºile vechi,
mai toate sînt cusute cu mãtãsuri ºi cu fir. Acuma se coasã mult cu
lînã ºi mai ales cu bumbac ; fluturii în cusãturã mai nu sã între-
buinþeazã. Desemnele mai nouã venite în uz, de gust rusesc, sînt
urîte, avînd colorile prost armonizate, pe cînd desemnele vechi, de
gust românesc, îþi produc o plãcere, o bucurie, vãzîndu-le, dar numai
femeile bãtrîne mai ºtiu sã le aprecieze ; acestea, cînd vãd un desemn
delicat, lucrat mai mult în alb sau negru ºi cu puþine colori stri-
gãtoare zic : „To voloschi daune !” (Acesta e moldovinesc, vechi).

Foarte multe din desemnele ce se aflã pe aicea se gãsesc ºi în
România; între altele, este la scorþuri ºi o tipicã „floare de crin”,
desemn ce a fost admirat ºi la expoziþie de industrie casnicã din
Cernãuþi, ca margine la o scoarþã.

Un alt desemn la altiþe, numit în Mihalcea „cîmpul”, în
Muntenia, se numeºte „mocãnelul”, ºi multe altele...

ªtergarele, în Bucovina, sã fac din bumbac gros ºi subþire, în 5
iþe, în 7, în 3 sau numai în 2, învîrstate cu bumbac gros. E mai rar
ca sã fie tot cîmpul ºtergarului în desemn; cele mai multe sã lu-
creazã în dunguþe : o dungã lucratã din burungiuc sau bumbac sub-
þire în douã iþe ºi alta cu bumbac gros, în desemn: în cinci sau 7 iþe.
La capete, sã lasã o bucatã mare în douã iþe, pentru umplut cu
cusãturã, sau lasã dungi mai late. Pe margine, cos un desemn îngust
în ajur, apoi mai jos : mici gãurele ºi, pe urmã, vin þarþamurile, de
multe ori înºirate cu mãrgele. Florile ce sã coase pe la capete sînt
foarte frumoase. Mai în uz sînt desemnele cusute cu brodãria ce am
amintit, cu matasã albã ºi cu floricele de mãrgeluºe colorate. Cele
mai frumoase ºtergare se aflã mai ales în Cuciur-Mare. Unele femei,
chiar ºi în Mihalcea, mai ºtiu foarte frumos a „alege” flori pe
burungiuc.

Mai demult, pe cînd nu era bumbacul, ºtergarile se fãceau din
tort subþire de in ºi tort mai gros ºi se brodau cu matasã. Bumbacul
a ieºit cînd au ieºit ºi chibriturile.

Tot în dungi ca ºtergarele, dar dungele mai late ºi mai rare, sã fac
ºi feþele de perne, precum ºi prostirele. Feþele de masã, ºervetele se
fac din cîlþiºori, þesute uniform în „ozoare” sau în 4 iþe. Sacii, þolurile
se fac din buci þesuþi în patru iþe, cã-s mai tari, ºi cu vîrste negre.
Traistele ºi scorþurele se fac din lînã, „alese” (cu desemn). Brîiele se
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fãceau mai demult în dunguþe colorate, înguste, astãzi se fac cu
desemn „rãdicat pe spatã”. Catrinþele ºi sumanele se fac negre ;
catrinþele avînd pãrþile de dinainte îndungate cu roº întunecat ºi,
printre acestea, vîrste mici galbene sau de alte colori.

Vãpselile ce ºi le fac femeile

a). Galbãn. Verde

La vãpsit, cea întãi coloare, din care se prind mai bine ºi celelalte
vãpsele, e galbãnul.

Iai „droghiþã” º-o usuci ; freci bine frunzile ºi floarea, de le faci ca
pravul ; beldiele le iai ºi le fierbi, pui o bucãþicã de piatrã acrã ºi, în
apa ceea, moi cãlepele. Pe urmã, le scoþi ºi le presuri cu prav de
frunzã, ca cu cenuºã, totul de-a mãruntul. Le pui în un ciubãr ºi
torni zama ceea pe deasupra ; pui ºi o bucãþicã de aluat dospit ºi le
laºi sã dospeascã o sãptãmînã ºi apoi sînt gata.

Dacã vrai sã ai coloare verde, dupã ce scoþi cãleapul din droghiþã,
îl pui în borº. Apoi faci leºie iute ºi-l porþi cu mîna, zbãtîndu-l în
leºie, ºi îndatã se face verdele cel mai frumos.

b). Portocaliu

Iai laptele cînelui ºi faci tot aºa ca ºi cu droghiþa ; pui piatrã acrã
ºi se face portocaliu ; de e prea deschis, îl mai moi o datã.

c). Roº

Roº se face din sovîrv ºi din pãdureþ. Se ia douã pãrþi de sovîrv ºi
o parte frunzã de pãdureþ (de vrai sã fie întunecat, – de vrai sã fie
mai aprins, pui pe jumatate pãdureþ) ; le usuci bine, apoi le freci sã
se facã fãinã. Pui apã caldã ºi aluat dospit ºi laºi sã dospeascã pe
cuptiori o sãptãmînã. Storci frunza º-o împrãºtii pe cuptiori, iar
zama o baþi pãnã ce face spumã ºi, în ea, moi cãlepele. Le scoþi ºi le
presuri bine cu prav de sovîrv crud ºi le aºezi în zolniþã – sovîrvul
împrãºtiet, în 3-4 ceasuri, s-a fãcut roº –, apoi torni ºi zama ceea ºi
laºi trei zile sã dospeascã. Le scoþi ºi le usuci ºi nu se mai spalã
niciodatã. (În loc de frunzã de pãdureþ, se pune ºi coajã de pãdureþ
pisatã.)

Roº se face ºi singur cu frunzã de pãdureþ, uscatã ºi pisatã. Mai
întãi, moi cãlepele în cãnealã de arin, sã fiarbã, apoi le presori bine
cu frunza ºi stau 9 zile. Le pui la soare cum sînt ºi, dupã ce s-au
uscat, le speli ºi capeþi un roº întunecat.

Roº se face ºi cu frunze de mãr dulce, fiert în borº.

Roº din arin

Fierbi coajã de arin roº, fãrã piatrã acrã ºi fãrã calacan, ºi moi
cãlepele din galbãn ºi se fac roºi.
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d). Negru

Fierbi mai întãi coajã de arin, fie ºi de cel roº, ca sã faci din el o
cãnealã, pentru ca sã se poatã prinde boiala ; el singur nu dã nici o
coloare, fãrã calacan. Dupã ce scoþi cãleapul, îl presuri cu frunzã de
perj pisatã, pui în zama ceea : ruginã de sub tocilã de la covali ºi
ruginã de fier din bahne ; stã 9 zile, apoi fierbi cãlepele cu toate cele
la un loc ºi cînd sînt gata, le speli.

Negru din coji de nucã

Fierbi cojile de nucã cele verzi, cu ruginã de sub tocilã sau cu
ruginã de la pãrãu ºi bahne, ce strîng anume femeile ; se pune ºi
puþin calacan ºi se face foarte negru. Boiaua aceasta poate sã stea ºi
un an, strînsã în ceva, ºi nu se stricã ; se adauge numai apã rugi-
noasã– ºi e bunã.

Negru din arin

Iai coajã de arin negru, pui puþinã piatrã acrã ºi o bucãþicã micã
calacan (nu mult, cã arde), pui ºi coji de nucã, dacã ai, – de n-ai, nu-i
decît –, moi cãlepele ºi se face negru ca cãrbunele.

Lîna, în boiele dulci, nu se prinde, numai în acre.
Lîna, ca sã se poatã boi, trebuie mai întãi sã stea în huºte cîteva

zile, apoi, se spalã bine ºi, pe urmã, se boieºte.

e). Albastru. Verde

Pentru albastru se fierb surcele negre, cumparate, în borº. Stre-
curã zama, piseazã piatrã vînãta º-o moaie în oþet, apoi o pune în
zamã sã fiarbã. Ia deoparte de moaie bine cãlepele (din alb), apoi le
pune cu totul la fiert. De voieºte sã fie mai deschis, pune mai puþine
surcele.

Verde în usuc

Apa în care s-a spalat lîna întãi se cheamã „usuc”. O fierbi ºi
curãþi bine spuma, pui puþinã piatrã acrã ºi moi cãlepele din galbãn
ºi se face un verde frumos, întunecat.

De vrai verde deschis, le moi din portocãliu în usuc ºi se face
verde deschis.

Albastru în usuc

Moi cãleapul din alb în usuc. În usuc, pui piatrã vînãtã ºi se face
albastru; de vrai sã fie întunecat, mai moi o datã.

f). Vãpsele cumparate

Dacã vrai sã faci verde în boia de tîrg, moi boiaua în oþet º-o
fierbi în borº ; pui cãlepele din galbãn ºi le fierbi.

Orice coloare se moaie cu oþet, numai anilinul cu rachiu.

Colorile : stacoºiu, violet, roza ºi altele se fac cu coloare cumparatã
din tîrg ; care, dupã ce se moaie în rachiu, se pune în apã caldã ºi,
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pentru ca sã þie, se mai toarnã ºi „apã tare1”, în aceasta se fierb
cãlepele – ºi sînt gata. Horecea, Mihalcea, Broscãuþi

(În Roºa, nu acopãr pasca cu basma roºã, cãci sîngerã vita ; ºi nici
omul nu e bine sã poarte ; alb e cel mai sãnãtos.)

De vezi întãi miel alb sau fluture alb primavara, eºti sãnãtos
peste an ; de vezi negru, nu.

B. Straiele de matasã

Afarã de portul despre care am vorbit în cele premergãtoare ºi
care este numai product al lucrului de casã, în Bucovina, se mai aflã
ºi un alt port vechi în unele sate româneºti din jurul Cernãuþului,
precum în Mahala, Boian, Horecea, Ceahor, Molodia, Cuciur-Mare,
cuprinzînd Chicera ºi Stãneºtii din districtul Siret, – port care este
acuma pe ducã.

Acesta constã din niºte rochii de atlas în dunguþe, ce se cumpãrã
gata ; sînt fãrã mîneci, lãsînd sã se vadã mîneca cãmeºei cusutã, iar
la piept, scobite, acoperindu-se pieptul cu salbe de bani de argint.
Creþi nu au mai deloc ; sînt înguste aproape ca cãmeºa, se poartã de
cãtrã fete la hramuri, la joc ºi cînd sînt mirese, apoi le strîng pentru
moarte.

În Camina, sat rusificat, ce e înfluenþat de Cuciurul-Mare, se
poartã, de asemenea, numindu-le „riclii”.

Peste rochie, îmbracã „contoº”, de asemenea de matasã, în dungi
mici : albastru cu sulferin, avînd garnituri de ºireturi împrejur, dar
foarte rãu croit, ca un sac. Altã datã, îmbracã „zãboane” mai lungi,
fãrã mîneci, acoperite pe din afarã, de la brîu în sus, cu blanã de
dihor; iar în jos, sînt de stofã de brocat sulferin. Ceahor

Acest port samãnã mult cu al doamnelor din vechime, zugrãvite
prin vechile noastre mãnãstiri.

În Mihalcea, Camina, Cuciur etc., se poartã în aceleaºi condiþiuni
(la joc, la cununie ºi moarte) ºi „fota”, numitã chiar ºi de poporul
rutenizat cu acest nume.

Fota e o prostire de matasã, albastrã întunecat, cu dungi sul-
ferine la margine ºi þarþamuri. Cu fota pusã în douã, se împrejurã
ca ºi cu catrinþa, de sub care se vãd florile cusute pe marginea
cãmeºei. Fota are asemanare cu peºtimanul, ce se purta mai demult
în Moldova, – de bumbac albastru întunecat, în cadriluþe albe ºi cu
o dungã albã de jur-împrejur, pe din margine, cu care se împrejurau
femeile vara, în locul catrinþei, ce se purta numai iarna.

1. În Mihalcea, chiar în limba rusã, s-a pastrat termenul acesta român, de
„apa tare”.
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Tot în Moldova, se purta de demult de cãtrã bãtrîne ºi copile
„prigitoarea”, ce era o prostire albã, pe care o purtau împrejurîndu-se
ca ºi cu catrinþa. Acest port se vede, dar foarte rar, ºi astãzi la babe
în Bucovina.

Rochia ºi fota sã vede cã au existat în acelaºi timp, cãci, pe sub
rochie, se îmbracã ºi fota, din obicei se vede. – Fota poate cã era
purtatã de poporul mai sarac ºi rochia de bogataºi, luatã ca imitaþie
de la boieri.

În Voloca, Cuciur, ca îmbrãcãminte de iarnã pe deasupra, sã
poartã niºte blane mari, scumpe, numite „tîmbare”, acoperite cu feþe
scumpe. Un tîmbari costã cîte 80 florini. Abia douã sau trei femei
mai au de acestea în sat. Azi, femeiele poartã numai cojoace proaste,
în Mihalcea, îmbrãcînd cîte douã, unul peste altul, de fudulie, chiar
ºi vara !

Încãlþãmintea, în satele acestea, constã din ciubote galbene, care
avînd talpa subþire, ce se vîrã apoi în niºte papuci tot galbeni, cu
talpa groasã ºi înfloriþi pe deasupra, numiþi „conduri.”

Schimbarea portului. Pierderea mãtãsei

Portul, de regulã, face evoluþie în mai frumos, mai bun, e neespli-
cabil cum în Bucovina nu a fãcut, ba încã a dat înapoi, luînd portul
inferior locul portului celui superior.

Aceasta nu o putem esplica altfel, decît doar prin amestecul cu
populaþia strãinã. ªtiut este cã, în Bucovina, de un timp încoace,
emigreazã mereu galiþieni, care º-au exercitat influenþa ºi asupra
portului.

Altã cauzã poate sã fie ºi schimbarea condiþiunelor de trai. O
parte însemnatã din populaþia bãºtinaºã a Bucovinei sã ocupa
înainte vreme cu cultura gîndacilor de matasã ºi producea o can-
titate destul de mare de materie brutã de matasã, numitã burunciuc.
Ba fãceau chiar ºi stofe de straie de matasã. Astfel, ne spun oameni
bãtrîni din Horecea cum cã, în casa tîrgoveþilor Voronca, Gãina,
îmbrãcãmintea de pe toate celea în casã era de matasã, chiar ºi
sufitul ºi pãreþii erau acoperiþi cu matasã þesutã de casã.

Horecea, Roºa etc. sînt suburbii ale Cernãuþilor ; locuitorii lor
erau tîrgoveþi, mulþi din ei îºi aveau dughenele în Cernãuþi, dar cu
casele ºi gospodãriele ºedeau în suburbii, unde se ocupau în mãsurã
mare cu lucrarea pãmîntului ºi cu gospodãria casnicã ; negoþul ne-
fiind principala lor ocupaþie. Schimbîndu-se împrejurãrile ºi pier-
zînd negoþul din mîni, au devenit cu timpul simpli agricultori ºi,
potrivit ocupaþiunei, º-au pierdut apoi ºi portul. Numai dupã ante-
reiele ºi giubelele pastrate prin unele lãzi, sã vede cum s-au purtat
pãrinþii lor.

În Roºa, influenþa asupra portului nu a fost aºa de hotãrîtoare ;
acolo s-a pastrat o parte bunã din portul vechi, dupã cum vom vedea.
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În cît priveºte pierderea mãtãsei, apoi episodul ce-l reproducem
din gura tîrgoveþului vechi Gh. Hotinceanu din Horecea este potrivit
a o esplica :

Cînd a trecut Bucovina la Austria, erau trei vornici pe teritoriul
acesta al Cernãuþului : Ciuntuleac în Roºa, Grecul în Cernãuþi ºi
Voronca în Horecea. Aceºtia primirã ordin sã meargã ºi sã întîmpine
oastea la pod. Vornicii merserã, dar nu vãzurã decît cinci catane
cãlãreþi, cari, scoþînd sãbiile din teacã, întrebarã româneºte : „Ne
primiþi?” – „Vã primim”, a fost rãspunsul. – „Ne primiþi ?” – „Vã
privim!” – „Ne primiþi ?” – „Vã primim.” Aºa i-au întrebat de trei
ori. Dupã aceea, au mers vornicii ºi catanele spre oraº ºi, cerînd
gãzduire, fiecare vornic a luat cîte o catanã, douã în casa sa. Cînd
s-au sculat ei a doua zi, era plin de oaste, de cãpitenii. Populaþia s-a
spãriat ºi a început a se rãzvrãti ; aleargã degrabã la vornici ºi le
spune : „Voi ne-aþi vîndut !” Vornicii, ce sã facã? Puterea asupra
poporului era totuºi în mîna lor, dar nu puteau lua nici o partidã,
neºtiind ei singuri pentru cine sã stea.

Între acestea însã, nemþii, mai cuminþi, le venirã întru ajutor.
Românii noºtri au fost totdeauna iubitori de grãdinã ºi de pomi ;
fiecare avea la casa lui pomete frumoase. Cãpiteniile venite se prim-
blau prin pomete, vedeau aºezãrile lor, cultura duzilor, cuptioarele
de fãcut rachiul etc. Începurã a-i lãuda pentru pometele ce le au ºi,
ca premii, le dãdurã la fiecare vornic cîte 100 galbeni în aur ; pe
vremea ceea, era aceasta mult. Vãzînd ei bunele intenþiuni ale stãpî-
nitorilor, începurã a face pace în popor ºi lumea se liniºti.

La cîtva timp dupã aceea, veni o conscripþie pe la case asupra
vitelor ºi le numãrã ºi pomii din grãdinã. Oamenii s-au spãriat cã
au sã trebuiascã sã plãteascã dajdie pentru vite ºi pentru fiecare
pom – ºi, lãþindu-se vestea aceasta prin comune, se apucarã care
încotro sã-ºi taie copacii ºi tãiarã toate pometele, tãind ºi aguzii.
Din ceilalþi copaci, au odraslit din seminþe vlãstari nouã, darã duzii
s-au pierdut ºi, cu dînºii, ºi creºterea mãtãsei.

Singurii aguzi cari au mai rãmas ca martori de pe acele timpuri
pãnã astãzi sînt în grãdina casinului militar din Cernãuþi ; aici, de
cum veni Bucovina la Austria, întrarã militarii ºi ocuparã acel loc,
care, fiind ocrotit, trãiesc pãnã astãzi. Astfel s-a stîrpit în Bucovina
producþiunea mãtãsei.

Nu e de mirare, deci, cã a ramas matasa ºi pãnã azi ca port în
popor – se poate deci vedea pe ce scarã era cultivatã atunci. Cît
despre cusuturele cu matasã româneºti, s-au putut admira la diferite
expoziþii ce au avut loc în Cernãuþi, adevarate capodopere de gust,
fineþã ºi execuþiune.

S-au vãzut mahrame etc. cusute de mãna boieriþelor noastre ºi
pastrate cu sfinþenie de cãtrã descendenþi ; între altele, la expoziþia
din anul 1899, s-a putut admira cusãtura veche, numitã „în bibiluri” ;
despre care numai din nume sã ºtia, neavîndu-se idee cum poate sã
fie. Ei bine, e tot ce poate fi mai ideal ! Nu-þi vine a crede cã e lucratã
de mînã de om; sã pare cã numai zinele, cu degetele lor fine, au
putut-o executa. Îmi pare rãu cã-mi scapã numele familiei aristocrate
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cãreia îi aparþine. Pe o bandã latã abia de un deget, sã aflã lucrat cu
acul în gãurele fine de tot : cîmpul cu iarbã, copaci cu frunze ºi flori
– petalele gingaº þesute în colorile lor vii – ºi totul sã pare cã e lucrat
astãzi – cea ce poate va fi de un secol.

Erau mai mulþi metri de cusãturã de aceasta, care trebuie sã fi
fost destinatã pentru garniturã.

În limba românã, a ramas zicala, cînd vorbeºte cineva tare pe sus,
cu cuvinte foarte alese, cã „vorbeºte în bibiluri”.

Lucrurile de mînã ale voivodeselor Moldovei, ce se aflã pastrate
prin mãnãstiri, precum: portrete de domni, în mãrime naturalã,
epitafe cusute cu matasã, fir ºi mãrgãritare etc. – ne dau o idee
despre cea ce era în vechime industria casnicã la români.

Nu e de mirare dacã þarancele noastre mai lucreazã ºi astãzi aºa
de frumos cu fir ºi matasã, burunciuc etc. – din ce în ce însã, tinde
a dispãrea ºi industria aceasta. În Cernãuþi, d-na Sofia ªtefanovici,
vicepreºedinta Societãþei Doamnelor Române, îºi dã silinþã a rãdica
industria naþionalã, aranjînd din an în an expoziþii ; iar la expoziþia
din Filadelfia, tot ce a trimes a fost plãtit îndoit ; ba a lucrat costume
româneºti ºi pentru pãpuºi, întroducîndu-le în industria mare ; o
meºterã neîntrecutã în aranjarea lor, e d-ra Aglaia Lupu. D-na
Eufrosina Wilhelm a furnizat haine naþionale pentru New-York. Nu
mai puþin s-a ocupat de a întroduce desemne naþionale în modã,
prin diferite lucruri de mînã, d-na Elena Popovici. D-na Casandra
Buberle, proprietarã din Bobeºti, a fost întãia care s-a ocupat cu
industria de casã. D-ei lucreazã de vro 50 de ani, cu mare succes, pe
terenul aceasta ; la expoziþia din Viena, a obþinut diplomã de onoare.
Producþiuni de ale d-sale : covoare, portiere, stofe de mobilã compuse
din brîie, au devenit la modã ºi au mare trecere în strãinãtate ; ba ºi
principelui de coroanã Rudolf, cu ocazia venirei sale aici, i-a pre-
zentat un covor.

Dupã cum vedem, se aflã ºi astãzi românce capabile ºi serioase,
cu tragere de inimã la lucru; le urãm numai deplinã încurajare ºi
deplin succes.

C. Portul tîrgoveþesc ºi costumul naþional

Am amintit cã horecenii ca ºi roºiºenii (locuitorii din Roºa) nu
sînt þarani ; cu toate cã, prin vitregia sorþei, ajung de multe ori a
purta ºi straie þãrãneºti, cu excepþie de opinci, ei însã nu se împacã
cu þaranii, – cînd se întãlnesc cu ei, îi iau în rîs ºi nu-i scot din
„mujic hadena” (ºerpe). Au o ciudã neîmpacatã mai cu samã contra
pletelor acestora ºi, de cîte ori pot, le slobod un vîrtej de aþã în pãr,
pe care-l încîlcesc aºa de tare, încît sînt siliþi sã se tundã. (Vîrtejul
e o moriºcã ce o fac copii vîrînd aþã printr-un bumb, sau prin o
scînduricã cu douã borþi. Pe aceasta o învîrtesc mult º-apoi o lasã sã
se desfacã ºi atunci zbîrnîie.) Roºiºenii au însã portul mai tîrgo-
veþesc decît horeceni.
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Portul femeilor, în Roºa, s-a pastrat aºa precum era, pe la mijlocul
secolului, portul populaþiunei tîrgoveþe în Moldova. Rochia largã,
creaþã, cu cercuri ºi cîteva betiþe negre de catifea sau tasma galbãnã,
verde etc. dupã cum se potriveºte – ºi mai ales tasma serpentinã, de
multe ori chiar de douã colori : albastrã ºi galbãnã etc. Rochia de
varã e fãrã mãneci – ºi la piept tãiatã „în care” („cu bustã”, cum se
spunea de demult,) garnitã cu aceleaºi tãsmãluþe pe la gurã ºi mîneci.
Rochia, pe umãr, are creþi, care se aºeazã cu acul ca niºte mici
careuri. Mîneca cãmeºei e lãrguþã, cusutã cu matasã neagrã, iar jos
încreþitã, avînd un mic volanaº pe margini, cusut cu pui ºi gãurele. –
Pînza cãmeºei e de bumbac creþ ºi, pe la piept, cu dungi de borungiuc.
Izvoadele delicate de pe mînecã sînt ale lor proprii, nu le gãseºti prin
sate.

Rochiile se fac de stofã de caºmir, coloare vie : roº, verde,
albastru, alb, ºi pe acest cîmp, buchete de flori. Pe cap, poartã ºaluri
turceºti : ºaluri albe sau de alt fel de colori vii, cu flori.

Peste mijloc, se încing cu brîu de matasã în dungi : albastru întu-
necat ºi galbãn. Pe deasupra rochiei, poartã scurteicã de postav
negru, lungã pãn’ în jos de brîu ; e gãrnitã împrejur cu gãitan de fir
ºi cãptuºitã cu „coþobaie”, un fel de stofã de lînã groasã, flocoasã,
þesutã în patru iþe, verde sau untdelemnie, – iar pe din lãturi, pun
deschisuri de postav roº, care se vede, cãci scurteica stã mai tot-
deauna deschisã ºi cu pãrþele de dinainte înturnate, pentru a se
vedea cãmeºa dinainte. Scurteicile de toate zilele sînt de coþobaie.
Pentru zile de lucru, au un fel de caþaveici de stambã deasã,
albastrã, în patru iþe, cu deschisuri roºi, lungi ; pãn’ mai jos de
genunchi ºi fãrã blanã; iar pentru sãrbãtori, au „ghiordeie” : niºte
caþaveici de postav negru, cafeniu, verde, pãnã în pãmînt ºi blãnite
cu blanã de vulpe ; acestea devin tot mai rare.

Pe dedesubt, poartã iarna un feli de pieptaraºe, lipite de trup, de
blanã de miel ºi încheiate sub umãr, ; acoperite cu postav negru,
cusut cu flori. În picioare, poartã papuci încheiaþi cu gaitan pãnã
sus.

Barbaþii poartã pantaloni largi de postav sau de stofã de varã,
numiþi raituji – ca ºi în Botoºani –, pe la buzunãri, înfloriþi cu
gaitane ; mintean de postav negru sau albastru-întunecat, cusut cu
gaitane ; iar pe la mîneci ºi dinainte, cu deschisuri roºi de postav.
Poartã contãº, sumane negre ºi cojocel. Tinerii poartã pantaloni
strîmþi, de postav alb, cu gãitane negre. Vara, poartã în cap pãlãrii
de postav roº întunecat ; în picioare, poartã ciobote lungi pãnã la
genunchi.

Mai demult, femeile purtau ºi peºtimane, ºi caþaveici de satin cu
dihor pe deasupra ºi pe din lãturi, iar în cap, ºtergari ; barbaþii
purtau tot raituji, mintean – ºi „dulamã”, o hainã cum e amu
contãºul.

În Clocucica, altã suburbie, spre miezul nopþei de Roºa, se poartã
femeile ca ºi tîrgoveþele din Moldova ; ele rîd de roºiºence : „Noi, zic
ele, am ieºit din rochii ; – ne purtãm cu fuste cu falbane ºi polcuþe ºi,
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din cioboþele încheiate cu gaitan, am ajuns la cioboþele cu þug
(gumã)”, Iar pe cap, poartã barizuri ºi tulpane. Poartã însã aceleaºi
scurteice ºi caþaveice cu roº. Acestea se poartã ºi de cãtrã rãzeºii din
Broscãuþi.

În satele din apropierea Sucevei, femeile poartã fustã, ca ºi în
Moldova, ºi polcuþe sau ºi rochii.

În Moldova, vara mai ales, la cãmeºa cusutã frumos cu ajur ºi
mãrgele ºi brodatã cu alb, îmbracã fustã frumoasã ºi se încing cu
colane brodate cu mãrgele pe catifea ; sau cu ghiordane late, lãsînd
capetele sã spînzure într-o parte, ca niºte cordele. Rochiile sînt cu
cercuri ºi cu tãsmãluþe pe la poale. Straiul ce-l poartã la frig e
„caþaveica” de postav, în diferite colori ; ºi dacã nu e toatã de vulpe,
feþele de dinainte sînt numaidecît. Iar pentru zile mai puþin frigu-
roase, au niºte scurteici vãtuite cu lînã ºi trase cu saiele ; de acestea,
poartã ºi barbaþii. (Aceleaºi sã vãd ºi în Broscãuþi, în Bucovina. Ba
chiar ºi în portul preoþesc sã aflã asemenea caþaveice, lungi).

În Moldova, portul barbaþilor, iarna, sînt niºte iþari strîmþi ; vara,
pantaloni de bumbac, creþi ca iþarii ; cãmeºã lungã, cu mîneci largi
ºi cu horbotã pe la margine. La gît, se leagã cu basma neagrã, peste
mijloc, se încing cu brîu lat : roº, verde, albastru; poartã ºi chimiruri.
Pe cap, poartã iarna cuºmã – ºi vara, pãlãrii negre, de pîslã ; în
picioare, ciubote lungi cu tureatcã – sau opinci.

În pãrþile de munte în Moldova, femeile poartã catrinþã. La mo-
cancele de pe lîngã Odobeºti, catrinþa e ca ºi în Bucovina, dar mai
largã, avînd cîþiva falduri de ambele pãrþi dinainte. Cele „de pur-
tare” sînt simple, pe cînd cele cu cari „merg la lume” strãlucesc de
fir ºi de petealã, cu cari sînt þesute – ºi de fluturi.

Ca ºi în Bucovina, încing catrinþa peste brîu cu „bete”, cari, în
Bucovina, se numesc frînghii ; acestea sînt simple, în dunguþe colo-
rate, în lungiº ; nu alese, ca în Bucovina, (de care se aflã ºi în
Muntenia), iar brîul, de asemenea, e simplu, în dungi curmeziºe.

Aceleaºi brîie ºi bete se mai gãsesc ºi în Bucovina, pe la bãtrîne.
În Odobeºti, chiar ºi brîiele sînt þesute cu fir.

Cãmeºile se fac cu altiþe, ca ºi la noi, afarã de deosebiri mici ; ba
ºi „încreþala” se numeºte astfel ºi chiar desenele sînt aproape ace-
leaºi. Altiþa e ceva mai micã decît a noastrã ºi mai variatã în desen.
Cusãtura ca lanþujelul se numeºte „înaintea acului”, ca ºi în
Mihalcea. Desenele costiºete, de pe mîneci, se cheamã „nãsãpite” ;
iar o româncã din Ploieºti îmi spunea cã pe acolo se cheamã „rîuri.”
Mîneca e încreþitã sau jos, º-atunci n-are volan, sau mai sus, ºi
atunci lasã un volan cochet.

Cele mai multe cãmeºi au desen þesut cu arnici (bumbac colorat
roº, albastru), pe care îl întrebuinþeazã pus în mai multe fire – ºi fac
desemnul rãdicînd cu speteaza. Altiþa uneori e þesutã, dar mai mult
cusutã, precum ºi dinainþele, ba ºi pe spate, de la umere în jos, în jur
rotund, au o încreþiturã frumoasã, pe care fac o cusãturã anumitã.
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Ceea ce nu se aflã la noi e cusãtura de dinainte, latã de o palmã.
Cusãtura e în cruciþe, mai ales cu lînã albastrã întunecatã, toarsã ºi
boitã de ele. Lîna aceasta, fiind creaþã, nu se cunoaºte felul cusã-
turei, viind ca o blãniþã. Aceasta o combinã cu desemne de arnici
colorat, care vin înlãuntru ; astfel cã florile apar ca sculptate, iar
totul e ca un relief. Florile acestea le fac atît pe dinainte, cît ºi pe
mîneci ; le fac însã ºi alese din þesãturã. A þese cu fir, a coase cu „tel”
(petealã) e aici cu totul la ordinea zilei.

ªtergarele sînt de burungiuc subþire, cu vîrste de bumbac sadea
alb sau colorat. Sînt lungi, încît capetele atîrnã pînã la genunchi,
dupã ce încunjor de cîteva ori capul. Foarte cochet se îmbrobod
nevestele cu ele peste „conciul” lor – un cerc oval înalt ca de 2-3
degete, fãcut din lemn ºi învãlit cu pînzã þesutã în 4 iþe, în ozoare,
cum le zic la noi.

Conciul e cea ce e la noi cîrpa ; pe acesta îl pune nãnaºa a doua zi
de cununie – ºi fetele plîng, care-s duioase ; le pare rãu dupã flori.

Fetele îmblã cu capul gol, „în plete”, cum le zic ele. Pun cozile
dinapoi foarte frumos ºi care n-are pãr se ajutã puind o coadã deose-
bitã, iar peste cap, se leagã cu ghiordane de mãrgele, ca ºi cu o
cordea ; ghiordanele se numesc, ca ºi la noi, „zgãrzi”. În picioare,
poartã ciorapi împletiþi cu cîrlige, în ajur, ºi mi se pare cã opinci.

Populaþia de la oraº, din Focºani, femeiele se poartã în rochie,
fustã, polcã, iar barbaþii, în straie de ºiac sau straie de pînzã colo-
ratã, lucratã în ozoare, de casã, de care poartã ºi femeiele. Croiala
e : pantaloni largi cu mintene etc. Ele se leagã cu tulpanele pe sub
fãlci ºi capetele le înnoadã în vîrvul capului ; o îmbrobodealã ce nu
mai existã azi în Moldova decît la femei bãtrîne.

Un port deosebit de acesta, la populaþia de la þarã, este portul
femeilor din Muntenia : cu zadii sau, cum le zic în Moldova, „fote”.
(Deºi în Muntenia feliul zadiilor e foarte variat.) Zadiele se îmbracã
în locul catrinþei, peste cãmeºa foarte frumos cusutã, avînd pe la
poale ºi prin pãrþi desemn. Zadiile sînt douã ºorþuri : unul mai
îngust, dinainte ºi altul larg, avînd creþi, dinapoi. Sînt þesute din
lînã în patru sau în douã iþe, cu fir sau petealã prin ele ; – colorile la
zadii sînt variate : roºi întunecate, dar mai ales negre, sau partea de
dinainte roºã ºi cea de dinapoi neagrã, sau una roºã ºi alta albastrã,
sau amîndouã albe. Pe zadii, se coase desemne foarte frumoase, în
colori, cu fluturi ºi tel. Acest costum naþional se îmbracã astãzi cu
predilecþiune de cãtre damele din societate bunã, la baluri. Costu-
mele acestea, dacã sînt frumoase ºi cînd sînt cu ºic îmbracate, fac
totdeauna un deosebit efect.

Cãmeºuicele sînt sau de burungiuc subþire, cusut cu mãtãsuri ºi
flori, sau de pînzã subþire de bumbac. Pentru cap, se întrebuinþeazã
ºtergarul subþire de burungiuc, care dacã ºtii cum sã-l îmbrobozi,
face gãteala cea mai frumoasã. Foarte frumoase sînt ºi mahramele
de matasã : roºi, albastre – cu salbe împrejur.
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Pentru fete, e mai frumoasã pieptãnãtura în douã cozi, cu cordele
la cozi ºi flori pe cap sau salbã. La acest costum, se adauge ºi bondiþa
de postav, cusutã cu ºireturi de fir ºi aplicatã cu flori de postav roº
sau albastru pe cîmpul alb sau negru etc., din care e fãcutã bondiþa.

Portul naþional al barbaþilor e : iþari strîmþi ºi creþi de la
genunchi ºi pãnã la glezne ; cãmeºã lungã creaþã, cu dungi de burun-
giuc, cu horbotã la poale ºi cu mînicele largi ºi legãtoare la gît, iar
peste mijloc, brîu lat ºi curele cu bumbi, atîrnînd din brîu naframa
cusutã. În spate, bondiþã de postav, cusutã cu flori de ºireturi negre,
fãcute, pe dinainte, ca niºte stele, buzunãri etc. La costumul acesta,
se purta mai de mult, în Bucovina, un sumaieº foarte frumos, de
postav negru sau ºi de altã coloare corespunzãtoare, croit în forma
sumanelor þãrãneºti ºi înfrumuseþate cu ºireturi la piept, la mîneci
etc. Acesta se purta ºi la straie civile. Cuºma þurcãneascã complec-
teazã costumul naþional.

D. Portul vechi

Un port european a strãbãtut pe la începutul secolului în lumea
femeiascã ºi în Moldova. Astfeli, bunicele noastre purtau, pe la balu-
rile ce se dau atunci, rochii cu coada de trei coþi, talia cu colþ, decol-
tatã ºi cu mînile goale. Pe mîni, aveau brãþele, la gît, coliete, în cap,
flori de diamant. Pieptãnãtura era cu zulufi, de la frunte mai mici ºi
încolo tot mai lungi ; coada de dinapoi se punea în pieptene ; un
pieptene mare, roatã în jurul capului. În faþã, se purtau frizete,
numite „plecsude”, ºi pãrul pudrat. Pantofii erau de atlas, încinºi cu
cordeluþe în cruciº. Rochiile celelalte erau încheiate pãnã sus, cu
talia în colþ, cu mînicele largi cu bufuri, talia încheiatã la spate –
fustele erau largi. Pe cap, purtau un fel de pãlãrii, cînd ieºeau,
numite „tocuri”.

Portul þerei însã era rochia din trei laþi, tãiatã la piept „cu bustã”,
garnisitã cu gãitan de fir, cu cepreaguri (pasmanterii) de matasã
sau fir. Mijlocul era încins cu colane de fir curat, avînd poftale de
aur, bãtute cu pietre scumpe. Rochiile se fãceau : de „stambol”
(matasã), de „canavaþ” (o matasã groasã, un fel de damasc), „dimie”
(matasã subþire, cu floricele delicate), de morea, de atlas, catifea
(numit urºenic), de fulari. „Dibetul” era o stofã de lînã, asprã ca
ripsul ; „ºaliul” avea urzeala de bumbac ºi bãtãtura de lînã subþire,
avînd dungi de matasã ºi flori. Se purta rochie de „muºlin de lînã”,
rochie de „ºam” (bumbac cu aþã, stofã groasã), de „halastînca” : stofã
de aþã, în cadril. Rochie de „citare”, un batist subþire, cu floricele
delicate ; din acesta, sã fãceau ºi antereie bãrbãteºti. Cutnia era o
stofã de atlas cu bumbac, în dungi (în ciubuce sau ciubucele) ; din
acesta, fiindcã era în dungi, nu se fãceau rochii, ci numai antereie.
Stofele în doi peri, roº cu albastru sau albastru cu negru, sã numeau
„în guºa porumbului”. Coloare de modã era „în ruptul ferului” (cum
e ferul cînd se rupe), „argintiu” „ghiviziu” (ca frunza curechiului, sau
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ca chiclazãrul : chiclãzãriu). „Ghiurghiuliu” (roza aprins, ca
trandafirul), „pembe” (roza), „stracoºiu” se chema roº aprins, pons ;
„havaiu” era albastru ca ceriul ; „alb-albastru” era, asemenea,
albastru deschis. „Lilieciu” ca liliacul, „stînjîniu” ca stînjenul.
„Patlaginiu” ca patlageaua. Galbãnul era : „ca paiul” ; „canariu” ca
canariul, mai deschis decît galbãn; „portocaliu”, „scorþiºariu”,
„chimoniu” ca chimionul ; „untdelemniu”, cafeniu, ºi altele.

Cînd cineva sã laudã cã are multe straie ºi nu le are, i se spune
în rîs cã are :

Rochie verde – care nu se vede ;
Rochie de cutnui – care nu-i
ªi rochie de canavaþ – care nu se þine-n aþ’.

La gît, purtau salbe de „lefturi”, bani mari de aur, cîte 10 galbeni
un left ; purtau ºiraguri de mãrgãritare, coliete de diamante. În
urechi, purtau niºte cercei numiþi „serji”, de bãnuþi de aur ºi legaþi
unul de altul pe dupã cap cu un lanþujel.

Femeile îmblau ºi cu capul gol, cu flori de pietre scumpe în pãr
sau ºi cu legãtoarea numitã „capileºte”, în „capelã”, care se fãcea în
modul urmãtor : sã legau cu un bariz triunghiular sau crep, încru-
ciºînd cele douã capete din pãrþi dinapoi, pe care aducîndu-le
dinainte, într-o parte ºi le fãceau un fiong frumos. Pãrul era piep-
tãnat într-o coadã, aceasta se aducea dinainte dimpreunã cu capãtul
de dinapoi al mãhrãmiei, pe care o avea sub coadã ºi astfel înconjura
capul cu coada pe deasupra tulpanului, pãnã la floare. Care aveau
pãr frumos, coada încununa tot capul ºi atunci fãcea fiongul drept în
mijloc sau ºi de-o parte. În legãtoare, se mai înfingeau bolduri cu
gãmãlii frumoase de aur, cu floricele etc. (Astfel de bolduri, poartã
în Mihalcea fetele, înfingîndu-le în bãsmãli.)

Cînd ieºeau undeva, se îmbrobodeau cu alt bariz sau alt crep,
pãn’ la jumatate de cap, pe care îl legau dinapoi, în vîrvul capului.
În „capelã”, ieºeau numai femeiele curînd mãritate, pãnã la anul.
Cam tot în acelaºi mod, se mai fãceau pentru ieºit, la modiste, niºte
„buiamale”, legãtori de „nimitez” (crep) pe cap.

Nevestele cele tinere, cînd mergeau undeva îmbrobodite, puneau
floricele de la urechi în jos, atîrnînd afarã de sub broboadã. Astfel,
pun aice fetele tinere, cînd merg îmbrobodite, atîrnînd florile afarã
de sub ºtergari, iar nevestele pun busuioc ºi scot o ureche afarã, sã
se vadã cercelul.

În pãrþile de peste Prut, s-au pastrat ºi mai bine unele obiceiuri
vechi. Astfel, fetele îºi atîrnã mãrgelele de la gît de cercei, ceea ce e
o deosebitã podoabã ºi, totodatã, dã feþei un aspect antic.

Ca haine de ieºire, în spate, se purtau, de predilecþiune, ºaluri
scumpe turceºti, iar pentru vreme ceva friguroasã, era „maloteua” :
o caþaveicã lungã, în sus strîmtã ºi în jos largã, cum sînt rondurile ;
se fãcea de atlas, de more, de „ghermesit”, blãnitã cu blanã subþire
de rîs (foarte scumpã, cu pãrul scurt, cea mai frumoasã ºi mai
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delicatã blanã, argintie ºi cu rotiþe ceva mai întunecate, ca tigrul),
sau cu „singeap” (blanã cenuºie, groasã în piele ºi deasã în pãr, nu
prea scumpã). La malotea, era mîneca largã jos ºi blãnitã cu aceeaºi
blanã, ca de un lat de mînã pe din afara, precum ºi dinaintele, avînd
ºi un guler de blanã, ca de un lat de mînã.

Pentru iarnã, aveau „beniºuri” lungi pãnã jos, de ghermesit (stofã
de matasã cu bumbac, în ape ca moreaua), blãnite cu samur (cea
mai scumpã blanã; o blanã de samur costa ºi 1000 galbeni ; coloarea
e cafenie închisã, cu lustru ca castorul, uºoarã ºi moale) sau cu
„nurcã” (nurca e cafenie roºieticã, darã ieftinã). Beniºul era în sus
strîmt, croit pe talie, ºi în jos larg, blãnit ºi pe dinlãuntru, ºi pe din
afarã, în partea de sus a corpului, iar de jur-împrejur era, de ase-
menea, blãnit de un lat de mînã, ºi mînecile erau blãnite pãnã la
jumãtate.

Scurteici, fermenele nu purtau cucoanele, numai barbaþii. Scur-
teicile erau pãnã din sus de genunchi ºi fermeneaua sau libadeaua,
pãnã la brîu. Acestea se fãceau din postav, blãnite cu „cacom” (o
blanã albã gãlbie, cu codiþe negre), cu rîs, cu samur, cu jderi (tot în
felul samurului, cu pãrul scurt dar mai roºietic), cu „carocolachi” (o
blanã albã cu pete roºi, lungã în pãr).

Barbaþii se purtau cu antereie, iar pe dedesupt, îmbracau pan-
taloni de postav, care nu se vedeau.

Antereul – un fel de hainã lungã – era de „cutnie” (un fel de atlaz
în dungi, de matasã cu bumbac de diferite colori), peste care se
încingeau cu ºal turcesc. Peste antereu, purtau vara „giubea” de
postav subþire, cãptuºitã cu matasã subþire, de colori vii. Giubeaua
era pãnã în pãmînt ºi cu mîneca largã. Pentru iarnã, aveau caþaveici
de postav, pãnã mai sus de genunchi, cu blanã de vulpe, de cacom,
de caracolachi. Iar peste aceste, îmbracau iarna „giubeaua” de pos-
tav, pãnã în pãmînt, blãnitã cu samur, cu vulpi de cele bune, alese
(partea cea roºã numitã „salvie” ; o astfel de blanã era scumpã).
Cînd întrau în casã, lepãdau giubeaua ºi rãmîneau în caþaveicã.

Dupã cum vedem, erau blãnile un articol de mare însemnãtate în
þearã ; luxul hainelor consta în scumpetea blãnilor.

Pe cap,barbaþii purtau fes totdeauna ºi cînd se duceau undeva,
punea deasupra ºapcã ; iar la zile mari, „ºlicul” nalt, fãcut din blã-
niþã brumãrie, de miel tînãr ; iar fundul, de catifea verde sau roº.

La brîu, purtau ceasornic, metane de chilimbari, în mînã, ºi ciu-
bucul complecta portul. Ciubucul cu imamele de chilimbari, prins
cu verige de aur, (partea ce se punea în gurã). Luxul, la ciubuc, îl
fãcea „caluful”, care era o garniturã de catifea sau atlas, cusutã cu
fir, mãtãsuri, cilicuri, – cu cari se îmbraca ciubucul : de unde se þine
cu mîna ºi pãnã la imamea; era vîrtos, avînd forma unui cornet de
bomboane, pãnã sus : aice, era fãcut din stofã mai moale ºi strîns
împrejur cu sfere de fir, de la care spînzurau în jos canafurile de fir
de aur ºi tot de aici, atîrna în jos ºi chiseaua cu tiutiun, de asemenea,
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de catifea sau atlas, cusutã cu fir ºi mãtãsuri. Acesta era tabetul
unui barbat de pe la anul 1840.

„Straiele nemþeºti”, costumul european al barbaþilor, s-a început
a se purta pe la anul 1845-1847. Atunci s-au îmbracat mai toþi
nemþeºte, rãmîind în portul lor numai cîþiva boieri bãtrîni, negustori
bãtrîni ºi preoþi, care îºi pãstreazã portul acesta cu antereie ºi giu-
bele pãnã astãzi. Aceºtia îi rîdea pe tineri, cã s-au fãcut de batjocurã,
s-au nemþit ºi s-au sluþit cu straie de cinci lei.

Pe la 1820, barbaþii aveau alt port : cu hainã scurtã pãnã la brîu,
de catifea, fãrã de mîneci, – spînzurînd un feli de mîneci la spate în
jos, – cusutã cu fir ºi mãrgãritare ºi pantaloni largi de catifea, numiþi
„ceacºiri”, de asemenea cusuþi cu fir ºi mãrgãritare.

În picioare, purtau papuci cu mestii, ascuþiþi la vîrf. Mestiele
costau foarte scump, erau, de asemenea, cusute cu fir ºi cu mãrgã-
ritare. O pãreche de papuci de aceºtia costau 200 de galbeni ; costu-
mul întreg 1500 de galbeni. (Pe la 1819, era galbãnul 5 lei vechi, –
apoi cu timpul, s-a suit pãnã la 37 lei.) La aceºti papuci, era piciorul,
de la genunchi în jos, strîns în ceva îngust. Cã erau acestea mestiiele
sau cã mestiiele erau papucii în care se punea piciorul încalþat, nu se
poate ºti.

La „ceacºiri”, în cingãtoare, se vîreau „bîrneþe” lungi de trei coþi,
cu capetele brodate foarte frumos, cu fir ºi cu matasã. Acestea se
înnodau la o parte, în un fiong, ºi se lasau sã spînzure. Fetele trebuia
sã coase ºi bîrneþe de zestre, care apoi, la nuntã, le da prezent
mirelui. Portul acesta sã fi fost foarte frumos.

Au mai existat, în vechime, un feli de cuºme pe cap, numite
„gugiumane”, ºi o îmbrãcãminte pe deasupra, numitã „dulamã”, dar
despre acestea nu pot da relaþii.

Multã muncã aveau fetele pe atunci ºi cu brodatul „cevrelelor”
(nãfrãmi), de care trebuia sã aibã o fatã în numãr mare. Aceste erau
mari ca niºte tulpane, fãcute din batist subþire, cusute cu fir, matasã
ºi petealã.

De acestea, se dãdeau prezent la toþi cei amestecaþi la nuntã, se
legau la scripci scripcarilor, se legau la trãsuri, la urechile cailor ºi
trei zile sta astfel, – cît þinea nunta. Îþi era mai mare dragul sã
priveºti bãsmãlele fluturînd ºi strãlucind în fuga cailor. Vai de capul
fetelor, pãnã îºi lucrau toatã zestrea !

Toate acestea, de la mama autoarei, Botoºani

E. Industria casnicã. Mobilierul

Mai demult, pe cînd încã nu era obiceiul a cumpara pînzuri,
casele românilor erau adevarate ateliere, de diferite manufacturi.
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La þarã, soþiile boierilor, rãzeºilor, ba ºi a tîrgoveþilor, împreunã
cu fetele lor ºi cu un numãr mare de servitoare, avînd fiecare anumit
lucrul ei, precum lucratul cînepei, lînei, mãtãsei, boitul, þesutul
pînzelor, scorþurilor, cusutul, brodatul, nu le ajungea anul, cît era
de mare, pentru sãvîrºirea lucrurilor ; ºedeau în odãi separate ºi
lucrau necontenit toatã îmbrãcãmintea casei.

Din Roºa, mi s-a spus de d-na Rariþa Cantemir, nãscutã
Dumitrescu, cum cã rochiile se fãceau numai din matasã, cumparatã
sau þesutã în casã ; iar florile pe rochii le broda singure cu diferite
colori.

Colþunii pentru zile mari erau de matasã albã sau galbãnã, de
casã. Perdelele se fãceau din lînã ºi cu matasã, împletite cu flori.

Fata, abia cînd îºi gãtea toatã zestrea, fãcea o petrecere, la care
veneau toate prietenile ei – ºi abia din acea zi, avea voie sã iasã în
lume.

Scoarþele cele mai cãutate erau cele tunse; pentru lucrul acestora,
se întrebuinþa toatã casa, ba ºi copiii ajuta. Lîna se înnoda pe
urzealã cu leaþuri, apoi o trãgeau cu un pieptene de tei, ca sã stea
bine ; ºi cu o scînduricã, care avea o bortã în mijloc, o mãsurau sã fie
totuna, o tundeau ºi apoi bãteau cîþiva oameni cu vatala ; aºa de
mare ºi de grea era vatala; pãrul la scoarþele acestea era de trei degete.

Scorþurile se fãceau cu figuri, cu flori ; mai ales pe cîmpul galbãn,
figuri alese cu negru, cafeniu, albastru etc. Astfel de scoarþã am
vãzut ºi în Botoºani (aut.), avînd ca desemn, pe la colþuri, niºte
pãpuºi, iar în mijloc, o figurã ce va fi reprezentat poate o blanã, dupã
forma ce avea.

Scorþurile acestea se aºterneau pe paturi lungi cît pãretele, din
capãt în capãt. Dedesubt, se puneau alte scoarþe moi, pãturi sau
mindiri.

În Roºa, erau anume oameni, cari ºtiau face mindirele ºi pernele
de pãrete, iar pentru a încheia mindirele, fãceau anume un fel de
cuie subþiri.

Pernele de pãrete erau acoperite cu stofã potrivitã de lînã, de
asemenea þesutã. În capetele patului, se aºezau: scorþuri, perne ºi
aºternutul, pãnã sus în pode, acoperite cu prostiri frumoase.

Sobele de demult erau fãcute din oale smãlþuite : roºi, verzi etc.,
cu figuri. Astfel, îmi spune d-nul Leon Dumitrescu, din Roºa, cã la
casa pãrinþilor sãi, ce era fãcutã de cãtrã bunul sãu Grecul, pe
vremea lui Vasile Lupu, din stejari tãieþi pe acel loc din pãdure,
erau astfel de sobe, unele în patru colþuri, iar altele late, în colþ. Pe
o sobã, era un iepure, pe alta o floare, pe alta un om etc.

Cuptoarele erau din oale mai proaste, cuprindeau o jumatate de
casã, aºa cã putea sã doarmã pe ele 5-6 oameni. Hornul era în formã
de piramidã, pe margine cu zimþuri, iar pe deasupra avea un capac
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lat. Ca sã nu se colbãiascã, îl acopereau în toatã sara cu o prostire.
Casa era cu 4 odãi, avînd tindã în mijloc, iar în ogradã era bucãtãria
ºi casã pentru slugi. Uºile ºi fereºtile ce fusese de demult erau
înguste ca la biserici ; pe acestea, tatãl sãu, Gheorghe Dumitrescu1,
le-a scos, pe cînd era povestitorul mic, ºi a pus fereºti nouã în loc.

Dulapurile care erau de demult se fãceau din lemn de stejar,
avînd formã triunghiularã, pentru a putea fi puse în colþ. Ele erau
alcãtuite din douã dulapaºe, puse unul peste altul : unul mai lat ºi
mai mare, jos – ºi altul mai mic, sus.

Uºile erau cu rozete sculptate în stejar, ca ºi rozetele ce se sculp-
tau în grinzi.

Mobilierul, în vechime, la români, a fost acelaºi, atît în Moldova,
cît ºi în Bucovina. În Moldova însã, mai apoi, în locul scoarþelor ce
acopereau divanurile, au întrat în uz macaturile de stofã cumparatã,
mai ales la tîrgoveþi, cãci, la þarã, ºi macaturile se fãceau tot de lînã
de casã, þesute în patru iþe în cadril : roº cu negru sau galbãn cu
negru etc., cu acestea se acopereau ºi saltelele de pe paturi, ºi pernele
de pãrete. Scoarþele ramaserã pentru acoperit pãreþii sau pentru
aºternut pe jos.

Alte paturi, în Moldova, mai sînt ºi divanurile cu valuri,
lustruite, cu sau fãrã saltare ; care nu au trebuinþã de macat, fiind
aºezat deasupra mindirul, salteaua ºi pernele de pãrete, îmbracate
toate cu stofã, mai ales de damasc.

Bucovina însã a fost mai conservativã, ea îºi pãstreazã chiar ºi
astãzi scorþurile pe pat ; ba chiar le pune ºi peste canapele – ºi ce e
mai mult, cã s-a întrodus ºi în modã obiceiul acesta, cu oarecare
deosebire : covoarele sînt atîrnate de sus din pãrete, pe deasupra
sofalei, acoperind-o panã jos.

Scaunele cele vechi erau mari ºi grele, cu speteazã latã, lustruitã,
ºi perna de ºezut acoperitã cu feþe albe, ca la perne, cari se spalau.

Sipetele cele grele ºi lãzile acoperite cu scorþuri, deasupra cãrora
sã puneau blãnurile, fãceau o parte din mobilier.

Icoanele de argint sã puneau ca ºi acuma în colþ, la rãsãrit,
deasupra atîrnînd candila ce ardea necontenit – sub icoane, pe pã-
rete, sã aºternea un covoraº, numit „poalã de icoanã”, acesta era de
matasã, cusut cu cordele ºi dantele ; deasupra icoanelor împodobite
cu flori ºi petealã, sã punea o perdea finã, cusutã frumos.

Oglinda îºi avea locul între fereºti, sus tare, cã nici nu te puteai
videa, ºi aºezatã nu drept pe pãrete, dar plecatã pieziº. Sub oglindã

1. Gheorghe Dumitrescu era ardelean de origine, el a lucrat la o istorie a
românilor, pe care a folosit-o ºi Pumnul ; la acesta, pierzîndu-se o parte
din manuscript, n-a mai putut s-o tipãreascã. Partea ramasã se aflã ºi
astãzi, precum ºi alte lucrãri de ale lui.
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ºedea totdeauna masa, acoperitã frumos, cu lucruºoare pe ea ; sau un
dulapaº. Paturile stînd vis-a-vis, masa, de regulã, îºi are locul între
paturi.

Cele 4 odãi care compun locuinþa românilor, de regulã, sînt împãr-
þite astfel : o ºalã în mijloc, iar douã odãi sînt în dreapta, ºi anume :
odaia mare de primit musafirii ºi alãturea ietacul curat, pentru
musafirii veniþi la gazdã ; ietacul, în Bucovina, se numeºte
„anchiri” ; – în stînga, se aflã alte douã odãi : cea din faþã, de locuit
ºi de dormit pentru pãrinþi, iar cea din fund, pentru copii ; bucãtãria
în Moldova e deosebitã – avînd douã odãi : una sufragerie. – Astfel
era de demult ºi în Bucovina – astãzi, bucãtãria e sus. Unele case
din Moldova, care au ºi bucãtãria sus, sînt împãrþite tot aºa, numai
cît au cîte trei odãi în rînd, de ambele pãrþi, dintre care una e
bucãtãrie ºi alta camarã ºi tot 4 odãi rãmîn de locuit. Casele mai
mici au numai 3 odãi, sînt lipsite de ºalã, rãmãnînd despãrþitura a
4-a ca tindã din faþã.

Casele þãrãneºti au numai douã odãi, cu o tindã în mijloc, sau
numai o odaie – ºi jumatate din fundul tindei formeazã o odãiþã. Or
numai o odaie ºi tinda. Alãturea de casã, sã aflã, sub ºandrama, o
camarã, la cei mai avuþi, în care sã aflã lãzi adînci cu pînzuri, straie,
lãzi cu fãinã, cãlepe, halaturi de ale gospodãriei etc.

În odaia din mîna dreaptã, cînd întri, partea de la miezul nopþei
o cuprinde, pãn’ la jumatate de casã, hornul cu cuptoriul, pe care
dorm mai ales copiii, iar restul : un pat mare ºi nant, pe care au loc
sã doarmã mai mulþi. În Moldova, la capãtul patului stã lada ºi
deasupra e aºazatã zestrea, pãturi, pãn’ în pod: lãicere, perne, oghia-
luri. În Bucovina, stã numai lada, laicerele fiind aºazate pe o poliþã
numitã grindã, deasupra patului, sus.

Aice, în loc de scoarþã pe pãrete, cum e în Moldova, atîrnã scoarþa
cea mai frumoasã, de la grindã în jos, ºi prin aceasta împodobesc
casa la sãrbãtori.

În Moldova, deasupra patului se aflã „culmea”, pe care sînt aºe-
zate straiele. Lîngã pãretele de la rãsãrit, sã aflã o laiþã de scîndurã
groasã, tot aºa laiþã ocupã ºi pãretele de la miazã-zi, iar la capãt,
lîngã uºã, stã „blidariul”, dulapul cu blidele. În faþa lãiþei dinspre
rãsãrit, se aflã masa, o masã lungã, pe care stã totdeauna pînea
acoperitã. Deasupra mesei, pe pãrete, stau sfintele icoane. Deasupra
lãiþei de la amiazã, e oglinda, aºazatã sus ; portrete etc. În Moldova,
pe lîngã pat ºi lãiþi, se aflã pãretare – niºte lãicere înguste de lînã în
cadril, þesute în patru iþe, iar lãiþele sînt acoperite cu scoarþe ; rar
vezi de acestea ºi în Bucovina ; aice la sãrbãtori mari, acopãr lãiþele
cu þoluri de buci ; e sãrãcie „lucie”. (Strãlucesc lãiþele lustruite goale.)
Lãicerele sã fãceau atunci, pe cînd era prisos de lînã ; astãzi, oamenii
sînt bucuroºi sã aibã din ce-ºi face îmbrãcãminte : sumane, catrinþe
etc. – lãicerele ce le mai fac din lînã au urzala de cînepã ºi dungi, cu
þesãturã de bumbac, prin ele.
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O industrie veche în Bucovina ºi aproape necunoscutã, din care
au ramas numai urme, sînt „pîslele”, care se aºterneau altãdatã pe
lãiþi, în loc de mindiri, sub scoarþe sau ºi deasupra, ca saltele. Pîslele
sã fãceau din lînã neagrã bãtogitã, avînd lãþimea ºi lungimea trebui-
toare, împodobite cu flori liniare, albe pe la mãrgini, colþuri, – cu
rozete prin mijloc, dungi, puncte, stele. Grosimea li e ca de 3 degete
ºi sînt moi. În Horecea, poartã ºi astãzi un deal numele „Dealul
Pîslarilor” ; nu mai puþin ºi numele „Pîslariu” a ramas
descendenþilor acelor fabricanþi de pîsle.

Astãzi 5, 6 oi, ce se cumpãrã primãvara, pentru ca toamna sã se
vîndã, sînt luxul cel mai mare ce ºi-l permit la cîþiva ani o datã, cei
mai bogataºi ; – prin pãrþile de sus ale þerei. Se dovedeºte mai mult
în cînepã, fãcînd lãicere de cînepã boitã frumos. – Singurul articol ce
s-a dezvoltat pe aice în mod deosebit sînt traistele. Acestea se fac de
lînã curatã ºi cu alesãturi cari de cari mai frumoase ; traistele sînt
scurte ºi sînt aproape indispensabile la popor.

Femeile au destul de lucru, cît e anul de mare ; afarã cã singure
îºi îmbracã casa, dar mai lucreazã ºi de vîndut, contribuind prin
lucrul mînilor, alãturi cu barbatul, la întreþinerea casei. Se culcã pe
la miezul nopþei, dupã ce s-au sãturat de tors ºi se scoalã cînd cîntã
cucoºul a doua oarã ; cãci au de depanat, de rãºchiet, de cusut. Toþi
din casã dorm, numai ea – mama, gospodina, stîlpul casei – stã
treazã ºi lucreazã.

O soacrã zicea fetei sale, cum vedea cã-i „vine lene pe la gene” :
La culcare,
Fatã mare,
Lasã nora sã lucreze,
Cã-i trebui saci
ªi desagi !

Dar ºi fata trebuie sã fie harnicã ; o fatã care nu ºtie lucra nici
n-are la ce se mãrita ; din frumuseþã ºi tinereþã, fãrã ºtiinþã de
lucru, puþinã haznã. Flecãii îºi bat joc de ele :

Nu ºtiu þese, nu ºtiu coasã,
Trag nãdejde cã-s frumoasã.
Nu ºtiu coasã cu matasã,
Da cu bumbac
Nici de leac.
Nu ºtiu pitã frãmîntã,
ªtiu pe badea sãrutã.
Nu ºtiu pitã-n cuptor pune,
Dar ºtiu, badeo, ce þ-oi spune.

Ropcea

M-a trimes mama de-acasã
Sã joc cu fete frumoase,
Da eu joc lîngã scripcari
Cu ficiori de gospodari.

Am jucat c-una urîtã,
Care-i cu cãmeºa mîndrã ;
Nu-i cusutã de a ei mînã
Da-i cusutã de-o vecinã.
Cu covata a dat fãinã
ªi cu bucata slãninã.
A dat slãninã ºi fãinã
Sã o-ngrunzascã la mînã

(s-o-ncreþascã).
A dat fãinã ºi cîrnaþi
S-o-ngrunzascã la grumaz.
Cînd a fost cãmeºa gata,
A dat slãninã cu bucata
ªi fãinã cu covata.
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Cînt pãserile-n grãdinã,
Gheorghe scrie la luminã,
ª-a scris douã rîndurele,
S-a luat pe gîndurele,
C-a avut o puicã-n sat
ª-aceea s-a mãritat.
Maicã-sa i-a cuvîntat
C-au mai rãmas fete-n sat

ªi mai mari, ºi mai mãrunte
ªi de coadã, ºi frunte.
– Mãi Gheorghiþã, mãi bãiete,
Ia-te sara pe la fete.
De-i videa cã-i grinda plinã,
Ia-o, mãi, cã-i gospodinã,
De-i videa cã grinda-i goalã,
Las-o la mã-sa sã moarã.

Storojineþ

Fata harnicã

Era o fatã bogatã – ºi la dînsa venea altã fatã, saracã, de-i lucra.
Fata ast’ bogatã era leneºã ºi istrãvitoare, arunca lîna, cînepa în
gunoi. Acea saracã o lua din gunoi, o scutura, o spala º-o torcea ºi
astfel º-a fost fãcut zestrea. Acuma, au fost venit niºte peþitori la
fata cea bogatã. Ea fuga la cealaltã º-o învaþã cum sã zicã cînd va
întra în casã ; ºi anume, sã zicã aºa : „Bunã dimineaþã, mãiastrã !”
Ea va rãspunde : „De ce-mi zici mãiastrã?” „Da de ce coºi bine cu fir
ºi cu matasã !” sã zicã fata.

A mers ea º-a zis : „Bunã...” etc. Aceea a întrebat-o ºi aceasta a
rãspuns : „Da de ce arunci lîna în gunoi, pe fereastã !” „Batã-te
Dumnezeu sã te batã, calico, eu spalam blidele c-o pitã de cînepã, ºi
oalele c-un smoc de lînã º-o aruncam în gunoi ºi tu din gunoi þ-ai
strîns ºi þ-ai fãcut zestrea ºi încã mã bajocureºti !” Stãrostii, cînd au
auzit cît e de strîngãtoare ºi gospodinã, au lasat-o º-au mers de-au
luat-o pe ceialaltã. D-na Rucsanda Verdeanu, Botoºani

Soacra ºi nora

Paciºe sã numesc palele de cînepã ce rãmîn pe perie de la fuior ;
din acestea sã face caier ºi sînt moi ºi bune la tors. – O norã fãcuse
plãcinte ºi s-a pus sã mãnînce la masã cu barbatul ei. „Da dã-i ºi
mamei vro douã plãcinte pe cuptori”, zice el. Ea a luat niºte paciºe ºi
a dus babei : „Na, mamã” – zice ea tare, apoi încet : – „niºte paciºe,” –
apoi iar tare – „moi, moi ºi bune !” ºi i le dã. Da baba: „Nu-mi trebui,
nu-mi trebui, dã-mi pace, nu vrau !” „Iaca vezi, omule, daca n-ai fi
fost de faþã, ai fi zis cã nu i-am dat – dar aºa, ai vãzut singur !”

Botoºani
Proverbe : „Dã pînzã pe fuioare” se zice despre cineva prost. – „Nu

i-a tors mama pe limbã” se zice despre cine vorbeºte mult, are gurã
bunã.

§ 3. Pe ceea lume

Pe lumea asta, omul poate sã îmble orºicum: ºi rupt, ºi flenduros
ºi negru, dar pe ceea lume, trebuie sã fie curat, sã-l îmbrace curat
cînd moare, cã nu-l primesc celelalte suflete între dînsele.
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Sufletul cînd iese din om – sã pui un ºtergar curat pe cui, cã el se
aºeazã ºi stã pînã ce iese mortul din casã, da de n-a avea pe ce ºidea,
tare se chinuieºte.

Îndatã ce omul a murit, se pune la foc de scãldãtoare. – În ªcheia,
pun ºi buruiene mirositoare – îl spalã foarte curat cu apã caldã ºi cu
sãpun pe tot trupul ; îi taie unghiile, îl piaptãnã frumos, îl barbieresc.
În Stãneºti, pe Molniþã, zic cã nu-i bine sã-l scalde neamurile, cãci
mor degrabã, sau cã li se moaie mînile. Mortului i se pune în raclã
sãpunul ce rãmîne, pieptenele, ca sã aibã cu ce se pieptana, ºi o
nãframã, sã aibã cu ce sã ºterge pe ceea lume. În Mihalcea, arunc
pieptenele în groapã sau pe gunoi ; în Mahala, îl dau pe apã. Tare
pãzesc sã nu-l fure cineva – de farmeci. Dacã ar atinge pe o fatã cu
pieptenele acela, nu s-ar mai mãrita.

De moarte, se îmbracã cu lucrurile cari mai tare i-a plãcut sã
poarte. Cum îl îmbracã atunci, aºa stã îmbracat ºi la judecatã. Din
vremea veche, e însã obiceiul cã atît barbatul, cît ºi femeia sã se
îmbrace în hainele ºi cãmeºa în cari au fost miri. Dacã moare un
ficior holtei sau o fatã, îi îmbracã întocmai ca pe miri.

Fãrã mãrgele ºi fãrã inel, nu se poate sã sã îngroape o femeie
mãritatã, chiar dacã n-a purtat aici pe lume, dar acolo trebuie sã
aibã, cãci acele o apãrã, îi mai rãdicã din pacate. Mihalcea

În Botoºani, spun cã de nu poartã mãrgele, cercei, pe ceea lume,
la urechi îi vin broaºte ºi la gît, ºerpi.

În Horecea, Ceahor etc., rochie nu se mai poartã, ci îmblã în
catrinþã, dar la cununie ºi la moarte, tot cu rochie de matasã se
îmbracã. În Mihalcea, de demult, se îmbracau de moarte femeiele în
cãmeºã ºi prigitoare albã, iar bãrbaþii numai în schimburi ºi, în
picioare, le coseau o pînzã patratã, în formã de triunghi, în care
vîrau piciorul ºi-l legau creþ împrejurul gleznei ; nu se îngropau în
ciubote, pieptar sau cojoc cum fac azi.

În Moldova, ºi azi, la barbaþi li se pune fes în cap ; iar mortul nu
se încalþã în botine, ci în scarpi, jumãtãþi de cizme uºoare.

Care mort se îmbracã în straie de pomanã, pe ceea lume e gol ;
cãci straiele de pe dînsul nu sînt ale lui, ci a celor ce le-au dat.

Dupã ce-l îmbracã frumos, îl pun pe masã sau, cum e la þarani, îl
pun pe laiþã, cu capul la rãsãrit ºi cu picioarele spre uºã. Pe sub
fãlci, leagã mortul c-o basma, pãn’ ce se rãceºte, ca sã stea bine, ºi
apoi se ia ; tot astfel se leagã ºi picioarele cu ceva – ºi apoi se
dezleagã. Cu piedeca de la mort, se fac mai multe farmeci. Mînele i
le pune pe piept – ºi în mînã îi pune o cruce de cearã, iar deasupra
o icoanã. Mãsurã o bucatã de pînzã, de la cap pãnã la picioare, ºi-l
acopere pãnã sub bãrbie, de stã aºa cele trei zile. Peste pînzã
deasupra, pun icoana ºi cine vine face cruce ºi sãrutã. În Moldova,
dedesuptul crucei de cearã, pun un ban de argint. În Mihalcea, banul
îl leagã într-o basma ºi i-o pun în brîu, ca sã aibã de plãtit la vãmi.

Oamenii cari vin la mort aduc lumînãri ºi fiecare pune cîte un
cruceri, doi, pe pieptul mortului. Bucovina
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Din banii aceºtia, cîte poduri trec, cînd duc mortul, cîte cruci de
drum: mai întãi, aruncã banul ca sã-i rãscumpere drumul ºi, apoi,
trec – aruncã ºi în mormînt, sã-i rãscumpere locul de la altul, care
poate a fost îngropat acolo ; sã nu se sfadeascã amîndoi.

În Mahala, pe la poduri, pun cîte o bucãþicã de pînzã, ca sã aibã
pod – ºi apoi, trec peste pînzã cu mortul.

În Moldova ºi alte sate româneºti din Bucovina, poduri se pun,
de cum scot mortul din casã : la uºã, – o bucatã de pînzã ca de trei
coþi ºi aceasta se dã cuiva de pomanã ºi o pernã ; alt pod la poartã ;
ºi al treile la poarta bisericei. Alþii dau pod la toate stãrile cîte i se
cetesc, (dupã fiecare evanghelie), ca sã aibã pe ceea lume, cã-i va
trebui pod peste ape.

Cu mortul, cînd se duce, se stã la fiecare pod sau pãrãu ºi se face
rugãciune.

În Mihalcea, cînd au sã scoatã mortul din casã, pregãtesc multe
ºervete, ºtergare, bucãþi de pînzã ºi dau peste raclã pe la oameni de
pomanã, cînd scot mortul, de sufletul acelui mort sau º-a altora.
Atunci, dau de pomanã : o pernã º-un lãicer peste raclã, la un barbat
sau femeie, dupã cum e sexul mortului, de sufletul lui. ªi dau ºi alte
straie de ale mortului peste raclã, de pomanã; cã pe ceea lume, dacã
n-ai dat bani la saracii cei care cer lîngã drum, – acele 6 sãptãmîni
cît sufletul umblã, – ei toþi acolo te prind ºi te trag de cãmeºã pãnã
rãmîi gol ; darã de þ-ai dat singur straie ori de-þi dau pe urmã, ai
altele cu ce te îmbraca. De aceea, cînd fac praznic de 6 sãptãmîni,
dacã n-au dat înainte, se dau atunci haine de pomanã.

Maria Spînul, Mihalcea
În Moldova, e obiceiul ca straiele sã se deie pãnã la ºese sãptã-

mîni.

Mortului, în raclã, i se lasã surcelele ce iese de la geluialã, ca
aºternut. – Surcelele de la geluialã, spun unii cã se lasã mortului, ca
sã aibã pe ceea lume cu ce face foc ; – ºi tot din acele i se face ºi pernã,
iar deasupra se aºterne o pînzã lungã, pînã peste pernã. Cine are
pînzã de ajuns, pînza ceea o întoarce peste faþa mortului ºi-l acopere
pãnã la picioare ; zice cã e mai bine aºa, decît a-i pune peste faþã o
bucatã deosebitã, cãci pe ceea lume cade. Mortul, cînd va fi la jude-
catã, se va scula cu pînza în cap : se va prinde de dinainte ºi de
dinapoi cu mîna ºi se va duce pãnã la locul de judecatã prin foc – ºi
totul de pe el va arde, numai straiele ce se dau la ºese sãptãmîni le
va avea. Maria Spînul, Mihalcea

În Ceahor, Molodia etc., se pune peste mort „nimitez”, un voal
subþire cumparat.

Perna, unele femei º-o fac încã în viaþã pentru moarte, din pãrul
ce le cade din cap. Mai de regulã, se face din flori uscate : vîzdoage,
busuioc etc. Româncele de demult îºi fãceau din foi de trandafir
uscat.



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA456

În raclã, mai ales la fete ºi la ficiori, se pun multe flori ; la barbaþi
însuraþi, busuioc.

În Mahala, spun cã la femei, nu-i bine de pus flori în raclã, cã
mor dupã ea mulþi ; mor neamurile ca florile.

La români, la mort, e obiceiul a pune la toate celea basma; la cei
ce duc mortul li se leagã la nãsãlie.

În Ropcea, li se dã la cei 4 purtãtori, încã din casã, peste raclã
cruciº : la doi ºi iar la doi, cîte o lumînare cu basma, colac ºi cîte un
ºip de vin. Basma, colac ºi lumînare se dã, în toate pãrþile, la toþi
purtãtorii procesiei ; ba ºi la clopote se leagã basma pentru palimar,
ba ºi la boii care trag mortul. Zice cã aceea e plata fiecãruia, pentru
cît l-a slujit atunci pe mort. Deasupra raclei, în satele româneºti, se
pune un lãiceri frumos, care se dã preotului ; dar în satele mai puþin
bogate, se pune numai pînzã.

Românii din starea mai de sus pun peste raclã o stofã de „ornat”
(hainã bisericeascã, pentru preot), care rãmîne bisericei.

Cînd fac praznice de 6 sãptãmîni etc. de sufletul mortului, pun
ºtergari pe cui, cãci sufletul vine ºi se aºazã pe ºtergari. Mahala

Dupã mort, în semn de jãlire, femeia se despleteºte ºi îmblã
despletitã cele trei zile, iar barbatul cu capul gol.

Prin oraºe, femeile se îmbrobod îndatã cu bariz sau tulpan negru
ºi hainele ºi le cernesc : se îmbracã cu totul în negru; macar pe timp
de 6 sãptãmîni sau 3 luni, dacã este femeia mãritatã ºi n-o lasã
barbatul sã poarte negru ; obiceiul însã este a purta negru un an; în
timpul acesta nu merg nici la o petrecere, nu ascultã muzicã, jãlesc.

Hainele. Moartea

Mã duc, puicã, la catane
Tu rãmîi ºi spalã haine
ªi le spalã-n lãcrãmele
Le dã-n jos pe vãdurele,
De-i videa cã se cufundã,
Fã masã ºi mã comîndã. Strojineþ

Dupã mort sã nu plîngi

Cîte denii sînt, morþii vin la toate deniile, dupã ce iese viii din
bisericã. O femeie avea o copilã moartã ºi a vrut s-o vadã. S-a dus la
bisericã ºi a aºteptat pãnã au venit ei ºi a vãzut-o, dar era toatã udã,
cã mã-sa plîngea. Ce folos, cã mã-sa nu s-a lasat cu atîta ; a mers ºi
a doua zi s-o vadã ºi a pus mîna pe dînsa. Fata, cînd a prins-o de
cojoc, i l-a fãcut bucãþele.

Morþii nu mai sînt cu inima cea bunã pentru vii ; vii n-au treaba
cu dînºii. Amu, dacã-i mort, dã-i pace, morþii cu morþii ºi vii cu vii !

Ilinca Cosma, Roºa
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În ziua de Paºti, totdeauna demineaþa, cînd preoþii întrã în bise-
ricã, morþii iese olecuþã mai înainte ºi cine ar sta atunci în bisericã
i-ar videa pe toþi, cãci se aratã – numai cît acela îndatã ar muri.

Zice cã o babã avuse o fatã ºi o îngropase cu piedica la picioare ºi
tot una o visa cã e împiedicatã ºi nu poate merge ; sãrea numai ca un
cal. Odatã gîndeºte ea : „Doamne, cînd mi-ar da cineva în minte cum
sã fac, ca sã-i iau piedica ceea !” ºi peste noapte viseazã cã vine fata
ei ºi-i spune : „Mamã, d-ta, dacã vrai sã-mi iai piedica de la picioare,
ia-þi un cuþit ascuþit ºi te ascunde spre Paºti în tinda bisericei, dar
te ascunde aºa, ca sã nu te vadã nime, cã atunci merg toþi morþii la
bisericã. Ei vor întra înainte ºi eu voi rãmînea în urmã ºi d-ta sã ieºi,
sã tai o datã cu cuþitul ºi sã fugi cãt îi putea !”

Mã-sa a fãcut aºa. S-a dus în bisericã ºi ascunzîndu-se a vãzut
cum au întrat toþi morþii cîþi fusese în satul lor. Da fata ei venea ºi
ea împiedicatã, sãrind în urmã; mã-sa îndatã a ieºit, a dat cu cuþitul
o datã ºi la fugã. Morþii au început a striga : „Miroasã a om!” Dar
n-au mai putut-o gãsi, cã nu mai era acolo. Acuma, fata mergea
bine, ca fiecare, cã i-a fost tãiat piedica. D-na Maria Reus, Mihalcea

Un flecãu a vrut sã vadã pe morþi ºi s-a dus în Joia Mare noaptea
la bisericã. Morþii au venit ºi l-au vãzut. „Pentru ce-ai fãcut tu
asta?– De-acuma, sã-þi faci o altanã în grãdinã ºi pat, sã te acoperi
cu o bucatã de pînzã ºi, cît vei trãi, acolo sã stai, iar un barbat sã-þi
aducã mîncare – ºi sã nu spui la nime nimic ce ai vãzut, pãn’ vei
muri”, i-au zis morþii. El a fãcut aºa ºi cînd a fost la moarte, a spus
cã sã nu sã mai apuce alþii sã facã ce-a fãcut el, cãci iatã ce canon a
avut de ispãºit.

(Aceasta sã sã fi întîmplat în Cuciur-Mic unui om.)

Cînepa pe ceea lume

Cînepa cum nu-i bunã, dacã ea ºi de la iad te scoate ? !

Cînepa a lasat-o Maica Domnului pentru femeie, ca s-o lucreze,
ºi vai de femeia care nu vra sã se supuie datoriei sale, dar cumpãrã
pînza din tîrg ; ea gîndeºte cã nu se nãcãjeºte, dar se va nãcãji pe
ceea lume; cãci Maica Domnului, pe cea ce a lucrat pînza, o are în
samã º-o scoate de la greu, dar pe care n-a lucrat, o dã la spatele
sale, nici nu sã uitã, cãci nu a fãcut dupã legea Maicei Preciste. De
aceea, care n-a lucrat pînzã în viaþã, macar la moarte sã se îmbrace
cu cãmeºã de fuior ºi tot îi va fi mai uºor, cînd va merge acolo, dacã
vor vedea-o cã º-a purtat pe lumea asta sarcina ei.

D-na Raveica Sorocean, Ropcea
Fuior de dai de pomanã, îþi scoate sufletul de la muncã.

Baba, Doamne fereºte, cît e de afurisitã ! Era odatã o babã ºi avea
un ficior ; ea nu a fãcut bine niciodatã în viaþa ei nimãrui ºi nici n-a
dat de pomanã nimicã. Amu, ea a murit, – dar de aceea e bine sã ai
copii, cã copiii te scot din iad...
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A mers baba în iad la draci ; ficiorul ei a mai trãit ce-a trãit,
moare ºi el ºi merge acolo la dînsa. „Scoate-mã!”, îi zice baba. „Te-aºi
scoate, d-apoi dacã n-ai dat nimicã de pomanã ! Ian adã-þi aminte,
poate ai dat ceva !” – „Am dat, zice baba, am dat niºte paciºe !”

Merge ficiorul ºi ia paciºele acele ºi face o aþã lungã, cît a ajuns
– ºi-i dã drumul în iad. S-a prins mã-sa de aþa ceea ºi pe lîngã dînsa
s-au prins o mulþime de suflete, ca sã iasã : unul lîngã altul. Da
baba, unde nu se începe a sfãdi : „Fugiþi voi de aice, cã voi n-aþi dat
nimicã de pomanã, numai eu am dat !” ºi tot le bate ºi le împinge în
jos ºi le alungã. Aþa, cum nu era tare groasã, s-a rupt ºi a picat ºi
baba înapoi cu toate sufletele în iad ! – Ce pomanã nu ar fi avut ea,
dacã scotea atîtea suflete cu dînsa? Dacã baba-i a dracului !

Grigoraºciuc, Mahala
Aceeaºi poveste se spune, în Roºa, despre o babã ce a dat de

pomanã o sapã – ºi a pãþit tot aºa.

Foarte uºor îi e mortului, dacã i se pune în raclã lînã, cãci lîna e
uºoarã – ºi îl rãdicã deodatã pe sus. Mahala

Cãmeºa

A fost o femeie pãcãtoasã ; mã rog, ca omul ! Amu, ea, cît a trãit,
tot a dat de pomanã ce-a avut ; dãduse ºi la o femeie o cãmeºã ºi
aceea nu-i zisese „bodaproste”. Femeia ceea, ce da de pomanã, a
murit ºi s-a dus pe ceea lume, dupã pacatele ei, la muncã, macar cã
dãduse atîta, – dacã nu i se ajungea o bodaproste ! – Stã ea acolo, stã
ºi se chinuieºte.

Iatã cã pe lumea asta, femeia ceea cu cãmeºa avea sã meargã
numaidecît undeva, la o cumãtrie or nuntã, ºi n-avea cãmeºi curate.
Sã împrumute, îi era ruºine ; merge ºi mai cautã în ladã ºi dã de
cãmeºa ceea. De bucurie mare, a apucat-o în mînã ºi a început a o
strînge la piept º-a zice : „Bodaproste, bodaproste !” – cine ºtie de
cîte ori. „Dumnezeu sã-i ierte pãcatele. Dumnezeu s-o odihneascã !”

Atunci îngerii fuga la iad : „Deschideþi ºi daþi-i drumul femeiei,
cã are ºi acea bodaproste !” ªi aºa a scapat.

D-na Sevastiþa Dumitriu, Botoºani

Cui se deschide raiul

Un om era aºa de bun, cã el,cînd îºi cumpara straie nouã ºi
mergea între prieteni, care ziceau cã straiele lui sînt frumoase ºi-i
plac, el se dezbraca ºi i le da, rãmîind el cu cele vechi a lui.

Apoi, iar strîngea bani ºi-ºi cumpara altele mai frumoase – ºi iar
mergea între prieteni : „Vã plac straiele mele, sînt frumoase?” „Tare
frumoase, tare-mi plac”, zicea unul ºi altul. El iar se dezbraca ºi da
totul de pe dînsul.

Aºa a cumparat el pãnã la al nouãlea rînd de straie ; cînd s-a
îmbracat cu acelea, a ºi murit.
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Îngerii i-au luat sufletul ºi l-au dus pe ceea lume, iar înaintea lui,
porþile raiului s-au deschis ºi în rai erau pregãtite pentru dînsul
nouã mese cu tot ce era mai bun ºi mai frumos pe dînsele.

„Lasaþi-mã sã mã duc înapoi pe ceea lume, sã spun ce bine mi-am
cîºtigat eu aici ; sã facã ºi prietenii mei aºa.” L-au lasat. Pe asta
lume, trupul lui încã nu-l îngropase, era la prohod. Oamenii, cînd
l-au vãzut pe mort cã se scoalã, toþi au fugit.

„Ce fugiþi ?” le-a zis el. „Cînd aþi ºti voi ce am eu pe ceea lume ºi
ce uºoarã mi-a fost moartea, toþi aþi vrea îndatã sã muriþi. Eu am
venit sã vã spun ca sã faceþi ºi voi aºa ca mine, sã aveþi ce am ºi eu.
Straiele cele, dacã le-aºi fi purtat, de atunci le-aº fi ponosit ; dar eu
le-am dat, ca sã le am acolo pe mai multã vreme, cãci nu aici, ci
acolo e traiul ºi viaþa de veci.”

ªi dupã ce a mîntuit de spus, a murit.
Un prieten a lui a venit acasã ºi unde a gãsit o ciubotã ruptã, un

strai flenduros ºi ce a gãsit mai rãu a dat de pomanã, sã aibã pe ceea
lume. Cînd s-a dus acolo, pe masã erau ciolane ºi fãrmãturi ; iar
haine, a avut toate lucrurile cele rupte care erau bune de azvîrlit.

„Roagã-te lui Dumnezeu sã mã lese pe ceea lume pe trei zile, cãci
amu ºtiu ce sã fac”, zice el prietenului sãu. L-au lasat. (Aici urmeazã
povestea omului ce º-a copt un car de colaci.)

D-na Elena Braha, Mihalcea
Omul sã nu gîndeascã cã n-are pomanã, dacã a dat cuiva un

lucru– ºi acela l-a vîndut ; cãci ce a dat dat e.

Unui om i s-a întîmplat aceasta – cã a fost dãruit un rînd de
straie unuia, care îndatã le-a ºi vîndut. Cînd merge pe ceea lume, îi
iese înainte Domnul Hristos îmbracat în straiele lui. „Tu nu fi
suparat, i-a zis Dumnezeu, cãci straiele tale sînt : iatã-le ! Tu, dacã
le-ai dat, mie mi le-ai dat !” D-na Elisaveta Reus, Mihalcea

Trei surori murise ºi a mers diavolul sã le iaie sufletul. Una a
zis : „Eu am oprit lifile la slugi ºi le-am bãtut !” – „Eºti a noastrã !”

Alta a zis : „ªi eu tot aºa am fãcut !” – „ªi tu vinã cu noi, cã eºti a
noastrã !”

Da a treia a zis : „Eu, tot ce am avut la sufletul meu, am dat !” –
Tu du-te, cã nu eºti a noastrã !” Ion Pisarciuc, Roºa

În evanghelie sã spune cã :
„Mai lesne va întra funia corãbiei în urechile acului decît bogatul

nemilostiv în împãrãþia ceriului.”
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Partea V
FOCUL

Cap. I

Lumina
Botezul. Cununia. Moartea
Lumînãrile. Ceara. Albinele

§ 1. Apa ºi focul

Pentru botez, sînt de trebuinþã :lumînarea, crijma ºi faºa. În
Mihalcea, la lumînare, pun crijma împrejur ºi o leagã cu faºa, care
e o cordeluþã sau niºte jerghii de bumbac colorat, legînd totodatã
împrejurul lumînãrii : flori, busuioc, berbenoc, mai ales dacã copilul
e fatã.

În Roºa, fac mai tîrgoveþeºte : la lumînare, pun un ºãluþ sau
cumaºul de rochie, pentru mamã – ºi pînza de crijmã o dau deosebit.
Crijma trebuie sã fie de trei coþi.

E bine a da finului crijma cît omul de mare ; ºi mai cu samã cînd
botezi întãi ; cã el, cînd mori, cu aceea te acopere – ºi dacã nu ajunge,
trage de ici, trage de colea ºi plînge. Crijma ceea, cînd mergi prin foc
pe ceea lume (cã avem sã trecem trei focuri), el o þine dinspre foc, sã
nu te dogoreascã, te apãrã.

În Broscãuþi, spun cã crijma s-o mãsori pe trup, cît e omul cu
mîna întinsã în sus.

Crijmã dacã nu ar da nãnaºul copilului, copilul acela ar fi gol pe
ceea lume. Andrei Motoc, Mihalcea

(Vezi crijma la moroi.)

La lumînare, numaidecît trebuie sã pui ceva, cãci nu se cade a
þinea focul cu mîna goalã, de aceea se pune un cumaº de rochie sau
un ºeluþ. Roºa
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În Moldova, e obiceiul a pune la lumînare ceva alb (haina
nevinovãþiei), subþire, un batist sau un tul creþ împrejur ºi legat sus
cu o cordea ce spînzurã, iar cumaºul se dã la scãldãtoare.

Pînzã pentru crijmã se dã cît de multã.

(Despre botez, mai detailat se va vedea vol. II*.)

E bine ca nãnaºul sã îmbrace pe copil la scãldãtoare cu totul al
sãu, nou: cãci la botez, spune preotul : „Cîþi în Hristos v-aþi botezat,
în Hristos v-aþi ºi îmbracat.”

De la lumînarea care o dai la botez, þi se vede pe ceea lume, cãci
acolo nu-i soare. Chiar dacã n-ai dat altã lumînare de pomanã, dar
aceea este.

Dacã e copilul sãnãtos, e regulã ca sã se boteze la opt zile ;dar
poate aºtepta ºi mai mult, pãnã ce se gãsesc cumãtri.

Cumãtru ca sã fie, se primeºte oriºicine, cãci e mare pomanã a
boteza, a da la legea lui Dumnezeu; pacat are acela ce se fereºte.
Dar mai mare pomanã are omul, cînd boteazã vrun copil fãcut afarã
de lege. General

Nãnaºului, dacã îl boteazã, îi merge tare bine în oriºice. Dacã
gîndeºte la vrun interes sã isprãveascã, sã-ºi iaie atunci semn din
acel lucru ºi, cum pune gînd, aºa i se va împlini, petru cã aºa un
copil nu e fãcut de silã, ci din bunãvoie ; nu ca în cãsãtorie cu musai.
De copilul acesta ºtie Dumnezeu. La asemenea copii se grãmãdesc o
mulþime de cumãtri ; cã le merge bine în vite, în pãseri, în roada
cîmpului ; toate celea se înmulþesc. D-na Maria Tuºinschi, Mihalcea

În Mahala, se spune cã copilul din flori e nazdravan.

La botez, preotului i se aduce poclon doi colaci, un ºip cu rachiu
sau cu vin º-o gãinã.

În Moldova, cînd se începe sãvîrºirea botezului, moaºa pune
copilul jos ºi preotul de jos îl ia ºi-l dã nãnaºului în braþe ºi apoi îl
boteazã.

La botez nu e bine sã se iaie mulþi cumãtri ; în Moldova, nu iau
decît unul ; pentru cã copilul ce se boteazã ºi copilul nãnaºului devin
fraþi de cruce – ºi legea opreºte de a se cãsãtori ; ºi dacã mai sînt
încã ºi mulþi nãnaºi, nu se poate ºti cum vine vremea, cînd sînt
copiii mari, ºi pot avea piedici apoi la cãsãtorie.

Tot astfel, nu se puteau demult cãsãtori nici doi copii botezaþi de
acelaºi nãnaº, precum nici cei botezaþi în aceeaºi apã.

Frãþia de cruce e mai mare ºi decît frãþia de sînge.

Încumãtrirea, în vechime, era foarte respectatã. Cînd o femeie
observa cã barbatul ei s-a dat în dragoste cu o alta, îndatã o lua pe

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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aceea de cumãtrã sau punea pe barbatul ei sã-i boteze aceleia ºi
atunci nu se mai puteau apropia unul de altul, cãci între ei era
crucea. Cei încumãtriþi sînt mai aproape fraþi decît fraþii adevãraþi.

Astãzi, se pare cã nu mai sînt luate lucrurele aºa de serios ; – mai
îndrãznesc oamenii…

Toatã lumea mã vorbeºte
Cã cumãtrul mã iubeºte.
Îl iubesc ºi mã iubeºte
ªi pacate dobîndeºte.
De-aº ajunge-n postul mare,
Sã dau douã sãlindare,
Unul el ºi unul eu,
Sã ne ierte Dumnezeu. Broscãuþi

*

Lasã lumea sã vorbeascã
ªi nãnaºul sã-mi trãiascã.
Sã vorbeascã bun ºi rãu,
C-aºa-i de la Dumnezeu.

*

Lelea albã ca ºi caºul
Se iubeºte cu nãnaºul.
Lelea neagrã ca ceaunul
Se iubeºte cu jupînul. Ropcea

*

Cumãtrul e mare lucru, mã rog, dacã îþi ia sîngele pe mîni ºi-l
încreºtineazã, sã-l aducã la dreptate, la Dumnezeu! Nãnaºii îl duc
înaintea lui Dumnezeu. Omul se naºte – dar de n-ar fi cine sã-l
încreºtineze, ar fi prãpãdit, ca ºi un sãlbatec. Dacã n-ar avea lege,
pe ceea lume n-ar fi nimicã, Dumnezeu n-ar mai ºti de dînsul.

Pe cumãtru, nãnaº, e pacat sã-l ocãreºti. Cumãtrului, chiar de
þi-i frate, e pacat sã-i zici pe nume, îi spui : „cumãtre !” Cumãtrul,
nãnaºul lumineazã sufletele celor ce-i boteazã ºi-i cununã; le þine
focul la spate. Da amu, se ocãresc ºi cumãtrii ºi finii ocãresc pe
nãnaºi, le zic : „Þ-oi da eu lumînarea înapoi !” Botoºani

Cum se topeºte lumînarea, aºa se topeºte pe ceea lume acela ºi
arde, care va sudui or va bate pe nãnaº. Mihalcea

Cumãtrul îþi rãdicã sîngele pe mîni de la sfîntul pãmînt. Atunci
cînd rãdicã preotul ºi dã nãnaºului copilul, îngerul îl rãdicã.

Andrei Motoc, Mihalcea

(Despre colacii ce se dau nãnaºului se va videa vol. II*.)

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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De la botez, se merge cu lumînarea aprinsã pãn’ acasã ºi dacã se
stînge pe drum sau dacã sã rupe e semn cã n-are sã trãiascã copilul.

Siret

Copilul trebuie sã stea 24 de ceasuri cu „mirul” pe el ; ºi a doua zi,
sã scaldã. Atunci, dupã scãldãtoare, sã face petrecerea numitã
„cumãtrie”, nu dupã ce l-au botezat. În scãldãtoare, cumãtrul pune
bani pentru moaºã ºi face cruce în apã cu lumînarea de botez – în
apã se pune zahar, pîne etc., ca sã aibã copilul ºi sã fie dulce ; sã pune
hãrtie, condei – ca sã înveþe bine. Botoºani

În Mihalcea, pe cînd îl scaldã, femeile, de-i fatã, cos, torc etc., ca
sã ºtie lucra – iar de-i bãiat, barbaþii iau coasa, hîrleþul, toporul, –
sapã, cosesc etc. Apa se duce cu cîntece afarã ºi o toarnã la un copac
tînãr ºi joacã împrejur.

În Botoºani, dupã scãldãtoare, care cumãtrã vra îmbracã copilul
cu totul al ei, din nou, sã nu fie o aþã de la pãrinþi.

La masã, dupã scãldãtoare, cînd sã dã gãina, moaºa aduce copilul
cu lumînarea aprinsã la nãnaºi ºi-i dau un dar. În Ropcea, pãrinþii
pãstreazã darul acesta, iar de-i dau bani, cumpãrã un lucru pe
norocul lui, îl înmulþesc ºi-l are ºi cînd e mare, sã însoarã cu el,
chemîndu-se cã de la nãnaº i sã trage ; rar care pãrinte stricã pentru
dînsul cea ce e a copilului, norocul lui.

*

Copilul în bisericã. Pãrul ºi unghiile

La ºese sãptãmîni, mama duce copilul la bisericã ºi preotul îl
închinã pe la icoane. De e bãiat, îl duce ºi în altar, apoi îl pune la uºã
jos, afarã de altar – ºi mama de acolo îl ia.

În Mihalcea, cînd îl duc la bisericã, pun lîngã copil busuioc, zahar,
pîne – ca ºi la botez, sã aibã de toate –, iar dupã ce-l pune preotul jos,
mama anume îl lasã, ca sã pãºascã preotul peste copil, cã n-are
durere de ºele.

În Botoºani, de la bisericã, mama merge cu copilul la nãnaºa ;
nãnaºã-sa îi taie copilului þuchi de pãr ºi unghiile ºi-i dã un dar.
(Mai ales unghiile i le taie ; despre pãr, e mai puþin cunoscut obiceiul.)

Unghiile ºi pãrul, în alte pãrþi, se taie în orce timp, e vorba cã
nãnaºa sã le taie întãi. În Mahala, taie nãnaºa numai pãrul, cãci zice
cã copilul acela nu se teme de tun ºi atunci cînd îl taie, îi dã o gãinã.

În Mihalcea, la rãzãºi, se spune cã dacã taie nãnaºa pãrul, creºte
frumos ; nu-i dã nimic ºi nici se prea obicinuieºte.

În Ropcea, nãnaºul taie ºi unghiile, ºi pãrul ºi-i dã o oaie sau o
viþicã etc ; aºa se cuvine.
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Zice cã, dacã n-ar tãia nãnaºul la copil unghiile ºi pãrul, nu s-ar
ºti pe ceea lume cã-i e nãnaº, cã e botezat ; pe unghii ºi pe pãr, cînd
i le aratã, îl cunoaºte.

În Pãrhãuþi , nãnaºul, cînd îi taie pãrul, îi dã copilului 3 fuioare,
sã aibã pãr frumos, – altã nimicã.

*

Nãnaºul la alte ocazii

Cînd un copil e bolnãvicios, sã-l vîndã pãrinþii nãnaºului peste
fereastã, cã trãieºte. Botoºani

Dacã are copilul jolne la gît, sã-l prindã nãnaºa cu degetul cel
mare ºi cel mezin de gît peste fereastã, ºi-i trece. Mahala

Cînd cineva nu poate muri, sã vie nãnaºul sã-i lege lînã roºã la
mînã ºi îndatã moare. Eufrosina Perjul, Mihalcea

Lumînarea de la cununie se strînge ºi dacã omul nu poate muri,
sã i-o aprindã ºi îndatã moare. Stãneºti

*

Poveºti

Bãiatul de lemn. Darul de la nãnaºul

A fost o babã ºi un moºneag ºi n-aveau copii. Într-o zi, se duce
moºneagul la pãdure dupã lemne ; gãseºte un lemniºor potrivit – ºi
ciopleºte din el un copil. Gîndeºte el : l-oi duce la babã acasã ºi s-a
bucura ; vom avea ºi noi macar atîta copil.

Trece prin pãdure pe la un pod ºi vede doi moºnegi. „Ce duci,
moºule, în braþe ca un copil ?” Moºneagul spune. „Da l-ai botezat ?” –
„Ba nu !” – „Adã-l încoace, sã-l botezãm noi ; încaltea fã ºi d-ta ca
lumea.”

Moºneagul a luat ºi l-a botezat. Cînd l-a scos din apã, era amu
viu. – „Na-þi, moºule, copilul ºi na-þi un dar de la noi !” Cînd a spus
Dumnezeu aºa, s-a fãcut acolo o vacã neagrã. Moºneagul le-a mul-
þãmit, a luat vaca, s-a dus mai încolo în pãdure ºi i-a dat drumul.
„Am destulã avere, zice el, du-te în ºtirea lui Dumnezeu!” (Vezi
despre vaca la p. #197).

Merge acasã cu bãiatul ºi spune babei ; nici nu se putea pentru
dînºii o bucurie mai mare. A chemat îndatã o mancã. Copilul, la trei
ani, a fost flecãu.

„Tatã, zice el într-o zi, n-am eu nãnaºi ?” „Ba ai, dragul tatei, dar
nu-i ºtiu nici eu cine-s, cã mã-ta te-a fãcut mergînd într-o pãdure ; ºi
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acolo erau doi moºnegi drumeþi ºi aceia þ-au fost nãnaºi, cã erai slab
ºi ne temeam sã nu mori.” – „ªi nãnaºii ceia, dacã m-au botezat, nu
mi-au dat nici un dar?” – „Ba þ-au dat, dragul tatei, o vacã neagrã ;
dar fiindcã eu, slava Domnului, am avere destulã, am lãsat-o acolo
în pãdure.” – „Ei, tatã, dacã-i aºa, eu mã duc sã-mi caut pomana de
la nãnaºul.” Ia el ºi se duce.

Ajunge tocmai la vaca ceea ; ea era acuma bãtrînã ºi sta culcatã.
„Stãpîne, stãpîne, zice vaca, vîrã-te în urechea mea cea dreaptã, cã
am doi giuncani, care-s ai tãi, ºi ei încã picior de om pe locurile
acestea n-au vãzut, sã nu te iaie în coarne.” El a ascultat vaca ºi s-a
vîrît.

Vin boii forãind: „Mamã, este om pãmîntean pe aici ?” „Este, da
acela-i stãpînul vostru, pe care voi îl aºteptaþi de mult.” –
„Unde-i?” – „La mine în ureche.” – „Zi-i sã iasã, sã-l vedem.”

Vaca i-a zis ºi el a ieºit. „Stãpîne, stãpîne, au zis boii, multã
avere ai tu aici ; cît îs codrii iºtea, toþi sînt plini de vite de la mama,
numai noi sîntem cei dintãi.” – „Sã vã iau dar, sã vã duc acasã.” –
„Cum ne-i lua aºa? Mai întãi, du-te acasã ºi fã un ocol pentru noi –
ºi apoi, vinã aice ºi noi ne vom duce.”

El a fãcut ocoale bune ºi a venit iar la boi. Boii au strîns pe toate
vitele lîngã dînºii ºi au pornit : bãiatul înainte, dupã dînsul vaca,
dupã vacã boii ºi-n urmã vite, cîtã frunzã ºi iarbã, º-au venit la casa
moºneagului.

„De-amu, stãpîne, sã te sfãtuim noi ce ai sã faci. Mama noastrã
îi bãtrînã, ia º-o taie ºi fã un praznic, pe noi doi ne þine, iar pe
celelalte vite du-le la iarmaroc ºi prinde bani pe ele, le vinde !” El a
ascultat ºi a fãcut aºa.

Dupã ce a vîndut vitele, l-au învãþat boii sã tremitã pe moºneag
la împaratul, sã-i cearã fata. Moºneagul nu prea vra, darã se duce,
cã n-are ce face.

(De-aice urmeazã : cã împaratul cere sã-i facã pãnã a doua zi, pe
un deal, un palat mai frumos ca al sãu. Apoi, sã smulgã pãdurea de
pe alt deal ºi sã-i aducã, pãn’ a doua zi, vin din vie. Apoi, sã surpe alt
deal, sã facã ºes, sã samene ºi sã-i dea gata, pãn’ a doua zi, 1000 de
gropi de grîu ºi sã-i aducã pîne caldã la masã. – Cînd s-a fãcut ziuã,
era pînea plãmãditã. Împaratul a trimes o fermecãtoare ºi l-a ador-
mit. Boii au luat soarele în coarne ºi l-au dat înapoi la rãsãrit, ca în
variaþia vol. I, p. 163.)

Amu era tãrziu ; se uitã împaratul, soarele – abia la rãsãrit ; dar
n-are ce zice. Da bãiatul, cum a dat boul cu piciorul în pãmînt, pe loc
s-a trezit ºi s-a apucat iute ºi a fãcut alt foc, a pus pînea în cuptor ºi
cînd a fost soarele aproape amiazã-zi, a ºi dus-o la împaratul la
masã.

„De-amu, zice împaratul, îþi dau fata ºi þ-oi mai da ºi oleacã de
zestre. Ce ceri ?” Da lui i-au spus boii sã cearã atîta cît va putea
încãrca pe doi boi – ºi cît timp vor clãtina ei din urechea cea stîngã,
el sã tot încarce.

Îi spune el împaratului cã sã-i dea atîta cît va putea duce cu cei
doi boi. Împaratul s-a primit. Trage carul ºi încarcã, încarcã, încarcã
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toatã avuþia împaratului, toþi banii, lucruri scumpe ; boii tot dau din
ureche.

Au încarcat, cã au ramas casele deºerte, ºi boii tot una clãtinau.
El zice cã sã-i mai deie, cã mai poate încarca. „Bine, ce sã-þi mai
dau, cã amu n-am nimic !”

Atunci, boii s-au bagat pe sub palaturile împãrãteºti, le-a luat ºi
pe acelea în spate ºi au ramas împaratul ºi împãrãteasa goi ca
degetul, amîndoi pe cîmp.

Boii au dus toatã averea la moºneag, au aºezat palaturile ºi cînd
a fost totul gata, au zis : „De-amu, stãpîne, sã trãieºti ºi sã stã-
pîneºti ! Rãmãi sãnãtos !” ºi îndatã unul a cãzut într-o parte ºi altul
în alta º-au crapat. Da el a ramas în locul împaratului aceluia
împarat. C.C. Rucsanda Verdeanu, Botoºani

(Despre fini de-a lui Dumnezeu ºi darul ce l-au capatat, s-a mai
vãzut în poveºti.)

*

Bataia. Cumãtrul

Au fost doi oameni, un barbat ºi o femeie. Ei copii n-aveau ºi nu
erau nici saraci, dar nici bogaþi, aveau casã ºi o viþeluºã. Darã a dat
Dumnezeu cã din viþeluºa ceea, vînzînd, cumpãrînd, s-au fãcut foarte
avuþi. Într-o zi, îºi pune omul în gînd ca sã se ducã a doua zi la tîrg,
poate va face vrun negoþ ceva.

Se culcã omul sara ºi viseazã cã, de va merge a doua zi la tîrg, are
sã capete 50 de ciomege. „Bine, zice omul prin vis, dar voi rãmînea
acasã!” „D-apoi ºi acasã de vei sta, tot ai sã capeþi 25.” – „Alta nu-i
de fãcut, zice el, decît sã mã sfãtuiesc cu femeia.”

A doua zi, cum se trezeºte din somn, îi spune femeiei … „Lasã,
omule, zice ea, cã nu-i pãþi nimicã, cã eu te voi pãzi. Ia ºi te pune-n
pat ºi cine va veni, voi spune cã nu eºti acasã ºi nimicã nu-þi va fi.”
Femeia mînã argãþelul cu vitele-n cîmp, da ea s-apucã ºi-i face lui
mîncare bunã ºi-l acopere ºi-ºi catã pe lîngã casã de lucrul ei.

Iatã cã vine argatul din cîmp. : „Vai de mine, lelicã, hai degrabã,
cã douã vaci s-au îmbolnãvit ºi nu ºtiu ce sã mã fac !” Femeia aleargã
la barbatul sãu ºi-i spune : „Barbate, eu trebuie sã alerg la cîmp, cã
uitã-te ce s-a întîmplat, dar pe ceas sînt înapoi.” Barbatul ei a început
a se scînci cã sã nu se ducã, cã are sã capete bataie. Ea l-a încredinþat
cã îndatã se întoarnã ºi s-a dus, uitînd în urma ei uºa deschisã.

Trec doi vînãtori pe drum cu cînii, la vînat. Vede cînele unui
vînãtor mîþa omului pe prispã ºi fuga dupã dînsa. Mîþa ciuºti în casã
ºi se suie pe vatrã. Cînele întrã dupã ea în casã, mîþa fuge pe horn.
Cînele dupã dînsa în horn, dar aºa de tare s-a lovit, încît a cãzut
mort la pãmînt.

Aºteaptã vînãtorul, nu vine cînele ; întrã dupã dînsul, cînele – jos
mort. Întrã ºi celalalt vînãtor. Omul, cînd a vãzut cînele, de spaimã
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s-a ascuns degrabã pe cuptor. – Vînãtorii cautã cine le-a omorît
cînele ºi îl gãsesc pe om. „Bine, omule, la ce mi-ai omorît tu cînele?
Eu cu dînsul îmblam la vînãtoare ºi împuºcam lupii ºi dihãniile
stricãcioase oamenilor ; ce þ-a fãcut el þie ca sã-l omori ?” – „Nu l-am
omorît eu, cucoane, zãu nu ; s-a repezit în horn dupã mîþã ºi s-a lovit
aºa de tare încît a cãzut jos.” – „Dar tu la ce te-ai ascuns pe cuptori,
dacã nu eºti vinovat?” i-a zis celalalt vînãtor. – „Eu, cînd am vãzut
cã a picat, de fricã m-am ascuns !” – „Mãi þãrane, zice acela, degeaba
îmbli tu cu minciuni. Tu sã ºtii cã un cîne învaþat, cum era cînele
meu, plãteºte mai mult decît un þãran prost ca tine, care nu ºtie alta
nimicã decît sã iaie mãciuca ºi sã deie omului în cap. Amu, stãi sã te
învãþãm ºi noi pe tine cum sã omori dobitoacele…” – ºi cum avea o
mãciucã în mînã, începe a-i da º-a numãra.

Þãranul se vaitã, se roagã : „Domnule, strigã el, uitaþi-vã la labele
cînelui, cã-s pline de funingene, da mînile mele uitaþi-vã cã-s curate,
dacã nu mã credeþi ! … “

L-au crezut ºi l-au lãsat cu 25.
Vine femeia acasã ; el se vaitã … „Vezi tu cum te-ai dus ºi m-ai

lasat de m-au bãtut, nu þ-a fost þie milã de mine !” – „Omule, zice
femeia, trebuia sã merg; uitã-te, o vacã a ºi perit. De nu mergeam
repede, perea ºi cealaltã.” – „Apoi dã, eu ºtiu cã þie þi-s mai scumpe
vacile decît mine, pe mine pot sã mã ºi ucidã ! – Valeu, cum mã dor
ºelele ! se vaita el. – „Nu mi-s mai scumpe, omule, dar dacã nu le vom
avea, ce-a fi din noi, cu ce vom trãi?” „Da mai înainte cu ce-am
trãit ? !”

„Dã, eu am vrut ca sã fac cum mai bine, dar dacã am greºit,
bate-mã ºi tu pe mine”. „De-þi pasa, ºedeai acasã ºi mã aparai !” –
„ªtii ce, barbate, eu amu nu mai ºtiu cum sã-þi mai spun ºi cum sã te
mai rog, dar eu te voi face iarãºi bun. Uitã-te, am sã mi te fac
cumãtru. Hai ºi te voi duce în ceea casã ºi eu aice am sã fac bucate
bune ; am sã frig un gînsac º-o gãinã º-am sã fac plãcinte ºi voi aduce
rachiu º-apoi voi merge ºi te voi pofti sã vii la cumãtrie, ca pe
cumãtru.” – „Bine”, zice barbatul.

Femeia l-a luat ºi l-a dus în ceea casã, unde era curat, i-a aºternut
bine în pat, apoi a venit ºi s-a apucat de lucru. Cînd a fost totul gata
ºi masa pusã, a luat un ºip de rachiu ºi s-a dus sã-l pofteascã, dar
uºa a uitat-o în grabã deschisã.

A întrat la dînsul în casã : „Buna sara !” – „Mulþumim d-tale”, i-a
rãspuns barbatul. „Ce mai faci ? Vãd cã stai în pat !” – „Ia, sînt cam
bolnav”. – „A da Dumnezeu ºi þ-a fi mai bine. Da ºtii d-ta cu ce
poftire am venit eu la casa d-tale?” – „Ba nu ºtiu, darã dacã-mi vei
spune, voi ºti.” – „Am venit sã te poftesc, dacã þi-i cu voia, sã-mi fii
cumãtru!” – „Dacã-s bolnav ºi nu pot.” – „Da mã rog, cã nu sîntem
aºa departe ; nu-mi cãlca cuvîntul, poftim vinã!” – „Apoi dar m-oi
duce.” Femeia toarnã în pahar rachiu ºi cinsteºte la barbatul ei :
„Mã închin la faþa d-tale, sã trãieºti, cinstite cumãtre, întru mulþi
ani ; Dumnezeu sã-þi deie toate cele bune !” – „Sã deie Dumnezeu ; sã
trãieºti ºi d-ta !” Dupã ce a bãut paharul, femeia l-a rãdicat din pat ºi
l-a scos pînã în tindã. Dar tocmai atunci iatã ºi cei doi cîni ai lor,
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fugind din casã : unul cu gînsacul în gurã ºi celalalt cu gãina, ce le-a
mai fost ramas, cãci amu ospatase din cumãtrie pe jumãtate. Atunci,
nici una, nici douã, ºi barbatul bof ! în femeie. „Na-þi ºi eu þie…. ; am
capatat eu bataie pentru cîni de la alþii, sã capeþi ºi tu !” – ºi-i dã,
ºi-i dã !

„Valeu, barbate, mã rog nu mã bate. Nu-mi trebuie sã-mi fii nici
cumãtru, nici nimicã, numai sã mã laºi. Hai mai bine º-om trãi ºi de
acuma înainte cum am trãit !”… ªi dupã ce a bãtut cumãtrul bine pe
cumãtra, s-au împacat. Petrea Beicu, Mihalcea

A. Sorã de cruce, frate de cruce

Sorã de cruce sau frate se face cînd îþi e drag cineva ºi vrei sã te
vezi cu acela pe ceea lume. Se fac doi colaci ºi o lumînare ºi la
lumînare, se pune basma ºi te duci cu acele la cea ce-þi e dragã sau
la omul acela care vrai sã þi-l faci frate de cruce, dacã n-ai sorã sau
frate, ºi-i închini : „Poftim, sorã N., de sufletul meu!” – „Bogdaproste,
sorã «N», sã ne întãlnim pe ceea lume !”

Colacii se fac mari, ca la botez, ºi lumînarea o învãleºti cu crijmã.
Surorile de cruce sînt ca ºi acele de sînge, ba încã mai mult, cãci
împãrþesc crucea amîndouã. Se fac de o dragoste.

Dochiþa Hurghiº, Mahala

*

Altã frãþie de cruce e cînd se fac doi împungîndu-ºi degetul cel
mic de la mîna dreaptã ºi sugîndu-ºi unul de la altul sîngele. ( S-a
vãzut.)

Constelaþia „Delfinului” se numeºte de cãtrã popor „Crucea”.

În Botoºani, îi zic ºi „Crucea Fîrtatului” ºi mai adaug cã, dupã
cum crucea lor (Delfinul) nu e destul de dreaptã, cãci steaua din jos
stã strîmb, tot astfel ºi fratele de cruce nu e ca cel adevarat.

B. Cununia. Soarele ºi luna

Soarele e femeie ºi luna e barbat. Lîngã soare stau trei stele,
sfinþi : Avram ºi încã doi, iar lîngã lunã, trei stele, sfinte : Sf.
Magdalina, Sf. Varvara ºi Sf. Maria. Lîngã soare ºi lunã stã Antihîrþ,
vrea sã-i prãpãdeascã, sã fie în lume numai el – ºi cînd vrea sã-i
mãnînce, atunci cînd se întunecã luna sau soarele, acele trei stele îl
apãrã, îl trag. Acele trei stele poartã soarele ºi luna pe ceri.

La cununie, ia barbatul pe una din cele trei sfinte ºi femeia pe
unul din cei sfinþi mãrturie, cã-ºi vor þinea credinþa ºi nu se vor lasa
la vreme de nevoie, de slãbãciune ºi bãtrîneþe, iar pe ceea lume ei au
a-i judeca. Pãlie Bilig, Mihalcea
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Nunii. Cununia

Nunii de aceea sînt mare lucru, cãci ei þin focul la spatele mirilor
ºi de aceea e pacat mare a-l sudui sau a te sfãdi cu nãnaºul. Nãnaºii
îi dau la cale sã trãiascã în legea lui Dumnezeu. Cînd va fi sfîrºitul
lumei, Arhanghelul Mihail va trîmbiþa ºi se vor aduna toate sufletele
la judecatã – ºi atunci va sta barbatul cu femeia ºi cu nunii lîngã ei,
mãrturie cã n-au trãit în fãrãdelege, cã le-au þinut cununiile. Aºa,
cu lumînãrile aprinse, cum stau aice, vor sta ºi la judecatã ºi numai
cît atîta se vor vedea, – pe urmã, are sã se ducã fiecare unde i-i
rînduit. Botoºani. Roºa. Mihalcea

Barbatul, pe ceea lume, numai cu femeia ce a luat cununie întãi
stã alãturi. Mihalcea

În Roºa, spun cã femeia cea dintãi stã la dreapta, a doua la
stînga ºi a treia la spate.

Pe ceea lume, acei cari au trãit bine (femeia cu barbatul) ard ca
douã lumînãri una lîngã alta ; da care rãu, stau deoparte.

Cine trãieºte necununat, orice ar duce la bisericã : lumînãri,
liturghie, jertfã de ar da, – sau praznice, parastase, dacã va face, –
nu-i sînt primite de Dumnezeu. Botoºani

*

Lumînãrile de cununie (Poveste)
Omul de flori cu barba de busuioc

A fost odatã un împarat ºi avea o fatã ce nu se putea mãrita.
Într-o zi, a întrat un ficior de împarat la dînºii în casã ; pe unde întra
el , totul era deschis ºi pe nimeni nu videa. Zice ficiorul de împarat
în gîndul sãu : „De mi-ar ieºi înainte o bãtrînã, sã-mi fie mamã; de-a
ieºi un bãtrîn, sã-mi fie tatã ; iar de va fi o fatã, sã-mi fie soþie.”

Tocmai a ieºit înaintea lui fata ºi, cum a vãzut-o, i-a pus o coroanã
de busuioc pe cap ºi i-a spus : „De-amu, eu sînt al tãu ºi tu eºti a
mea !”

O pajurã venea în toatã ziua la mirele ei, sã-l mãnînce ; da fata
avea o pãuniþã ºi se lupta cu pajurea ceea º-o omorea. Dar pajura tot
învia ºi se prefãcea în altãceva ºi nu putea s-o omoare, pãnã nu i-a
dat în cap cu „crucea pãmîntului” (este aºa o buruianã) ; atunci a
omorît-o.

Acu, erau sã facã nunta ; totul era pregãtit ºi sara aveau sã se
cunune, dar pe mire nimeni nu-l putea vedea. Tocmai cînd au aprins
lumînãrile de cununie, atunci l-au vãzut. (Mai departe, nu-ºi mai
aduce aminte povestitoarea.) Maria Gãlãþanca, Botoºani

*
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Credinþi
Cununa. Femeia curatã

Dreptatea. Norocul. Pricazul

Fata care-i curatã are cununã pe cap de la Dumnezeu; dar cum se
dã cu cineva, îndatã pierde cununa ºi dracii îi pun necurãþenii cîneºti
în cap ºi aºa umblã pe ceea lume rãtãcind.

ªi femeia are cununã, dacã s-a mãritat curatã ºi þine dreptatea
cu barbatul ; care fatã ºi femeie e curatã umblã pe ceea lume cu
cununã pe cap.

O femeie, zice cã avea cununã, dar dracilor li era ciudã. L-au iudit
pe preotul asupra ei. Merge ea la bisericã, preotul tot se uita la
dînsa. Cînd la naforã, nu-i dã naforã ; îi zice cã sã aºtepte pãnã la
urmã, cã are sã vorbeascã ceva cu dînsa ; ea aºteaptã. El, dupã ce
s-au dus toþi oamenii, a fãcut bajocurã – ºi femeia a ramas fãrã
cununã. Acsenia Melnec, Mihalcea

(S-a vãzut despre preot.)

Femeia e blagoslovitã de Dumnezeu, atunci cînd se cununã ºi
dacã þine dreptatea cu barbatul, e tare fericitã.

Femeia, dacã e curatã ºi va descînta cu cele douã degete, mezinul
ºi cel mare, de jolne, de umflãturã la gît, se dã înapoi. Dar numai
descîntãtura de la fatã ºi de la femeie curatã e de leac.

Cu lapte de la femeie curatã, de stropeºti de durere de ochi cuiva
în ochi, ajutã ; dar de nu are numai pe barbatul ei, atunci mai tare
chiorãºte.

Femeia curatã de va stupi cuiva în ochi, de albeaþã, se curãþã
albeaþa. General

Femeia, pe ceea lume, stã îmbracatã ca în ziua cînd a fost mireasã.

Fetele care au murit logodite fac pe ceea lume o horã, îmbrãcate
ca mirese.

Care fete sînt curate, pe ceea lume plivesc flori ; da cele necurate
sînt toate tãvãlite de glod ºi ude, carã apã. Ropcea

Fata dreaptã se cunoaºte la ochi : cãci coada ochiului dinspre ochi
e prinsã, lipitã ; cum nu mai este fecioarã, se desprinde pãn’ în capãt.

Siret. Botoºani

O fatã fecioarã, de oriºice lucru sfînt se poate atinge.

În urma unei fete curate, în grãdinã dacã samãnã, oriºice se face,
creºte ; pepeni dacã samãnã, se fac frumoºi , asemenea ºi curechiul,
iar la murãturi dacã umblã, nu se stricã murãturile ca dupã alta. De
asemenea, e bine ca sã scoatã din pãmînt buruiene lecuitoare, cãci
ajutã. General
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Cine stricã o fatã stricã o bisericã ; ºi pentru ca sã-ºi ispãºascã
pacatul, trebuie sã facã o bisericã. Botoºani

Pacatul de a nenoroci o fatã se plãteºte dînd la bisericã o litrã de
aur, care e o 100 de galbeni. Idem

Care fatã n-a ºtiut sã-ºi poarte cinstea º-a scos-o careva din
minte, aceea în viaþa ei nu mai are noroc, cãci norocul ei a fugit la
acela. Cel mai bãtrîn ia norocul de la cel mai tînãr. Sînt boieri cari
anume nenorocesc fete, ca sã le meargã bine ºi le merge pãnã nu-i
ajung lacrimele ºi blãstãmurile lor. Roºa

Fata ce a venit necuratã la barbat aduce pagube ºi nenorocire la
casã : focu-i arde, boul picã ; dar mai ales de nuna cea mare sã leagã,
cã i-a încoronat. Focul la spate mare însemnare este ; e lumina
raiului. Dar dacã spune adevãrul, nu stricã nimãrui nimic.

Maria Cloºca, Suceava
Femeia sau barbatul care umblã-n rele n-are noroc.

Norocul numai de cel curat se þine ; cum îl spurci, fuge ºi, pe
urmã, rãmãi toatã viaþa farã noroc.

Casa omului tare pãzitã trebuie sã fie, soþii trebuie sã fie cu
credinþã unul cãtrã altul, sã-ºi pãzascã dreptatea, dacã vreau sã
aibã viaþã cu temei ºi noroc. Cum va sãri unul din soþi gardul,
îndatã sã aratã cã se face pricaz, spurcãciune la casã ºi au pagube.

Alþi barbaþi sînt cã, deºi fac, dar casa lor º-o feresc.

În Mihalcea, la rãzeºi, spun cã dacã greºeºte unul din soþi, sã
spuie îndatã celuialalt, cã atunci nu le stricã.

Dar sînt unii cãrora ºi în aceste lucruri le merge, mai ales dacã
dau peste cineva cu noroc. Sînt barbaþi cari sã þin de o femeie, chiar
de e ºi urîtã, pentru cã are noroc cu ea ºi atunci chiar femeiele lor nu
le zic nimic ; dar cum dau de alta, dupã care cunosc cã au pagube, fie
cît de frumoasã, îndatã o lasã. Mahala

Cine doarme cu o þigancã are noroc la cai. Mihalcea

Cînd se tãvãlesc cînii sau mîþele prin casã, atunci e semn cã e
necurãþenie. Moldova

(S-a vãzut boii ºi carul etc.)

Pricãjit sã cheamã acela ce trãieºte în fãrãdelege, adecã e spur-
cat ; pe aºa unul niciodatã sã nu-l þii la casã. O asemenea slugã dacã
ai, sã n-o trimeþi între vite, sã nu mulgã vacele, sã nu umble cu
fruptul, cã n-or da vacele lapte. Dacã e femeia grea în fãrãdelege, sã
nu deie din poalã mîncare la vite, cã se îmbolnãveºte vita ºi poate
peri.

Un om din Mihalcea a vãzut cum o fatã ºi un flecãu ºedeau în
cîmp în fînul lui ; omul a dat foc cãpiþei, ca sã nu deie la vite, cã se
puteau primejdui.
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La fîntînã de merge o femeie pricãjitã, sacã izvorul, pe unde calcã
ea, arde pãmîntul de trei stînjeni sub dînsa. În cîmp, sã n-o trimeþi
la prãºit, la lucrat, cã n-a fi nimicã pe unde trece ea.

De-þi trece drumul cînd te porneºti undeva, întoarce-te înapoi, cã
n-are sã-þi meargã bine. Pragul nu-i vrednicã sã-þi calce o astfel de
femeie la casã. Totul sã tulburã, sã întoarce pe unde calcã, nu-i
spori în nimic, sã trece, piere. De calci în urma ei, îþi rupi piciorul,
or de mergi la arãturã, picã vita.

Tot astfel, nu-i merge omului ºi cînd îi iese omul ce a fost înturnat
de la supt în cale. General

*

Nunii. Curãþenia

Pricaz se face de tot lucrul care nu e ºtiut. O slugã de þ-a fura o
bucaþicã de mãmãligã fãrã sã ºtii, e pricaz ; dar dacã mãnîncã în faþa
d-tale, nu e nimic. Da de nu ºtii, îndatã þi sã aratã cã ai pagube în
casã. (S-a vãzut.)

Cînd sã cununã mireasa, dacã nu spune nunei adevãrul, nuna are
pagube, îi pier din vite, ba poate sã moarã ºi ea sau vrun copil al ei.
Cînd fina n-a þinut dreptatea lui Dumnezeu, la nãnaºi le stricã ; cãci
ei sînt scriºi pentru dînsa. Cã adecã asta aºa este : pentru jurãmîntul
cununiei – cã n-a þinut jurãmîntul, legea lui Dumnezeu, º-a fãcut
afarã din lege ; pe din lãturi, nu blagoslovitã de Dumnezeu. Ea a
trebuit sã-ºi pãzeascã credinþa ei de fatã, cã aºa e rîndul de la
Dumnezeu, cã doarã are sã-ºi puie sf. cununie pe cap !

Nuna, dacã vede cã fina nu-i cum trebuie, nu vrea sã-i facã cîrpa
pînã ce nu-i spune numele aceluia sau a tuturora cu cari a trãit, ca
sã nu le strice nunei ºi la tineri. Altã mireasã, care nu vrea sã spuie,
ia o piatrã în gurã ºi o þine, ca sã cadã pe piatrã rãul ce ar cãdea pe ea.

Da odatã, o femeie din Mahala s-a jurat cã sã-i putrizeascã mînile
de la coate, de-i va face miresei cîrpa, dar a uitat ºi tot i-a fãcut – ºi
femeia ceea nu e ºi astãzi ciuntã de amîndouã mînile? !

Dacã nu spune mireasa, nuna face rîs mare, batjocurã. Mirele o
roagã pe mireasã : „Spune, cã avem a trãi ºi ni-a merge rãu în vite,
vom avea pagube” ! Nãnaºa iar o roagã : „Spune-mi, cã mi-a strica la
gospodãrie º-oi pãþi ceva !” Dupã rugãminte, dacã n-ajutã, mai ca-
pãtã ºi bataie. Alta spune de îndatã cã-i greºitã ºi cu cine ºi nuna,
atunci, ca sã nu se prindã de dînsa, se spalã îndatã cu agheazmã ºi
pune grîu în sîn zicînd: „Cum nu s-a prins nimic de grîu, cã de toate
relele a scãpat ºi s-a copt, aºa sã nu se prindã nimicã de mine”. Apoi
împrãºtie grîul pe la gospodãria ei, îl aruncã între vite, stropeºte cu
agheazmã ºi nu i se întîmplã nimicã.

În Mahala, mai pun ºi o codiþã roºã la degetul cel mic, cã adecã nu
ia asupra ei cum e mireasa, cã n-are treabã; sau rupe trei ºiraguri de
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mãrgele de la gîtul miresei ºi le aruncã în patru pãrþi zicînd: „Eu
samãn mãrgele iestea ºi cînd vor rãsãri º-or creºte, atunci sã-mi
strice la casa ºi la gospodãria mea!”

În Mihalcea, cînd ºtie nuna mai denainte pe cine cununã, ca sã
nu-i fugã norocul de la casã, încunjurã casa de trei ori cu lumînãrile
cele de cununie aprinse ºi zice : „Aice, la casa mea, sã rãmîie norocul
meu, sã nu se ducã de la mine la fini”. Apoi ia o oalã nouã, cumparatã
cu cît i-a cerut, º-o stricã cînd iese din casã zicînd : „Atîta pagubã sã
am la gospodãria mea, cît oala aceasta ce am stricat-o eu!” Sau
stricã o strachinã sau alt hîrb. ªi cînd trece pe la gard, apucã cu
amîndouã mînile doi pari ºi-i trage spre dînsa de-i rupe ºi tot aºa
zice : cã atîta pagubã sã aibã. Apoi, la bisericã, cînd stau la cununie
ºi zice preotul „Se cununã robul lui Dumnezeu N. cu roaba lui
Dumnezeu N”, nuna spune încet de trei ori : „Se cununã necurata cu
necuratul” ; (dupã cum se zice în limbagiul popular). Iar cînd vine
noaptea acasã la ea, strigã sã-i puie o cofã ºi o oalã cu apã în poartã ;
cofa o rãstoarnã cu piciorul, iar oala o sparge, ºi pe casã pune o
greblã, cã grebla are dinþi ºi alungã tot rãul ºi atunci nu are ea
pagubã, dar au mirii.

A doua zi, dacã se roagã mirii, tot le face cinste ºi pune cãlinã în
rachiu ºi leagã la ºip ceva roº. Dar dacã mireasa nu spune, fereascã
Dumnezeu ce rîs face atunci nuna ! Cãci trebuie sã facã : sã se facã
huit, sã se vesteascã ; cã orºice lucru ce e fãcut pe tagadã e rãu ; dar
dacã-i descoperit, se spune ºi ºtie fiecare, nu se întîmplã nimic
nimãrui.

Unele din cîntecele ce se cînt mireselor ce nu sînt de treabã e ºi
acesta :

Cînd vezi lunã, curcubãu,
Roagã-te lui Dumnezeu,
Cã-i barbatul nãtãrãu. Mahala

Pe o fatã care a avut copii sau a trãit cu cineva în vederea
oamenilor, dacã o cununi, nu-þi stricã, cãci e lucru ºtiut.

Unei fete ce a avut copil, cînd se duce la cununie, i se pune ºi ei
cununã ºi floare, dar deasupra peste toate acestea, se acopere cu
hobotul – ºi preotul peste hobot îi pune sf. cununie pe cap. Aºa se
face în toate satele din jurul Cernãuþului.

Mare noroc însã are nuna, unde mireasa a fost cinstitã. Atunci îi
merge bine în toate : ºi vitele i se înmulþesc, ºi în cîmp are roadã, ºi
cîºtig îndoit în toate celea. De aceea, ºi bucuria nunei e aºa mare ºi
nuna îi face atunci miresei cinstea,ce s-a vãzut ºi care se va mai
vedea vol. II*.

*

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Poveºti. Dreptatea

a). Cel ce nu spunea minciuni

A fost un boieri ºi avea un argat, care, Doamne fereºte, nu ar fi
spus o minciunã! Da o cucoanã avea 45 ºi nu avea atîta folos cu
dînºii, cît avea boierul cu acel unul, cãci trebuia sã meargã în toate
locurile cu dînºii, ca sã n-o fure. Vorbeºte ea cu boierul acela ºi-l
întreabã: cum se poate ca el cu un argat sã-ºi rînduiascã aºa de bine
toate? Boierul îi spune : „Pentru cã argatul meu e aºa de credincios,
cã el nimicã nu va face fãrã voia mea; el minciunã nu mi-a spune !”

„Hai ramaºag, zice cucoana, pe berbecul cel cu 4 coarne – ce avea
boieriul –, cã eu am sã-l fac sã-þi spuie minciuni. De nu l-oi face, sã-þi
dau eu 100 de oi ºi berbecul înapoi.” – „Haide”, zice boieriul.

Se îmbracã frumos cucoana – era vadanã ; ºi merge în pãdure la
Ivan ºi-i spune cã s-au fost luat cu dînsa 4 puºcaºi , dar s-au pierdut
de dînsa prin pãdure – ºi amu îl roagã sã o primeascã acolo sã mîie.
El îi zice cã n-are unde. Ea-i spune cã tare se teme, s-o primeascã
unde va avea – pãnã ce s-a culcat lîngã dînsul ºi i-a cerut sã-i deie
berbecul cel cu patru coarne. Ciobanul i l-a dat, cãci pãnã atunci el
nu ºtia de femeie.

Se duce ea. S-apucã el singur sã se judece : pune pe un par în
pãdure sumanul ºi pãlãria, îl face pe par boieri ºi se duce de departe
la dînsul :

„Bunã ziua, cucoane !”
„Ce veste, Ivane?”
„ªi bunã, ºi rea, cucoane ; s-a prãpãdit berbecul cel cu patru

coarne.”
„Nu-i nimicã, Ivane, vom face haitaº, º-om hãitui, ºi coarnele

i-om gãsi.”
Se întoarce el. Nu-i bine, gîndeºte el. Cum vor gãsi coarnele, dacã

coarnele îs la berbec ºi-l vor vedea la cucoanã. Merge iar înapoi.
„Bunã ziua, cucoane !”
„Ce veste, Ivane?”
„ªi bunã, ºi rea, cucoane ; am dat pe iubit berbecul cel cu patru

coarne.”
„Nu-i nimicã, Ivane : 100 de oi ºi berbecul înapoi”, zice tot el.
„Amu-i mai bine, zice el, aºa am sã zic.” Merge a doua zi la boier

ºi-i spune.
„Nu-i nimica, Ivane, zice boierul, 100 de oi ºi berbecul înapoi !

Bine cã mi-ai spus drept ºi nu mi-ai spus minciunã, tot noi avem sã
avem cîºtig.”

ªi a ramas cucoana fãrã nimic, ba încã mai rãu.
Catrina Daniliuc, Mihalcea

*
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Boul cu coarnele de aur

A fost un boier mare, cu moºii, ºi aproape de dînsul alt boier tot
aºa mare. Boierul acela s-a lãudat cã are un argat, care niciodatã nu
spune minciuni. Boierul celalalt s-a pus ramaºag pe douã moºii,
dacã nu-l va face el sã spuie minciuni.

A luat ºi a trimis pe o fatã frumoasã din casã cu o coºarcã
încãrcatã de fripturi , de plãcinte ºi de rachiu, sã-l înºele. Argatul
acela era vacari la boieri ºi ºedea cu vitele în cîmp, sub pãdure ;
mulgea vacile, grija în staul ; dar de pãzit, atîta cã de departe sta ºi
se uita, cã de înturnat, de strîns, le strîngea un bou mare, frumos,
cu coarnele de aur.

Iatã cã spre sarã, vine fata ceea la dînsul ºi-l întreabã pe unde ar
putea sã iasã, cã s-a rãtãcit. Ivan i-a spus cã încolo nu sînt sate ºi a
întrebat-o la ce se duce ? Ea i-a spus cã i-a murit barbatul ºi merge
sã-ºi caute alt barbat.

El i-a zis ca sã rãmîie cu dînsul, cã i-a fi bine, cã toate vitele sînt
în sama lui ºi poate mînca ce va voi. Ea a ramas.

A doua zi, Ivan nu se îndurã sã se depãrteze de casã ; trimite
numai boul cu vitele pe aproape de casã. A treia zi, tot aºa. A patra
zi, îi spune ea cã-i bolnavã ºi cã are sã moarã, dacã nu va tãia boul
cel cu coarne de aur ºi-i va da inima sã o mãnînce. Ivan nu se da,
zicea cã acela bou îi puterea lui ºi ce va zice stãpînul sãu, cînd va
videa cã nu-i ? Ea îi zice sã-i spuie cã l-au mîncat lupii ºi sã-i arate
coarnele.

Merge el în pãdure, prinde boul ºi-l taie ºi îi aduce ei inima ; ea,
cum a mîncat, s-a fãcut mai voioasã. Dar amu, trebuia el sã se ducã
cu vitele mai departe, cã pe lîngã casã era totul pãscut. Fata, cum a
rãmas singurã, a luat coarnele ºi a fugit ; cînd a venit el sara acasã,
n-a gãsit-o nici pe dînsa, dar nici coarnele.

„A venit beleua, îºi zice el singur, ºi l-a nebunit pe Ivan ºi amu
ce-am sã zic eu boieriului?” Îºi ia el cuºma ºi ciomagul în mînã,
merge la un copac, bate adecã în uºa, îºi ia cuºma din cap ºi zice :
„Buna ziua, cucoane !” – „Buna ziua, Ivane ! Da ce mai este pe la
noi?” – „Îi rãu.” – „Cum rãu?” – „Ia, au mîncat lupii boul cel cu
coarnele de aur prin pãduri !” – „Nu-i nimicã, Ivane (rãspunde tot el)
vom tãia pãdurea ºi vom gãsi coarnele ºi tot va fi bine.”

Vede el cã nu-i bine ; merge iar la copac ºi face tot aºa. Amu,
spune cã s-a înecat boul în iaz. – „Bine, Ivane, vom da drumul apei ºi
vom gãsi coarnele ºi tot va fi bine.”

Merge a treia oarã ; amu, spune cã a venit beleaua de l-a nebunit
pe Ivan, de a tãiat boul ºi i-a luat coarnele. – „Bine, zice boieriul, pe
belea vom prinde-o ºi coarnele le vom gãsi.” Aºa a vãzut el cã-i mai
bine, ia ºi merge la boieri ºi-i spune adevãrul. Da boieriul acela ºi
fata erau acolo ºi ascultau. – „Bine, Ivane, zice boierul, bine cã eºti
tu sãnãtos, coarnele le-om gãsi noi. Dar tu pentru cã ai spus drept,
eu am cîºtigat douã moºii.”

Pe dînsul l-a însurat boierul cu fata ceea ºi i-a înzestrat ºi au fost
norociþi. Nichifor Moþpanciuc, Broscãuþi
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(În România, este proverbul : „Pune-þi cuºma pe-un par ºi te
judecã singur !” Acelaºi se aflã ºi la italieni.)

*

Poveste de Paºti. Credinciosul

Erau doi oameni foarte saraci, cã ei niciodatã nu se mai
înfruptau. Se sfãtuiesc ei sã strîngã de iarnã hranã la femei ºi ei sã
porneascã la slujbã pãnã în primãvarã, poate vor cîºtiga ceva. Au
mers cale de 14 zile ºi au dat de un boieri. Pe unul l-a pus chelari cu
cheile, cãci el a spus cã ºtie nevoia, e nãcãjit ºi va fi credincios, iar
pe altul l-a pus la vite, afarã la odaie, sã strîngã fruptul. ªi acela a
zis cã va fi credincios.

Într-o duminicã, la douã sãptãmîni, se întãlnesc ei. – „Ei, þ-ai
strîns ceva bani sã ai pe-acasã?” îl întreabã chelariul. – „Ce bani pot
sã strîng, doarã n-am sã vînd fruptul boieriului ; m-am apucat sã-i
fiu credincios.” – „Haide hai, vei videa unde vei ajunge cu credinþa
ta. Eu acuma am strîns la bãniºori ºi încã voi cãuta sã mai strîng, sã
am pe cînd mã voi duce.”

Dar tocmala lor cu boierul a fost ca sã slujeascã din toamnã pãnã
la Florii ; în primãvarã, sã se ducã acasã. Aºa s-au întãlnit ei de mai
multe ori ºi-i tot zicea chelariul vacarului, dar acela nu-l asculta, îºi
pãzea credinþa lui. Boierul peste iarnã i-a îmbracat, le-a fãcut haine
bune ºi cînd a venit sã iasã, le-a dat ceva din frupt, ceva haine la
femei ºi cu atît s-au ales ; bani – nimic.

„Nu-þi ziceam eu? Dar mie nu-mi pasã, cãci eu am ce duce la
femeie sã fac Paºtile ; tu ai vrut sã fii credincios, rabdã!” Mergînd ei
mai departe, ajung aproape de satul lor la o apã ; acela a avut bani
ºi a trecut, dar acestuia nu a vrut sã-i deie ºi l-a lasat acolo, l-a luat
numai cît în rîs :„Tu poþi sã stai ºi aice, cã eºti credincios !”

Acuma, cu dînsul, diavolul îmbla ; Dumnezeu s-a fost departat de
inima lui. Rãmîne omul peste noapte acolo ; gîndeºte cã apa va
scãdea pãnã a doua zi ºi va trece cu picioarele. Dar unde sã se culce?
Case pe acolo nu erau. Vede o ciobacã rãsturnatã, merge ºi se vîrã
sub ciobacã. Peste noapte, vin dracii acolo ºi cel mai mare îi apucã
ºi-i bate : „Voi ce faceþi, cã de nimicã nu cãutaþi ce vã spun eu? Iatã,
mîne, cei doi fraþi cari s-au sfãdit pentru banii ce i-au ascuns tatãl
lor sub talpa casei, cel mare va merge la bisericã, iarã cel mic va lua
cuþitul sã-l omoare ºi-l va aºtepta în cîrºmã. Cãutaþi sã-mi faceþi ºi
treaba asta, sã nu-i fiþi celui mic de ajutor !”

Pãnã a doua zi, a scãzut apa ; omul trece ºi merge în satul apro-
piat drept la cîrºmã ºi pãzeºte ; era în ziua de Florii. Vine cel mic ºi
cere douã litre de rachiu, bea una ºi cînd vine cel mare, îi întinde
cealaltã ºi scoate cuþitul sã-l taie, cã a ascuns averea tatãlui lor.
Omul sare, îl opreºte ºi le spune cã de-i vor da o parte din bani, le va
arata unde li-i averea. Dupã ce s-au împãrþit, l-a luat cel mare de
bucurie la dînsul ºi i-a mai dat din partea lui. L-a þinut pãnã în ziua
de Paºti, l-a îmbracat în haine mai frumoase, a scos un cal bun din
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grajd, i-a împlut desagii de pascã ºi l-a pitrecut acasã. Femeia n-avea
nici de unele ; îl cãuta, cãci gîndea cã-i înecat.

Cînd l-a vãzut tovarãºul sãu, l-a întrebat de unde are toate aces-
tea. El i-a rãspuns „cã e credincios” ºi de aceea le are. Apoi i-a spus
de ciobacã.

Se duce ºi acela acolo de se ascunde, dar diavolii, mînioºi, au
cãutat cine este în apropiere ºi l-au omorît. Ropcea

*

b). Femeia
Norocul. Basmaua. Dragostea

Norocul, omul dacã îl pãzeºte, îl cinsteºte, nu merge la crîºmã, nu
se bajocureºte, trãieºte în dreptate, în lege, – apoi îl are, ºede lîngã
dînsul ; da dacã nu, apoi fuge de la om ºi omului nu-i merge în nimicã,
toate le prãpãdeºte ; dar dacã îi vine iar mintea ºi se roagã la
Dumnezeu, Dumnezeu iar i-l poate da.

Norocul fuge ºi se ascunde pintre alte noroace ; dar este om care
n-are nicidefeli noroc.

Odatã, era un bãietan ºi sluja la un om , pentru o bucatã de pîne,
ºi cînd o aducea acasã, o cata ºi nici p-aceea n-o afla. Vine el ºi-i
spune omului. – „Catã, zice omul, cã tu n-ai noroc, vine alt noroc
ºi-þi mãnîncã bucãþica ta ; da, zice omul, ia ºi te însoarã, cã poate va
avea femeia ta sau vrun copil noroc ºi vei trãi de pe norocul lor.”

Atunci nu era aºa multã lume ca amu. Un împarat îºi alungase
fata ca sã-ºi caute singurã norocul, cã nu avea cu cine sã se mãrite ;
fata ceea a venit pãnã la bordeiul lui ºi s-a ascuns pe cuptori ºi el de
aceea nu avea pîne, cã ea i-o mînca.

S-a pus el sã pîndeascã cine mãnîncã ; a prins-o ºi s-a însurat cu
ea. „De-amu, tu eºti al meu ºi eu sînt a ta”, a zis fata. Da erau saraci,
cã n-aveau nici de unele. Ea i-a dat o basma mare de matasã albã ºi
i-a zis sã se ducã în tîrg ºi s-o vîndã. El a pus basmaua ceea pe o
prãjinã ºi s-a dus printre oameni sã o cumpere cineva. S-a gãsit un
boier cã i-a cumpãrat-o. El a luat banii ºi º-a cumparat o pãreche de
boi. Merge el pe drum cu boii acasã ºi întãlneºte pe un om cu un car ;
îl ducea singur. Se uitã el ºi zice : „Bade, nu-i schimba cu mine : sã-þi
dau boii ºi sã-mi dai carul?” Omul a rîs… – „Ba voi schimba”, zice el.
Acela a luat carul ºi s-a dus.

Mai merge el cu carul ce merge ºi întîlneºte un om cu o caprã :
„Bade, nu-i schimba cu mine : sã-þi dau carul ºi sã-mi dai capra?” –
„Bine, de ce nu”. ªi a luat capra. Merge el cu capra ºi vede un om cu
o coasã; schimbã capra pe coasã. Merge mai încolo ºi întãlneºte pe
un om cu o cute ; schimbã coasa pe cute. Da boierul cel ce a cumparat
basmaua de la dînsul, – tot dupã dînsul umbla sã vadã ce va face ; el
l-a fost vãzut de la început cum a dat boii pe car ºi a vãzut cã-i prost.
Merge omul cu cutea, vede pe o baltã niºte reþe sãlbatice, zvrrr…
cutea în baltã dupã dînsele ºi omoarã o raþã. Pe urmã, se dezbracã
ºi merge de scoate raþa.
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–„Omule, nu þi-a zice nimicã femeia ta acasã de cîte le-ai fãcut?” –
„N-are sã-mi zicã, cucoane, vei videa.” – „Dacã va fi aºa cum zici tu,
eu îþi dau þie un sat (o moºie) !”

Ajunge omul acasã, da femeia îi iese înainte ºi îl începe a-l pupa.
„Bine ai venit, omule ! Da cu basmaua ce-ai fãcut?” El îi spune din
capãt toate cele, pãnã ce a venit la raþã. „Bine ai fãcut, omule, tare
bine, da unde-i raþa? Ad-o încoace, voi smulge-o ºi voi face fripturã ºi
vom mînca amîndoi !” Da boierul asculta de sub fereastã ; atunci
întrã ºi el în casã. – „Eu asta, zice el, n-am crezut, cã nu þ-a zice
femeia nimicã, dar dacã trãiþi voi aºa de bine, iatã ai cãºtigat o moºie
de la mine !” ºi din saraci ce erau, s-a fãcut el boieri, cã femeia i-a fost
norocul.

*

Podariul

Au fost odatã 3 fraþi, unul zice : „De mi-ar da mie Dumnezeu lanul
cel de grîu, aº face arie lîngã drum ºi, la tot saracul ce ar trece, aº
da.” Altul zice : „De mi-ar da mie Dumnezeu stîna ceea, aº face-o
lîngã drum ºi orcine ar trece ºi ar cere caº i-aº da degeaba”. Da al
treilea zice : „Ba mie dacã mi-ar da Dumnezeu o femeie într-un gînd
cu mine ºi sã mã facã podari !”

Dumnezeu ºi cu Sf. Petrea îmbla pe atunci pe pãmînt ; i-a auzit ce
au vorbit ºi a dat fiecãrui ce-a cerut. (Cãci zice cã Dumnezeu dã
omului tot ce cere, numai omul uitã ce-i dãtor lui Dumnezeu.) L-a
cîtva timp, se duce Dumnezeu ºi cu Sf. Petru la cei trei fraþi sã vadã
cum îºi þin fãgaduiala. Merge la cel cu girezile de grîu, dar el nu
dãduse nimãrui vreun pai. Merge Dumnezeu cu Sf. Petrea ca niºte
cerºitori ºi se roagã sã le deie un snop, ca sã-ºi facã o azimã, cã tare
li-i a mînca. Cînd a început el a-i ocãrî : cã dacã ar fi dat el fiecãrui,
azi ar fi ºi el calic ! – dar la urma urmei, i-a chemat înapoi ºi le-a dat
un snopuºor mucegãit. Moºnegii au luat snopul ºi, mergînd ceva mai
departe, i-au dat foc : grãul a rãmas curat, numai bobul ºi paiul a ars.
Omul vede de departe cã arde snopul, se înciudeazã ºi vine la dînºii
sã-i ocãreascã de ce fac rîs din pîne ; dar vãzînd, s-a mirat. Se duce ºi
el cu chibriturile la girezile lui ºi le dã foc ; a ars totul pãnã la cenuºã
ºi a rãmas sarac.

Merg moºnegii la cel cu stîna ºi se rogã sã li deie un caº ; dar nici
el nu vrea sã le deie, cu mare greu le-a dat oleacã de zer acru.
Dumnezeu a ameninþat cu cîrja ºi oile au perit de galbazã.

Merg ei la podari ; era noaptea, el se descãlþa, era cu un picior
desculþi ºi ea mesteca mãmãliga. Deodatã, aude strigînd cineva
afarã: „Sãriþi, cã mã înec !” Amîndoi sar, el cum era – ºi merg la apã,
dar nu vãd pe nimene. S-au fost pus acu sã mãnînce. Aud a doua
oarã : „Sãriþi, oameni buni, cã mã înec !” Au sãrit amîndoi, au lasat
mîncarea ºi au apucat care ce a putut în mînã, unul cociorva ºi altul
prãjina, dar cînd merg la apã, nu-i nimene. Se culcã ei, dar cînd
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adorm mai bine aud: „Sãriþi, nu mã lãsaþi, cã mã înec !” Iarãºi sar
aºa cum erau, dar iar nu gãsesc pe nimene.

Atunci a zis Dumnezeu lui Sf. Petrea : „Aiºtea-s buni, aiºtea-s ai
noºtri !”

A doua zi, omul acela, ce-i vine lui în minte, sã iaie vaca ºi s-o
ducã de vîndut la tîrg. Cum întrã el în tîrg cu vaca legatã de funie,
vede un om cu o caprã. – „Bade, na-þi vaca ºi dã-mi capra !” Omul i-a
dat-o. Merge mai departe ºi vede pe unul cu o curcã : „Bade, na-þi
capra ºi dã-mi curca !” – „Bine”, i-o dã.

Niºte neguþitori din tîrg cu carele încarcate au vãzut cã el a dat
vaca pe caprã, s-au luat dupã dînsul sã vadã ce va face pînã la sfîrºit.

Curca a schimbat-o pe o gîscã, gîsca pe o raþã, raþa pentru o gãinã
ºi gãina pentru o cîrjã. Atunci negustorii îl întreabã: „Bine, omule,
ce þi-a zice femeia pentru cele ce le-ai fãcut?”– „Nimic”, zice el. – „Nu
se poate sã nu-þi zicã nimic, dupã ce ai fãcut atîtea neghiobii !”– „Eu
vã spun cã n-are sã-mi zicã nimic–ºi dacã vreþi , eu mã apuc rãmaºag
cu voi.” Se pun rãmãºag boierii cã, dacã nu-i va spune femeia nimic,
sã-i deie carele cu marfã ºi dughenile ºi toatã averea lor ; ba încã pe
deasupra, sã-l slujascã cu credinþã încã doi ani. Au fãcut tocmalã sã
meargã cu dînsul acasã ºi sã steie trei zile sã se încredinþeze.

Da femeia era într-un gînd cu dînsul, ea ºtia ce a fãcut barbatul
ei. Cum a vãzut mãciucuþa, ea s-a bucurat ºi a dezmierdat-o º-a
pus-o în cui. Negustorii au început a-i spune cã barbatul ei îi prost ºi
rãu a ajuns, dacã din vacã, s-a ales cu un bãþ.

Ea þinea una, cã tare bine a fãcut ; cã ei i-i mai dragã mãciucuþa,
cã n-are sã aibã de lucru cu ea, ca cu vaca. Dupã ce au trecut trei zile,
au pierdut neguþitorii ramaºagul ºi podariul a ramas bogat ºi fericit.

D-na Maria Rugescu, Hîrlãu

*

Soþia credincioasã

A fost un împarat ºi avea o fatã. Amu, ce a fost greºit ea înaintea
lui or aºa a fost dat de la Dumnezeu, cã i-a zis într-o zi fetei : „Cine va
vorbi mai întãi cu tine astãzi dimineaþã, cu acela ai sã te mãriþi !”

Cum sta fata afarã, iatã vine un prost ºi-i zice : „Buna dimi-
neaþã!” – „Mulþãmesc d-tale !” zice fata. „De-amu, zice împaratul,
chiar ia ºi te du!”… Li-a dat bani, i-a cununat ºi s-au dus.

S-au dus ei în lume, º-au cumparat o cãsuþã ºi trãiau acolo ; el
dormea toatã ziua, da ea lucra nãfrãmi frumoase. Vine Dumnezeu ºi
cu Sf. Petru într-o sarã acolo ºi se roagã sã-i primeascã la mas.
Barbatul ei dormea, dar ea lucra.

Stau ei cît stau, vãd cã ea tot lucreazã înainte ; amu era noaptea
tîrziu ; – Dumnezeu se aninã de dînsa… „Dã-mi pace, zice ea, cã eu
am barbat.” Se aninã ºi Sf. Petru, gîndeºte cã poate-i va plãcea el, cã
era mai tînãr. Ea îi spune ºi lui tot aºa.



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 481

Atunci i-a zis Dumnezeu: „Dacã eºti tu aºa cu credinþã barbatului
tãu, sã ºtii cã de-amu, pe un pumn de bani te vei culca ºi pe doi te vei
scula!” ªi aºa a fost. Grigore Filip, Mihalcea

*

Norocul

A fost un flecãu ticãlos, ce tot slujea ºi slujea pentru o mulþime de
bani ºi n-avea din ei parte. A luat ºi s-a dus la împaratul, sã se
jeluiascã, poate i-a face împaratul dreptate. Împaratul l-a alungat :
„Dacã nu-i dã Dumnezeu, ce dreptate poate sã-i facã împaratul? !”

Da fata împaratului iese ºi zice : „Dacã n-ai noroc, însoarã-te, cã
poate va avea femeia d-tale sau vrun copil ºi-i trãi ºi d–ta de pe
norocul lor.” Împaratul o ia de mînã, mînios– ºi i-o dã lui : „Na, darã,
fii tu femeia lui, dacã eºti aºa de cuminte ºi te amesteci unde nu-i
lucrul tãu !” Ea tocmai atunci scotea din gherghef o basma ce o a fost
cusut – º-a luat basmaua ºi s-a dus.

Ce sã facã? Cu ce sã trãiascã? Ia basmaua ºi i-o dã lui, s-o ducã
în tîrg ºi s-o vîndã. „Da ce sã cer pe dînsa?” o întreabã barbatul ei. –
„Ce sã ceri ? Du-te ºi tu ºi o aratã la niºte neguþitori cuminþi ºi
spune: Cît va face, atîta mi-þi da !”

El se duce la unul ºi o aratã ; negustorul îl întreabã: „Cine a cusut
basmaua asta?” – „Cine s-o coase? Femeia mea! ”– „Cum se poate,
mãi prostule, ca sã ai tu femeie care sã coase aºa?” – „Ia, am,
jupîne ! – „Ce spui, mãi mincinosule ; aºa o femeie îi de obrazul tãu?
Mãi, de s-a afla cã ai tu aºa o femeie, eu îþi dau dughenile acestea în
care ºed ! Du-mã cu tine acasã !” – „Te-oi duce, jupîne !”

Îl duce pe neguþitor într-un bordei, unde ºedeau ei – ºi vede acolo
pe fata de împãrat. Ea i-a spus cã i-i femeie ºi a trebuit sã iasã din
dughene ºi sã i le dea lui.

Vine la un timp un boier mare, cu trãsura cu opt cai, sã cumpere
în dugheana ceea, ca întotdeauna; barbatul ei nu era acasã. Boierul
vede alþi stãpîni ; o vede ºi pe dînsa ºi-i place.

Sara, cînd a fost la plecare, spune boieriul vizitiului ºi la ceilalþi
flecãi : „Mãi, cînd va veni neguþitoriþa la trãsurã sã-ºi iaie ziua bunã
de la mine, voi s-o înºfacaþi , s-o puneþi în trãsurã lîngã mine ºi sã
mînaþi cît îþi putea !”

Au înºfacat-o ºi s-au dus ; ea a tãcut, nu a zis nimicã. Dar de
demult, în Moldova întreagã, aºa era obiceiul : cã de ai fi lasat
undeva la fîntînã sau pe drum un lucru ºi sã fi venit la anul sau la
cîþiva ani, îl gãseai, nu-l lua nimene. A mers boieriul cu ea ºi s-a
oprit la o fîntînã, ea a pus un inel ; la alta, o basma – ºi tot aºa, a
lasat tot drumul, cîte ce a putut. Cum au ajuns acasã, ea s-a apucat
de gospodãrit, cã el era vãduvoi ; a gãsit cãlepe, cînepã ºi s-a dat la
tors, la þesut, – a început a înturna cum ºtia ea.

Vine barbatul ei, negustorul, de unde fusese în cãlãtorie ; femeia
lui nu-i ! Întreabã de bãieþii din dugheanã; ei îi spun cã a furat-o un
boieri.
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El, cum a auzit, a lasat tot baltã ºi a pornit dupã dînsa în lume;
cãci ºtia cã fãrã dînsa nu mai are la ce trãi. Se duce el, se duce,
ajunge la o fîntînã ºi vra sã beie apã, gãseºte inelul ºi-l cunoaºte : „Îi
bine, pe aice a trecut femeia mea!”

Merge mai departe, gãseºte basmaua – ºi tot aºa, pãnã l-a dus în
tîrg. Cum a ajuns acolo, a început sã ispiteascã, sã întrebe, pãnã ce
a aflat unde ºede boieriul care îi furase femeia. La poartã, stau
soldaþi de pazã ; el vra sã între, nu-l lasã ; cu mare ce, a ajuns la
scarã, unde era ea. – „Ei, ce-i de fãcut?”, o întreabã el. – „Du-te
înlãuntru la boier ºi-i spune: «Porcii d-tale au întrat în grãdina mea!»
Atunci el are sã-þi zicã : «Ce vra sã zicã asta, spune-mi sã ºtiu ºi
eu.» – «Eu þ-oi spune, dar sã ºtii cã dacã îi afla, îi crãpa!»”

A mers el repede în casã la boier, da boierul, cum la vãzut, l-a
întrebat : „Ce vii, bre, aºa buzna în casã, ce ai pãþit?” El i-a spus cum
l-a învãþat ea ºi boierul i-a rãspuns întocmai aºa. ªi dupã ce a spus
omului sã-i spuie – ºi a auzit, a crãpat ; ºi a rãmas ea cu dînsul
stãpînã în toate averile boierului.

„De-amu, zice ea, hai la tata ; da îmbracã-te frumos, numai în aur.
Avem sã mergem cu trãsura ºi, înaintea trãsurei ºi în urmã, sã
meargã îmbracaþi frumos sute de cãlãreþi. Drumul în împãrãþie la
tatãl meu e de cremene ºi tu sã faci toate potcoavele la caii tãi de
criþã ºi cînd s-a atinge criþa de cremene, necontenit au sã iasã scîntei,
aºa cã, de departe, are sã parã cã vine un foc ; dar tu n-ai sã fii cu
mine în trãsurã, da ai sã mergi pe cal, alãturea, lîngã obloanele
trãsurei.”

Cînd au ajuns la împaratul, le-au ieºit toþi înainte, ca la cine ºtie
cine. El a sãrit iute de pe cal ºi a scoborît-o pe dînsa din trãsurã ;
atunci împãratul vede cã-i fata lui. – „Vezi, tatã, dupã cine m-ai
dat?” Împaratul, la culme de fericit, a fãcut din mîini : „Dar fie a lui
ºi împãrãþia !” ºi a ajuns nenorocitul, prin norocul femeiei, sã fie ºi
împarat.

Iatã, aºa e cu noroacele ! Sînt pãrinþi cari au copii cu noroc ºi le
merge bine, dar cum le-a ieºit copilul acel cu noroc din casã, ºi
norocul li s-a dus ºi numai ce vezi cã au sãrãcit.

Auzitã de la pãrintele Vasile Dumitriu, Botoºani

*

A fost un argat ºi a slujit stãpînului sãu un an, cu dreptate,
pentru un galbãn. Cînd s-a încheiat anul, a luat galbenul ºi l-a
chemat pe stãpînul sãu la un iaz : „Hai, zice el, ºi-i vedea : cu dreptate
þ-am slujit or ba? De voi fi slujit cu dreptate, galbãnul va înota pe
deasupra, de cu nedrept, se va cufunda.” Galbenul se-nþelege cã s-a
cufundat, cã-i greu. „N-am slujit cu dreptate !” Se apucã sã mai slu-
jascã un an. Aºa a slujit 3 ani. A treia oarã, cînd a aruncat, au ieºit
3 reþe de aur din iaz. Stãpînul sãu a vrut sã le cumpere, el n-a vrut,
a zis cã merge cu ele sã le ducã ca dar împãratului. Pe drum, îi
dãdeau jidanii o mulþime de bani ; el n-a vrut sã le vîndã. Ajunge la
împaratul, da împaratul nu vrea sã le ia, îl întoarnã înapoi. Aude
fata ºi aleargã. „Dã-le încoace, zice ea, ºi pentru acestea na-þi 3 peri
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ºi, ce-þi va trebui, sã scuturi un pãr ºi-þi va veni.” Sã întoarce ea
înapoi, împaratul a fost vãzut asta. „Dac-ai fãcut tu aºa ºi n-ai lasat
cuvîntul meu, du-te ºi tu cu el ; mai mult sã nu te vãd.”

Merge ea ºi-l ajunge. „A spus tata cã sã mã duc ºi eu cu d-ta.”
„Cum asta, sa vii cu mine?” „Aºa, sã-þi fiu femeie.” „Aºa necununaþi ?
Asta nu se poate !” „N-ai grijã, luna ne va fi nunã ºi soarele nun ºi
vom fi ca ºi cununaþi.” Au mers ei º-au gãsit niºte curþi deºerte ºi
s-au aºazat acolo.

La cîtva timp, aud ei cã împaratul poartã bãtãlie ºi n-are destulã
oaste, îl dovedeºte celalalt împarat. El merge ºi scuturã pãrul ei ºi-i
vine un cal. „Scoate din urechea mea haine ºi arme, stãpîne.” El a
scos ºi s-a îmbracat din cap pãn’ în picioare, iar cu sabia cînd da în
cruce, fulgera, cum fulgerã pe cer, ºi toatã oastea omora. Calul l-a
întrebat cum sã-l ducã, pe sus sau pe jos. El a zis cã pe sus, prin
vãzduh. A mers pe un deal ºi ameninþînd i-a cãsãpit pe toþi , numai
socrul sãu a ramas. Socrul sãu, alergînd la dînsul sã-i cadã în
genunchi, l-a lovit cu sabia ºi i-a dat o basma ca sã se lege. Viind
acasã, el a spus cã-i bolnav. Împaratul a dat de ºtire sã vie acela ce
l-a izbãvit, dar el n-a mers. S-a dus împaratul, preschimbat, prin
lume pãn’ a dat de dînsul ºi cunoscîndu-se, l-a pus pe el împarat.

Neculai Torschi, Mihalcea

*

Norocul. Paserea. Învãþãturile

A fost un flecãu fãrã noroc. El, cît a slujit, nu avea noroc pe ceea
ce slujea. S-a apucat sã slujascã pe o piatrã. De la o vreme, vede cã
vine o pasãre ºi tot ciocãneºte piatra, ciocãneºte, cã din ce în ce tot
mai micã rãmînea. „Oare ce pasere sã fie asta, care-mi mãnîncã mie
piatra? Am s-o prind!” Cearcã s-o prindã, dar nu poate.

Îºi face o colibã alãturea ºi s-a pus la pîndã, de a prins-o ; ia
paserea în mînã ºi se duce la vornicul de se jeluieºte : „Uitaþi-vã ce
pasãre e aceasta, cã ea îmi mãnîncã tot norocul, averea mea pe ce
slujesc !”

Vornicul îl alungã : „Ieºi afarã, nebunule ; eu cu paserea am sã-þi
fac judecatã?!”

Iese el : „Nu mã voi lasa, zice flecãul, sã ºtiu cã mã voi duce pãnã
la împaratul.”

Se duce cu paserea la judecãtorie în tîrg, îl alungã ºi de acolo.
Se duce la împaratul. – Catanele stau la poartã ºi-l întreabã ce

cautã. El le spune – ºi catanele îl alungã. „Lãsaþi-mã sã mã duc la
împãratul, sã mã jeluiesc !” strigã el. Aude împaratul de la fereastã
de sus ºi le zice sã-l lese.

Vine el cu paserea înaintea împaratului ºi-i spune. – „Apoi ce
dreptate pot sã-þi fac eu cu o pasere ; parcã ea vorbeºte ! Nu-þi pot
face nimicã!”

Iese el ºi de acolo, amu se ducea ; da-l vede fata împaratului : „Stãi
sã-þi fac eu dreptatea, vinã încoace !”
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Paserea era tare frumoasã, strãlucea ; ia paserea de la dînsul ºi-l
întreabã ce cere pe dînsa, sã i-o deie. „Eu paserea asta nu pot s-o
vînd, macar sã-mi dai nu ºtiu ce ; ea-i la mine tare scumpã. Doarã de
vrei d-ta sã mergi dupã mine, þ-oi da-o, altfel nu.” Ea zice c-a merge –
ºi dupã ce a luat-o, se întoarnã de la dînsul ºi vra sã fugã.

Iaca iese ºi împaratul. „Aºa! Tu faci judecatã fãrã voia mea ºi zici
cã te-i duce dupã dînsul ! – Aº’ sã te duci ; ia-te cu dînsul de mînã. Dar
sã fugi cã, pãnã în 24 de ceasuri, sã nu te aflu în împaraþia mea, cã
am sã trimit catane sã te caute !”

Ea s-a luat cu dînsul ºi s-a dus. Merg ei pãnã au ieºit din împã-
rãþia tãtîne-sãu. „Amu, zice ea, apucã tu pe drumul acesta ºi eu pe
celalalt ºi dacã, ieºind noi pe drumurile acestea, amîndoi ne vom
întãlni, îmi eºti partea ; iarã de nu, nu!”

Se duce el pe un drum prin pãduri, prin cîmpii – ºi ea, iar aºa ;
merg cîteva zile, cînd colo – se întãlnesc la capãtul drumului iar
amîndoi.

„Amu, zice ea, aceasta e o vestire ; (cînd strigã preotul 3 vestiri).
Hai amu iar ºi ne-om despãrþi ºi dacã ne-om întãlni, îmi eºti partea ;
de nu, nu!”

Apucã iar pe douã drumuri. Se duc iar cîteva zile, iar se întãl-
nesc. – „Amu, avem douã strigãri. De-amu, hai iar sã mai cercãm o
datã de ne sîntem partea.”

Apucã ei pe douã drumuri ; la capãtul drumului, iar s-au întãl-
nit. – „Amu, avem trei strigãri ; tu eºti al meu ºi eu a ta ; dar încã nu
putem sã ne luãm.”

Ajung ei la o casã, sã doarmã. „Tu, zice ea, sã nu-mi zici mie
nimicã ºi eu nu þi-oi zice þie nimicã.” Dupã aceea s-au culcat ; a doua
zi, s-au dus de acolo, º-au ales un locuºor ºi º-au fãcut un bordei. –
„Amu, zice ea, tu trebuie sã mergi pe trei ani în lume, ca sã te înveþi
minte, cã apoi vei veni ºi vei fi aice împãrat.”

El se duce ºi ajunge noaptea la o babã. „Da unde te duci, bade?” –
„Mã duc pe trei ani în lume, ca sã învãþ minte.” – „Stãi la mine, zice
baba – ºi slujeºte ºi te voi învãþa eu.” Rãmîne el la baba ceea, –
atunci era ziua un an; aºa era de lungã. – A doua zi, îi dã baba de
lucru. El lucrã din greu ºi o asculta tot ce-i zice, anul întreg. Sara, îi
spune baba: „Tu la drum dacã te–i duce ºi vei vedea pe cineva într-un
greu, într-o nevoie, sã sari îndatã ºi sã-l ajuþi.”

A doua zi, lucrã iar toatã ziua din greu ºi sara îl cheamã iar baba
sã-l înveþe minte : „La casã unde e femeia tînãrã ºi barbatul bãtrîn,
sã nu mîi ; sã te duci mai departe sã dormi”, îi zice baba.

A treia zi, dupã ce munceºte iar din greu, îi zice baba sara : „Cînd
vei fi mînios, sã nu dai voie inimei sã-ºi facã pe voie, cã vei avea
nevoie.”

A doua zi dimineaþã, îºi ia ramas-bun de la babã ºi se duce. Pe
drum, întãlneºte, tocmai cum i-a zis ea, un boieri cu trãsurã bunã,
înglodat cu trãsurã ºi cu caii în glod. El îndatã º-a adus aminte de
învãþãtura babei, ia fuga un lemn ºi acumpãneºte pe sub roþi trã-
sura, caii s-au opintit, au tras ºi au scos.



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 485

„Ce sã-þi dau eu, pentru cã mi-ai fãcut binele acesta?”, zice
boierul. – „Nimicã”, îi rãspunde el. – „Cum nimicã? Nu se poate !”
Boieriul purta banii în trãsurã, ia ºi-i dã doi desagi cu bani ; el ia
banii ºi se duce.

Mai departe, întãlneºte pe un om c-o puºcã în spate. – „Ce sã-þi
dau pe puºca asta, bade?” zice el. – „Puºca asta-i scumpã, zice omul ;
eu n-o vînd, dar de-mi vei da un desag cu bani, tot þ-oi da-o.” Îi dã un
desag cu bani, ia de la om puºca ºi se duce.

Acuma însarasã – se duce ºi el la o casã sã mîie ; dar acolo era un
moºneag ºi avea o femeie tînãrã. El, cum a vãzut, s-a dus sub o
cãpiþã afarã ºi s-a culcat.

În noaptea aceea, a venit un flecãu la femeie ºi a tãiat pe moº-
neag ; în casã era numai un bãieþel. A doua zi, au venit oamenii ºi
l-au luat pe aista ºi l-au închis. Acuma, era sã-l spînzure ; l-au fost
dus la spînzurãtoare, da el se roagã la judecãtor sã întrebe ºi de
copilul acela de-i el acela care l-a omorît…

Au adus copilul ºi acesta a spus cã nu e el, deoarece a dormit
afarã sub cãpiþi, – el a vãzut pe altul cã l-a tãiat pe moºneag. ªi cu
mãrturia copilului a scãpat ; i-au dat un desag cu bani ºi el s-a dus.

Ajunge el acasã, da femeia lui fãcuse în locul acela curþi împãrã-
teºti. O vede el în fereastã – ºi ce-i vine în cap, cã a întins puºca s-o
împuºte ; dar îndatã º-a adus aminte sã nu deie voie inimei, cînd e
mînios, c-a pãþi nevoie – ºi îndatã s-a liniºtit. Pe urmã, a întrat în
casã ºi ea l-a încoronat ºi a ramas el acolo împarat.

Saveta Dragomireschi, Mihalcea

*

Apa ºi femeia

În Suceava, povestea de mai sus mi se spuse astfel : Un bãietan
de 18 ani, însurîndu-se ºi ocãrînd femeia într-o zi, mama lui îl
blãstãmã: ca sã se ducã în lume ºi sã nu se mai întoarcã înapoi, pãn’
n-a capata minte.

Merse ºi sluji trei ani la un moºneag, care-i spuse cã, la casa unde
e barbatul bãtrîn, sã nu doarmã. – Mai sluji trei ani, pentru
învãþãtura, cã mînia de azi, s-o lese pe mîne. – ªi iarãºi trei : cînd va
întreba cineva ceva, sã gîndeascã ºi apoi sã vorbeascã.

Cu sfatul dintãi, s-a întîmplat dupã cum ºtim. Iatã cã, mergînd
el prin lume, dã de o împãrãþie unde împaratul închisese ploile,
fîntînile, nu da voie ca sã se samene ; sau dacã samana, nu era pîne,
pentru cã el nu slobozea ca sã ploaie, pãn’ nu-i va spune careva ce e
aceea ce stã la dînsul la masã. Pe masã la dînsul, sta o broascã ºi
toþi care mergeau spuneau ºi ei cã e broascã, dar nime nu gîcea.

Merse ºi omul acesta ; îl întreabã ºi pe dînsul împaratul. El stãtu
puþin ºi gîndi, apoi zise : „E femeia d-tale”. Broasca pe loc se prefãcu
în femeie – ºi din acel moment, avu împaratul soþie ; pentru care
bucurie, cu mari daruri îl dãrui ; ºi din momentul acela, slobozi
ploile, apele ºi þara lui se umplu de fericire.
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Mergînd el apoi acasã, gãsi pe femeia sa la masã, între doi flecãi.
El crezu cã sînt doi amorezi de-ai ei – ºi întinse puºca sã-i omoare pe
toþi, dar îºi aduse aminte de sfatul moºneagului ºi, lãsînd mînia pe
a doua zi, aflã cã aceºtia sînt feciorii sãi.

Mamã-sa se bucurã ºi-i spuse cã acum e cuminte ºi i se cuvine sã
aibã femeie, cãci va ºti cum sã trãiascã cu dînsa – ºi au trãit fericiþi.

De la Domnica Doroftei

*

De demult era rîsul scump. Dreptatea
Sacul cu vorbele

Zice cã slujea un bãietan la un om, tare cu dreptate. Amu, slujise
vro trei ani fãrã nici o tocmalã. Îl întrebã într-o zi omul ce sã-i deie
pentru slujba lui. „Nu vrau nimicã, zice bãiatul, decît o mînã de orz,
cu dreptate.”

Omul s-a suparat ; ar fi fost mai bucuros sã-i deie vite, bani, dar
el n-a vrut. A luat omul o mînã de orz, a pus-o într-o legãturã ºi i-a
dat-o. Ia bãiatul orzul ºi se duce ºi ajunge într-un sat pe înserate ;
merge la o casã ºi se roagã sã-l primeascã sã doarmã. Omul îl
primeºte ºi îi dã de mîncat.

Înainte de culcare, ia el legãtura de orz ºi i-o dã omului ca sã i-o
strîngã, sã nu se prãpãdeascã ; îi spune cã a muncit pe dînsa trei ani.
Omul ia legãtura ºi o zvîrle sub pat. A doua zi, cînd vra sã porneascã
la drum, cere de la om legãtura, dar legãtura nu-i ; o gãseºte ruptã
ºi orzul tot mîncat, cãci dormise peste noapte acolo un cucoº.

„Bãdicã, zice bãietanul, dã-mi orzul, cã eu am slujit pentru dînsul
cu dreptate 3 ani.” – „De unde sã þi-l dau, zice omul ; doarã sã-þi dau
cucoºul?” – „Dã-mi-l.” Ia cucoºul ºi se duce. „Uitã-te, zice omul, cum
poþi sã întri la belea pentru binele ce-l faci !”

Bãiatul merge mai departe ºi întrã sara la alt om; – îl primeºte
la mas. El dã cucoºul în mîna omului ºi-i spune cã acela îi munca
lui, pe trei ani. Omul pune cucoºul în tindã. A doua zi, bãiatul vrea
sã se ducã, cucoºul nu-i ; cautã ei prin tindã, da acolo sta un berbec
culcat, cînd îl rãdicã : cucoºul sub dînsul mort ! El alt cucoº nu vrea. –
Ce sã facã omul? – Îi dã berbecul.

Merge el iar mai departe ºi sara ajunge la o casã de oameni
saraci – ºi culcã berbecul în tindã. Peste noapte, se duc fetele omului
sã smulgã lînã de pe berbec, de brîie ; ºi cum au încleºtat mîinile în
lînã, aºa s-au lipit.

Mama lor vine sã le tragã, dar se lipeºte ºi ea. Se scoalã bãiatul,
le ia cu berbece cu tot ºi le duce ; le mînã de dinapoi, de rîdea toatã
lumea. Un om îmblãtea ºi, cum era cu lopata în mînã, merge sã le
deie cîte una la dos, poate s-ar dezlipi, dar îndatã s-a lipit ºi el.

Dar pe atunci zice cã era rîsul scump. În þeara aceea, era un
împarat, care avea o fatã ce nu a rîs niciodatã ; ºi cînd va rîde, atunci
a zis cã s-a mãrita dupã acela care va face-o sã rîdã. A întrat bãiatul
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cu berbecul lui în ograda împaratului ; atunci fata a dat un hohot de
rîs. Cînd a rîs fata, toþi cei ce erau prinºi de berbec s-au dezlipit.

Acuma, a ramas ca sã se mãrite fata dupã bãiatul ist sarac ; aºa
au pus miniºtrii la cale. Dar împaratul ºi împãrãteasa nu voia ; ce sã
mai facã ei, sã mai trãgãneze? Au spus la sfatul de miniºtri ca sã-i
deie lui sã pascã o turmã de 100 de iepuri un an – ºi dacã nu va
prãpãdi nici unul, o vor da.

Bãiatul a luat iepurii ºi i-a pãscut un an întreg ; avea un fluieraº
ºi cînd ºuiera, se strîngeau toþi grãmadã lîngã el. Vede împãrãteasa
cã nu-i bine ; se duce sã-l smomeascã pe bãiat, sã-i deie un iepure.

Bãiatul a zis cã i-a da, sã facã ce va vra el ; ºi a fãcut. – A mers
împaratul ; acolo pãºtea o iapã. Bãiatul a zis cã i-a da ºi lui unul,
numai sã facã ce-i va zice el. ªi a pãcãtuit ºi împaratul.

Cînd a venit a doua zi la sfat, au zis miniºtri cã, dacã lipsesc doi
iepuri, nu-i mare lucru; niºte vite domestice de ar fi pãscut, ºi încã
lipsea. Dar împaratul ºi împãrãteasa au zis cã, dacã-i aºa , atunci sã
mai facã o încercare : sã umple el un sac plin cu vorbe – ºi atunci îi
vor da fata.

Bãiatul a pus gura la sac ºi a început a spune toatã patarania lui,
de la mîna cea de orz, pãnã cînd i s-au prãpãdit iepurii. Atunci
împaratul ºi împãrãteasa au strigat sã tacã, cã amu-i sacul plin. ªi
aºa s-a însurat bãietul cu fata de împarat ; dacã a fost cu dreptate.
Iatã ce vra sã zicã dreptatea ! Pavel Bojescu, Iordãneºti

*

Un bãiet a fost trei ani cioban la oi, pentru 3 oi. ª-a luat oile ºi,
mergînd, întãlneºte pe Dumnezeu ºi pe Sf. Petru. Ei au cerut sã le
frigã o oaie ; el le-a fript. Au mers ºi s-au schimbat la faþã ºi au mai
cerut o oaie, – iar le-a fript. Aºa, pe toate trei. „Acu, spune-mi ce sã-þi
dau pentru bunãtatea ta?” „Nimicã altã nu vreu, decît sã pot ºti care
femeie e curatã ºi care nu.” Dumnezeu i-a dat darul acesta.

S-a dus el la un vornic ºi a slujit un an. A învaþat carte ; – vornicul,
la anul, vra sã-l facã ginere, sã-i dea fata. El se însoarã ºi dupã
nuntã, mergînd la culcare cu mireasa, pe cînd dormea ea, o a în-
trebat de mai ºtie de alt barbat. Duhul ei a vorbit ºi a zis cã au mai
fost la tatãl ei cîþiva flecãi, pe care i-a cunoscut.

El s-a sculat de lîngã dînsa º-a fugit în lume. A ajuns la un popã
ºi a slujit tot aºa ; popa iar l-a cununat cu fata lui ; – întrebînd-o ºi pe
aceasta, i-a spus cã s-a iubit cu dascalul. A fugit ºi de aici.

A ajuns la împaratul. El, la popã, învãþase carte, de era sã fie
popã. Împaratul l-a pus scriitori ºi, plãcîndu-i bãietul, i-a dat fata.
Întrebînd noaptea ºi pe mireasa aceasta – i-a rãspuns cã nu cunoaºte
barbat.

El a ramas acolo ºi trãia fericit. Aud vornicul ºi popa ºi vin cu
fetele la împaratul sã se jeluiascã. Împaratul face judecatã. El spune
cã e drept ; dar iatã de ce le-a lasat – ºi le întreabã acolo, înaintea
tuturor, acelaºi lucru; ºi a rãspuns, fãrã voia lor, duhul din ele. Toþi
au rîs. Împaratul, numaidecît cã s-o întrebe ºi pe împãrãteasã. Ea îi
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face lui semn din ochi ºi ginerele a spus cã numai pe cele tinere le
poate întreba, nu ºi pe cele bãtrîne, º-a scapat-o. Botoºani

*

Pe ceea lume

A fost odatã un flecãu ºi, cît lucra el, nu alegea nimicã din munca
lui ºi stãpînii lui se mirau cît de degrabã rupe el straiele ºi încãl-
þãmintea de pe el. Într-o zi, îi zice stãpînul sãu: „Mãi bãiate, mãi, eu
vãd cã þie în straie nu-þi merge, ian cearcã tu în altele, poate vei
avea noroc. Iacã, sã ºtii cã, pentru anul acesta, þ-oi da o viþicã ; na,
hrãneºte-o cum vrai tu, numai sã te vãd cu ceva !”

Hrãneºte el ºi grijeºte bine viþica, cînd la sfîrºitul anului, piere. –
„Na-þi anul acesta un mînz ºi cearcã”, îi zice stãpînul ; cînd la anul,
piere ºi mînzul. – „Dã-mi scroafa ceea, zice el, poate voi avea noroc în
porci”, darã ºi scroafa a perit. – „ªtii ce, stãpîne, eu voi sluji pe piatra
asta ; cînd voi împlini anul, îmi vei da piatra.” – Bine. Cînd se apropie
anul, se cufundã piatra. Atunci zice el : „Am sã slujesc pentru o
pascã.” Vin Paºtele, stãpîna face pascã ºi-i dã ºi lui ; el pune pasca în
buzunari ºi porneºte. Ajunge într-un loc, da un moºneag lua cu
hîrleþul þãrna de pe 7 hotare ºi o tot arunca pe un altul. Moºneagul,
cum îl vede, îl întreabã ce are în traistã. El îi spune : „Nici n-ai a mã
întreba, nici n-am a-þi rãspunde !” Merge mai departe ºi întîlneºte
prin pãdure o femeie. Cum îl vede, îl întreabã: „Ce-ai fãcut ºi cum ai
vorbit cu moºneagul acela, cã el îi Dumnezeu? Du-te înapoi ºi te
roagã sã te ierte !”

Se duce el înapoi ºi se roagã sã-l ierte ; scoate pasca, îi dã sã
mãnînce ºi îi spune cum n-are noroc ºi ce sã facã? Dumnezeu îi zice :
„Du-te în cutare sat ºi te bagã argat la cel mai bogat, cã acolo-i
norocul tãu” ºi i-a mai spus cum are sã facã. Merge el acolo ºi stã cît
stã. Da acolo era o fatã, dupã cum i-a spus Dumnezeu. Cere fata în
cãsãtorie ; omul se miarã cã din atîþi flecãi cîþi au fost, nici unul n-a
cerut-o, cum de-i place aºa o sluþenie ? El a zis cã lui aºa îi place ºi
s-au însurat. Iatã cã-i face femeia copil ºi el merge sã-ºi caute nãnaº.
Pe drum, întãlneºte pe femeia ceea ce a fost în pãdure : „Buna ziua!” –
„Mulþãmim d-tale ! Da unde mergi ?” „Iatã unde…” „Nu m-ai primi pe
mine de cumãtrã?” – „Ba te-oi primi.” Merge ea ºi boteazã ºi apoi
zice : „Eu nu pot sã-þi dau nici un dar, dar te fã doftor ºi, la care bolnav
vei merge ºi mã vei vedea la cap, sã te apuci sã-l îndrepþi, dar la care
mã vei videa la picioare, sã nu te apuci. Iatã niºte buruiene, numai
cîte una sã fierbi ºi sã dai la bolnavi ºi vei videa cã vei face parale.”

Cu meºteºugul acela, a fost fãcut omul avere. Au fost trecut amu
cîþiva ani ; merge într-o zi omul în pãdure sã-ºi aducã lemne, iar
întãlneºte pe femeia ceea. O întreabã ce face? Ea îi rãspunde cã
n-are timp sã steie la vorbã. O întreabã el ce trebi are ea, de-i aºa
grãbitã ºi cine-i ea? – „Eu îs Moartea, spune ea, ºi mã grãbesc sã iau
sufletele oamenilor.” – „Da nu mi-ai spune ºi mie cît mai am de
trãit?” – „Dacã vrai sã ºtii, hai cu mine.” Merge ea cu dînsul cine ºtie
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pe unde, pãnã ce ajung pe ceea lume. Acolo era o masã cu o mulþime
de lumînãri ; una se stîngea, alta abia atunci se aprindea, alta era pe
jumãtate arsã. Moartea îi zice : „Iacã, acele lumînãri ce abia se aprind
sînt copiii cari se nasc ; ºi cele cari se stîng : oamenii ce mor ; iar
celelalte a celor cari trãiesc. Veacul d-tale îi aista – ºi-i aratã o
lumînare pe sfîrºit ; nu mai ai mult de trãit.”

A ieºit el de acolo, ia lemne din pãdure ºi merge acasã ; acuma,
locurile acele erau toate schimbate. Intrã în casã ºi gãseºte femeia la
vatrã. – „Da copilul nostru unde-i, cã nu vãd leagãnul?” – „Aracã
lume! – îi zice femeia ; amu-i flecãu cu musteaþã, de 24 ani ; tu te-ai
dus cînd era mititel la lemne ºi abia dupã atîta vreme te-ai întors ºi
tot mititel în leagãn vrai sã-l gãseºti ?” El îmblase 20 de ani cu
Moartea ºi lui i se pãruse cã o zi ! A mai trãit încã doi ani ºi pe urmã
a murit ºi el ; a venit cumãtra ºi l-a luat.

D-na Tasiluþa Nastasi, Siret

§ 2. Lumina pe ceea lume. Credinþi

Lumînarea la moarte

La români, cînd îºi dã omul sufletul, e obiceiul sã i sã puie o
lumînare aprinsã în mînã ºi aceea îi arde dinainte, în vecii vecilor
ºi-i lumineazã unde se duce. A se jura : „Sã n-am parte de lumînare
la moarte !” e tot atîta cît : „Sã n-am parte de împãrtãºenie la
moarte !” – sau poate ºi mai mult.

S-a vãzut ce groazã au acei ce sînt siliþi sã pãrãsascã þara, sã nu
moarã în þarã streinã, fãrã luminã.

Unii pradã ºi omoarã
ªi tot mor în a lor þarã,
Dar eu, pentr-un pic de vinã,
Sã mor în þarã streinã,
Fãr’ un capãt de luminã ! etc.

Sufletul ce a murit cu lumînare se cheamã cã e pregãtit, e curat ; –
mergînd înaintea lui Dumnezeu luminat cu luminã, Dumnezeu îl
primeºte – e ca ºi cum ar veni aice înaintea cuiva învestit cu o cinste.

Botoºani

Lumînarea e mãrturie înaintea lui Dumnezeu, cã avem lege.

În Mihalcea, se spune cã oamenii de aceea dau la bisericã lu-
mînãri sau de pomanã, boteazã, ca sã aibã pe ceea lume luminã, cãci
ce mai este ca întunericul de grozav. „Batã-te întunericul !” sã spune
de un blastãm.

În Mihalcea, cînd moare cineva farã lumînare, i se poate da în
urmã, puind unui om ce moare în mîna stînga o lumînare aprinsã ºi
zicîndu-i pe cînd moare : „Sã i-o duci cutãruia” ºi i-o duce. Dar zice
cã-i arde la spate, nu în faþã.
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Lumînare se poate da de pomanã de sufletul cuiva, dacã a murit
fãrã lumînare, dînd cuiva o lumînare. (S-a vãzut lumînarea de
Ovidenia.) Ropcea

Pentru cei ce au murit fãrã lumînare, sã te scoli în ziua de
Ovidenie des-demineaþã ºi sã arunci un vreasc în cuptiori, fãrã sã-l
aprinzi, ºi are lumînare. Roºa

*

O femeie bãtrînã din Mihalcea a mers la pãdure ºi a calcat,
pesemne, pe unde a fost moroi, cã a rãtãcit, n-a putut sã iasã din
pãdure ºi a cãzut jos. Acolo pare s-o fi mîncat þînþarii de vie, cãci
numai ciolanile i-au rãmas, ºi în locul acela au ºi îngropat-o ºi, de
cîte ori treceau oamenii pe acolo, fiecare aruncau cîte un beþiºor, o
surcicã, pentru lumînare, cã se fãcuse coºcogea movilã ; aceasta, cînd
se facea prea mare, se ardea ºi aruncau alte vreascuri din nou.

Ursana Filip, Mihalcea

Într-o cazarmã, n-aveau catanele hodinã ; cînd se sculau demi-
neaþã, îºi gãseau lucrurile lor cine ºtie pe unde ºi ei schimbaþi din
locul lor ; de la o vreme, n-au vrut sã mai doarmã acolo. O altã
catanã, huþan, le zise : „De-mi veþi da pe trei luni de zile concediu ºi
atîþa bani, eu vã voi face sã aibã pace soldaþii.” Îi fãgãduirã.

Cînd a înnoptat, a întrat soldatul singur în cazarmã, a aprins
lumînãri ºi se puse a ceti la rugãciuni. La miezul nopþii, întrã un
huþan ºi îl întrebã: „Cine eºti tu?” – „Eu cred în Dumnezeu, rãspunde
soldatul.” – „ªi eu cred în Dumnezeu”, zice huþanul venit. – „Dacã
crezi, de ce nu dai pace oamenilor sã se hodineascã ºi ce cauþi aici ?” –
„Îmi caut lemnul !” – „Care lemn?” – „De care m-am spînzurat !” – „ªi
care-i acela?” – „Grinda a treia de la acoperiº.” – „Ce se poate face sã
nu mai vii pe aici ?” – „Sã o arzi ºi sã dai cenuºa pe apã ºi atunci n-oi
mai veni ; sufletul meu s-a duce unde-i e rînduit.”

A doua zi, catana ceru ajutor, scoase grinda, o arsã ºi o dãdu pe
apã, iar sufletul nu a venit mai mult. Ion Pisarciuc, Roºa

Dacã moare cineva noaptea e bine ; sufletul e vesel cã merge spre
zi ºi-i va fi luminã, iar de moare ziua merge spre noapte, spre
întuneric. Dacã moare de la amiazã-zi în jos, e tare suparat ºi
blastãmã pe cei ce rãmîn ca sã nu se poatã prinde la nimic ºi dupã
aceea îs tot sãraci. Maria Spînul, Mihalcea

Cine moare în zori de zi e bun la Dumnezeu, iar cine sara e
pãcãtos. Botoºani

Oamenii ce mor fãrã lumînare, zice cã sufletul lor iese ca o
lumînare din mormînt ºi umblã, îºi cautã lumînarea. Spun vecinii
de pe lîngã þintirim cã vãd lumini de acelea umblînd ; aºa o luminã
sã întãlneascã pe cineva, l-ar poci º-ar muri – alþii zic cã luminele
acestea sînt strigoi ; sufletul oamenilor ce au fost strigoi. Mihalcea

Cine moare fãrã lumînare, sã i se dea cucoº de pomanã; s-a
vãzut.
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Cu lumînarea de la mort, încunjurã talharii casa, de dorm oamenii
în casã ca morþi ºi ei pradã totul.

Cu lumînarea aceasta, se fac farmece.

*

Lumînãrile la mort. Toiagul

Îndatã ce ºi-a dat omul sufletul, se ia o aþã ºi i se ia mãsurã
mortului din creºtet ºi pãnã în degetul cel mare la picior, (unii sã
tem sã ia mãsura, cãci zice cã cel ce ia moare), fãcîndu-i-se cu aþa
asta toiagul : o lumînare subþire, care apoi se încolãtãceºte ca un
culbec. În toiag, se pune ºi o bucãþicã de cearã, din lumînarea ce a
þinut-o mortul în mînã. Toiagul se aprinde îndatã ºi se pune la cap.

În Mihalcea, îl pun de arde pe piept, pe mîni, în toatã dimineaþa.
Cînd duc mortul la groapã, pun toiagul la cap pe raclã ; apoi îl duc
înapoi ºi îl pun pe un pahar de apã ºi un colac, de arde în trei sãri
acolo unde º-a dat mortul sufletul. Toiagul e lumînarea lui pentru veci.

În Ropcea, se aprinde toiagul de trei ori pe zi : cînd bocesc. (Mi s-a
mai adãugat, în treacãt, cã dimineaþa îl aprind cînd rãsare lucea-
fãrul.)

Afarã de aceasta, dupã ce se pune mortul pe masã, i se pun pe din
lãturi 4 lumînãri : 2 la cap ºi 2 la picioare, cari ard cele trei zile
necontenit. La þarani, punînd mortul pe laiþã, se pune mortului la
cap un sfeºnic sau o ulcicã, de care lipesc lumînãri ; ºi fiecare om ce
vine sã vadã mortul, aduce ºi o lumînare sau mai multe, de le lipeºte
lîngã celelalte sã ardã. Mortul nu se cade sã stea fãrã lumînare, nici
singur în casã, ca sã nu se apropie necuratul de trup, ca sã-l schimbe,
sã-l iaie. De aceea se face priveghiul dupã mort, ºi ca sã nu-i fie
sufletului jale, sã se bucure cît e lîngã trup. La priveghiuri, se joacã
foarte multe jocuri cu focul sau cu lumînarea.

Cînd duc mortul la groapã, în satele din Bucovina, acei ce-l petrec,
mai ales cei mai însamnaþi ºi familianþii, îl petrec cu lumînãri
aprinse pãn’ la groapã, ca sã i se vadã mortului pe ceea lume, zic
unii.

Tot astfeli era ºi în Botoºani de demult ; fiecare asistent capata de
la mort o lumînare cu basma. Dar din cauza cheltuielei prea mari,
se vede, s-a delãturat acest obicei.

Cînd se face mortului praznic, în Botoºani, se lipeºte o lumînãricã
deasupra uºei, cãci zice cã acolo stã sufletul ºi de cîte ori zic oamenii
bodaproste, sufletul tot se rãdicã în sus ºi se duce.

Lumînãri ºi tãmîie mai ales sã se dea de pomanã mortului.
S-a vãzut lumînãrile la parastase etc.
Fãrã lumînare, nici o pomanã nu se face, cãci sufletul nu vede

pomana pe ceea lume.

*

Un vornic zice cã a fost lasat cu limbã de moarte ficiorilor – avea
trei – sã-l pãzascã trei zile cu lumînarea la groapã noaptea. Ei s-au
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temut ºi au plãtit la un om sã meargã sã-l pãzeascã. Omul cela a
mers, darã fãrã lumînare. Pe la o vreme de noapte, vede cã vin trei
draci ºi încep a sapa ºi a scormoli cu mînile groapa. Au scormolit
pãnã la mijloc, darã n-au gãtit, cã au cîntat cucoºii.

A doua noapte, iar vin ; iar scormolesc, iar n-au gãtit. A treia
noapte, au gãtit degrabã; l-au scos pe mort din mormînt ºi au
început a-l jupi ºi i-au jupit toatã pielea de pe trup, pãnã la o
bucãþicã º-a rupt-o ºi l-a aruncat înapoi în mormînt.

Cine ºtie ce pacate va fi fãcut el : pe cîþi oameni i-a sãrãcit, i-a fi
jupit – ºi amu, ºi dracii cu dînsul aºa fãceau. Amu, el pe ceea lume,
la judecatã înaintea lui Dumnezeu, aºa are sã steie, jupit.

Poate dacã ar fi stat cu lumînarea ºi l-ar fi pãzit ei, nu s-ar fi
apropiat, cãci ceara e sfinþitã. Albina atîtea locuri umblã ºi adunã
cearã pentru biserica lui Dumnezeu! Dochiþa Hurghiº, Mahala

*

Lumînãrile la bisericã. Candela
Untul-de-lemn

Lumînãrile se dau la bisericã pentru cinstea ºi lauda lui
Dumnezeu; iar Dumnezeu, pentru jertfa aceasta adusã, împlineºte
omului dorinþa ce are.

Se dau pentru sanatate ºi pentru oriºice ; totul e ca sã aibã omul
credinþã.

Un bogataº mergea la bisericã ºi avea sã treacã o apã. Trece pe
lîngã un om sarac ºi-l roagã ca sã aprindã ºi pentru dînsul o lumî-
nare – ºi-i dã o lumînãricã mititicã ; da omul acela o aruncã într-o
rãchitã scorboroasã ºi se duce. Aprinde lumînarea lui mare, da
lumînarea lui tot se stîngea ; s-a gãtit liturghia ºi n-a mai ars.

Se întoarce înapoi acasã ; cînd pe lîngã rãchitã, vede cum arde în
rãchitã lumînãrica cea mititicã ca degetul. Merge el de la bisericã
acasã ºi se culcã, ca dupã bisericã, se liniºteºte. Cum se scoalã,
merge înapoi la copac ºi lumînãrica tot înainte ardea. – Atunci a
cunoscut el pacatul lui. Dãnilã Oloinic, Mihalcea

Sã cumperi fuioare de la preot de la Boboteazã, sã le lucrezi ºi sã
vinzi, iar pe banii aceia sã cumperi cearã, sã dai la bisericã – cã
pentru orce, e de ajutor. Botoºani

Cînd se stîng lumînãrile în bisericã, se aflã acolo o femeie ce are
la timp.

O femeie ce e în asemenea stare, nu poate sã se aprindã candela.

*

Pentru duºmani, se face o lumînare mare ºi se pune în bisericã,
sã ardã cu lumina în jos, sã curgã pe podele ; aceasta se face în
duminica întãia la lunã nouã – ºi cum nu se alege nimicã din ceara
ceea, aºa nu se alege din acela pe capul cãruia faci. Sau: Iau picãturi
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de pe jos, ce au curs de la lumînare din bisericã, ºi scamã ce cade de
la pînzã cînd þesã, de fac muc ºi fac lumînare º-o pun sã ardã la
bisericã, pe capul celuia ce i-a fãcut rãu – ºi mai mult nu-i trebui.

Mihalcea
Tot aice, pentru duºmani, cumpãrã trei lumînãri ºi se aprind în

casã, la icoane, apoi, acel suparat se pune în genunchi, de se închinã
tot timpul, pãnã ce se mîntuie lumînãrile de ars, ºi bate la mãtãni–
ºi acesta se cheamã cã e „blãstãm”, care cade apoi pe vinovat sau pe
copiii lui, cã sãrãcesc ºi rãmîn nenorociþi.

Dacã ai vreun duºman ºi þ-a furat ceva sau îþi face vrun rãu, sã
citeºti la prag, cu picioarele în apã pãnã la genunchi, rugãciuni
asupra lui ; iar pe prag, sã presori cenuºã ºi cît vei ceti, tot sã picuri
pe prag lumînare fãcutã din picuºuri ºi scamã de la pînzã sau
lumînare de cearã curatã ºi cu limbã sã lingi cenuºã – ºi din acela
atunci se alege. Camina

Cînd îþi stricã cineva vaca, îi ia mana, sã faci din scamã de la
þesut 3 aþe, sã le suceºti ºi sã faci o lumînare, cu care sã înconjuri
vita de trei ori, cu lumînarea aprinsã – ºi a doua zi, s-o dai la
bisericã ; cã aceea ce þ-a luat vine ºi te roagã s-o ierþi. Roºa

Dacã-þi face cineva de urît, cã-þi e urît lucrul tãu ºi casa, sã faci
o lumînare din hoºtinã, sã ardã în casã ºi depãrteazã farmecul, se
întoarce totul iar spre bine. Mihalcea

Sã furi 9 mucuri de lumînari de la bisericã, ca sã nu ºtie nimene,
ºi sã afumi pe copilul ce se udã în pat, cã se face sãnãtos. Mihalcea

Pentru spaimã, cînd se sparie un copil sau ºi omul mare (de
spaimã, capãtã boalã : arde, îl doare capul), se duce copilul la sfîr-
ºitul lunei la descîntãtoare, în zi de post, sã-i sleiascã cearã pe cap.
Aduce apã neînceputã în strachinã º-o pune pe capul copilului ;
topeºte ceara în vatrã º-o toarnã în strachinã ºi în ceara ceea s-aratã
fiinþa de care s-a spariet ; poate s-a spariet de mîþã or ºoarec, – iese
deasupra pe apã. Ceara o face lumînare º-o dã la bisericã ºi copilul
scapã. Mihalcea

*

Tot pentru cinstea lui Dumnezeu, sã dã la bisericã jertfã
untdelemn, pentru candile.

Sînt case în Moldova, unde candela nu se mai stînge ; oamenii
mai nevoieºi, însã, aprind candela numai duminica ºi la zile mari,
precum ºi spre acele zile. Dacã nu arde bine candela ºi se stînge e
semn cã nu e primit. Candela nu se aprinde cu chibrit, ci cu
lumînãricã de cearã ; iar untul-de-lemnul din candelã, cînd îl arunci,
se dã pe foc.

Cine arde candela 40 de zile, fãrã ca sã se stîngã, Dumnezeu îi
descopere cea ce doreºte, dacã are vrun prepus ceva. Botoºani
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Candela, mai demult, la mormînturi nu se aprindea, abia de un
scurt timp s-a luat obiceiul acesta. La mormînturi se aprind lumînãri.

La mormîntul Domnului, zice cã se aflã o candelã, în care nici-
odatã nu se toarnã untdelemn, ci ea se umple singurã sau scade,
dupã cum sînt oamenii de credincioºi ; iar la învierea Domnului de
Paºti, se cunoaºte dacã s-au rugat în anul acela oamenii la
Dumnezeu; dupã cît e de plinã candela. Petrea Beicu, Mihalcea

Cînd un copil se naºte bolnav sau mort, se unge cu untdelemn pe
tot trupul ºi cu agheazmã, spuindu-se cuvintele de botez, ºi e ca ºi
botezat. Botoºani

Untdelemnul cînd se varsã, zice cã e a nenorocire.

*

Spre Anul Nou ºi spre Paºti, se cuvine sã ardã toatã noaptea
lumînarea în casã.

De Iordan, în Mihalcea, se merge cu lumînare la bisericã.

S-a vãzut lumînarea de Blagoviºtenie.

În vinerea Paºtelor, merg cu lumînãrile la bisericã, ca la mort.

De Paºti la înviere, se merge pretutindene cu lumînare ºi cînd
zice preotul : „Hristos a înviat !”, se aprinde lumînarea.

Lumînarea de la Paºti e bunã de tun; alþii spun cã lumînarea de
vineri sara e bunã, cã nu se apropie diavolul. Cu lumînarea de la
Paºti, se citeºte acaftist, paraclis, pentru noroc, pentru pagube – ºi
izbîndeºti ; e bunã de leacuri : se arde orbalþul etc.

*

Unde sînt copii, sã fie sara astupatã bine fereasta, cãci alte femei,
ce au copii care plîng, descîntã copiilor lor de plînsori la lumina ce o
vãd la altã casã, luînd de acolo hodina ºi somnul pentru copilul lor –
ºi acolo rãmîne neliniºte ºi nesomn. (Se va vedea volumul III* la
somn, la capitolul Ziua ºi noaptea.)

Noaptea, sã fie la orce casã fereasta astupatã, sã nu se vadã
luminã afarã, cãci, la lumina ceea, vin strigoii ºi pocesc, de poate
omul sã moarã.

(Lumina e pusã în comparaþie cu înþelepciunea, lumina minþei ; ºi
întunericul cu prostia, întunecimea minþei. L-a întunecat Dumnezeu!
se zice cînd cineva a fãcut o neghiobie, sieºi de pagubã. „Nu ascunde
lumina în oboroc”, adecã ºtiinþa.)

Ziua, nu se cade sã ardã lumînare în casã, cãci numai la mort
arde ziua lumînare, – tragi a mort.

Sara, cînd aprinzi lumînarea, se zice „buna sara” la cei din casã.

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Luna e lumînarea Domnului Hristos, este ºi va fi în veci ; cãci
luna nu lumineazã ca o lumînare noaptea? Andrei Motoc, Mihalcea

*

Lumînãri cînd visezi, e viaþã, e noroc.

Cimiliturã

Ana groasa
Umple casa.

(Lumînarea)

*

Untura

Lumînãrile, mai demult, se fãceau din sãu. Deosebit cã erau
„fãclieri”, care aveau aceastã meserie ºi aveau dughene cu lumînãri,
dar pentru mai multã economie, oamenii cumpãrau toamna cîteva
oi ºi aduceau fãclieriul acasã cu formele, de le fãceau lumînãri
pentru tot anul ; iar carnea o fãceau bujiniþã, pastramã, ºi o puneau
în pod.

Oamenii mai sãraci ardeau opaiþ : puneau într-un hîrb unturã or
de ce : de vacã, oaie, porc, sau cumparau drojde de untdelemn or
luau grãsimea de pe mîncare, dar aceea avea apã ºi pîrîia. În unturã,
se punea un muc ºi ardea.

Cînd o luminã e slabã, se zice cã i se vede numai ei.
De la mama autoarei

*

Porcul. Rãchita ºi slãnina

Porcul, pe ceea lume, e cu pãrul de aur.
Porc de dai de pomanã, pe ceea lume ai luminã; el îþi duce

lumînãri – cãci fiecare periºor de-a lui e o lumînãricã.
D-na Elena Braha, Mihalcea, n. din Ropcea

*

Zice cã a fost o jidaucã ºi s-a dus dupã ceva la un megieº ; acolo, a
vãzut cum mîncau oamenii slãninã. Jidauca ceea era grea ºi i-a venit
numaidecît poftã sã mãnînce : vine ea acasã ºi se gîndeºte ce sã facã :
sã fure, va avea pacat, sã cumpere ºi sã mãnînce, iar va avea. Da
gîndeºte ea : mã duc sã cumpãr–ºi mã duc la rabinul sã cer voie, i-oi
plãti ºi m-a slobozi. Ia ea 50 de lei ºi bucãþica ceea, merge la rabinul
ºi-i spune : „ªtii la ce-am venit? Iatã, îþi dau 50 lei, numai sã nu-mi
strici voia, mi-a venit poftã sã mãnînc o bucãþicã de slãninã ºi, de
n-oi mînca, mor.” Rabinul îi zice : „Nu se poate sã faci asta ! Macar te
îneacã, te spînzurã, ia o sulã ºi te sparge în pîntece, cã nu se poate !”
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Ea, cînd a auzit, a cãzut jos ºi a început a se tãvãli, cã moare ºi pace.
Rabinul, cînd o vede, gîndeºte aºa : „Decît va muri aice înaintea mea,
mai bine voi lasa-o.” – Apoi zice : „Eu þ-oi da voie sã mãnînci, dar
du-te în bahnã ºi taie cu un cuþit lozii de acele de rãchitã, vinã acasã
ºi fã foc ºi frige slãnina, cã nefriptã doarã n-ai s-o mãnînci, – ºi pe
urmã, mãnînc-o !”

Jidauca s-a dus º-a tãiat nuieluºe de acele pline de apã ºi le-a
hãcuit mãrînþel ºi s-a apucat sã facã foc, ca la focul acela s-o frigã.
Stricã un chibrit, stricã altul ; de abia s-a aprins ºi tot ardea ce
ardea ºi iar se stîngea, nu s-a mai ales nimicã dintr-însul, nici s-a
fãcut jaratec ca sã poatã frige. Dacã a vãzut aºa, i-a fost lehamite ºi
a luat ºi-a aruncat slãnina : „Nu-mi mai trebuie !” zice ea.

Jidanii, Doamne fereºte, nu mãnîncã slãninã, cã slãnina-i neam
cu dînºii, e mãtuºa lor ; de ce fac ei totdeauna cînd vorbesc : „oh! oh!”
ca porcii? – Dumnezeu a dat cã nu s-a aprins focul, ca sã mãnînce ea
slãninã, cã slãnina o sfinþim doarã de Paºte ºi unde jidanul sã
mãnînce sfinþit !

Dar rãchita, v-am spus cã are pricinã, are canon – vezi la rãchitã.
Dumitru Volcinschi, Ropcea

Poci graºi, mulþi de visezi, e noroc. Broscãuþi

Slãninã de visezi, capeþi dar.

(Despre porc se va mai vedea vol. III*.)

§ 3. Ceara. Mierea. Oaia ºi albina

Oaia a cerut de la Dumnezeu cã ea sã deie o vadrã de lapte, dar
cînd va da ciobanului un picior, ciobanul sã moarã. Da Dumnezeu
i-a zis : „Ba tu nu-i omori ciobanul, cã el îi peste voi toate ; decît sã
moarã el ºi celelalte sã rãmîie, sã le mãnînce lupul, mai bine el sã-þi
deie þie o palmã ºi sã pici !”

Da albina a zis cã ea va da un ºtiubei de miere, dar cînd va
împunge pe om, el sã moarã. „Ba decît sã moarã omul, mai bine veþi
face voi toate un ºtiubei ºi de l-îi muºca, sã mori tu”, a zis Dumnezeu.
ªi de aceea, albina, dacã împunge pe cineva, moare îndatã.

Ioan David, Botoºani
Ca albina ºi ca oaia, nu-i mai gingaºã! De la oaie sã nu iai un floc

de lînã, sã nu-i furi din sare, din frupt, cã se pricãjesc ºi pier. ªi de
la albinã, dacã îi va fura din miere sau din cearã, se pricãjesc, pier.

De la albinã cum þi-a fura cineva, nu mai ai parte, nu-þi merge ;
copilul omului de-a fura, se face pricaz. Pentru cît de greu strînge ea
mierea ceea ºi ceara din flori !

De la albini, poþi sã furi miere, dar de-i lua hoºtinã–din care se
face ceara –, îndatã-i rãu între albine, fug, nu roiesc, pier. Botoºani

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Ca albina, nu-i mai gingaºã! Prisacariul trebuie sã fie curat ; cei
mai mulþi nici n-au femeie. Boierii au prisãci, darã nici nu întrã între
albini, nu-l lasã prisacariul ; iar altul nu întrã nici el singur, cã se
ºtie cu sarcinã. Cum nu-i curat cel ce întrã, îndatã fug roii, pier.

Ioan David, Botoºani
Albina, nu orcine poate s-o þie ; trebuie sã fie cineva tare curat, cã

altfel nu-i merge. Dacã ar putea-o þinea fiecare, la toatã casa ai
videa stupi, n-ar fi mare lucru; nici n-ai a le hrãni, cãci ele se hrãnesc
din mana lui Dumnezeu, dar unde nu le plac, fug. ªi din albini, cum
þ-a fura cineva, nu mai ai parte, cã se face pricaz. Roºa

Ca albina, curatã nu mai este ! Cîte vietãþi sînt, toate se calcã, da
albina nu! Ele de pe pãrãu îºi strîng sãmînþa, mana lor, ºi o pun în
chiliuþe, unde cresc albinele pînã pot zbura, da pe trîntori îi omoarã.
Albinele sînt fãcute din lacrimele Maicei Domnului, cînd plîngea
dupã Domnul Hristos. Despre albine s-a vãzut vol. I, p. 272, 276.

Albine sînt ºi la Dumnezeu, albina e musca lui Dumnezeu;
Dumnezeu a blagoslovit pe albinã sã facã cearã, cãci fãrã lumînãri
în bisericã nu se poate. Ea, peste 7 hotare pe zi, are voie sã umble ºi
de 7 ori se întoarce la ºtiubei, iar noaptea doarme.

Ioan Plãcintã, Horecea
Vezi Albina ºi ariciul, vol. I, p. 32. Vezi vol. I, p.174 ºi 471.

Zice cã erau un om ºi o femeie ºi aveau o mulþime de stupi cu
albini ºi cearã, dar ce folos, cãci, cînd venea o sãrbãtoare, o zi mare,
toatã ceara se topea, se fãcea nevãzutã. Tot aºa, s-a þinut aceasta
înainte, pînã ce vine un om ºi-i spune celui cu ceara : „Aceasta-i
pentru aceea cã nu ºtiþi ce sã faceþi cu ceara, da ian luaþi cearã ºi
faceþi niºte lumînãri ºi duceþi la zile mari la bisericã ºi atunci veþi
videa cum veþi avea cearã totdeauna, nu s-a mai topi.” ªi aºa a fost.

Mihai Bunduc, Mihalcea
În Botoºani, se spune cã, murind tatãl lui Mihalache Holban, au

venit toate albinele de la moºiile lui ºi l-au petrecut roiuri prin aer,
pãn’ la moºia lui Mogoºeºtii, unde l-au îngropat. O lume întreagã a
vãzut cum îl petreceau albinele. Aceasta a fost pentru cã el, toatã
viaþa, n-a vîndut ceara, ci a dat-o numai la biserici.

Albinele, pe ceea lume, la Dumnezeu, sînt suflete ; sufletul omu-
lui se face albinã.

Albina, zice cã nu muºcã pe om, doar dacã nu-i dã pace ; numai
vespea muºcã. Vespea e otrãvitoare.

Pe cînd umbla Dumnezeu pe lume, l-a trimes pe Sf.Petrea sã ia
sufletul de la o femeie cu copii ºi el n-a vrut, dar Dumnezeu tot a
luat-o. Sf. Petru i-a zis lui Dumnezeu: „De ce ai luat-o, Doamne, de la
copii?” – Tocmai atunci se pusese o vespe pe obrazul lui Sf. Petru ºi
el face pliosc o palmã peste obraz ºi omoarã vespea. – „Da tu pentru
ce ai omorît vespea asta? Tot aºa am luat ºi eu pe cine am vrut !”

Roºa
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Vespe se spune la o femeie rea. Vespea, în poveºti, e numele unei
strigoaice.

(La poveºti, se va vedea albina ca mireasã etc.)

*

La albine, umblã strigoaicele care sînt puse pe albine ºi le iau
mana ºi albinele celea, orcît sã lucreze, cã ele tot miere ºi cearã nu
mai au ! Mihalcea

Apoi mai umblã ºi o satanã noaptea. La o casã, au vãzut-o cum
rãdica ºtiubeile ºi le cata ; era în chip de femeie, nantã tare , îmbra-
catã în pînzã albã, iar picioarele îi erau ca beþele ; dar se aratã ºi ca
moºneag. Cei de casã au deschis fereasta º-au început a o tiohãi ºi
cînii a latra ºi cînd s-a fãcut o furtunã, a rupt toþi pãpuºoii din
grãdinã, apoi s-a dus º-a început a se boci prin rîpe.

N. Cornutã, Mihalcea
La altã casã, o femeie vãzînd-o, a strigat : „Cine-i acolo?” – Îndatã

i s-au fãcut fiori prin tot trupul º-a început a-i curge sînge pe nas ºi
pe gurã – aratarea a fãcut un vînt ºi s-a dus – iar femeia a fost mult
timp bolnavã. Irina Pantea, Mihalcea

La albine, se pune coasa punte la urdiniº pentru alte albine, cãci
sînt oameni ce-þi trimit albinele lui sã-þi gîtuie albinele ºi sã-þi fure
mierea. Cum vezi o albinã moartã pe jos, pune coasa, cã acele care-s
a d-tale vor întra toate, dar care-s streine îºi vor tãia de coasã
picioarele ºi cînd mergi, le gãseºti moarte pe pãmînt. Dacã-þi furã
alte albini mierea, nu-þi mai merge în ºtiubeie. Broscãuþi

Rîndul roilor e de înaintea Duminicei Mari ºi pãn’ la Sf. Ilie, pe
urmã, chiar dacã roiesc, sînt roii slabi.

*

Mierea

De demult, zice cã mierea sta prin iarbã, oamenii numai miere
mîncau ºi, în loc de apã, beau vin, dar ce folos, cã dupã ce s-au
sãturat de miere, au cîrtit la Dumnezeu : au zis cã e prea dulce, ºi
atunci Dumnezeu le-a luat mierea ºi le-a dat hreanul. Ei au luat
hreanul în gurã ºi au plîns. „Voi aþi cerut, le-a zis Dumnezeu, n-am
ce vã face !” Ion Plãcintã, Horecea.

(Hreanul primãvara se sapã pãn’ a nu tuna; cãci de-l sapi dupã ce
tunã, e teios. Urzicã, cînd mãnînci întãi, sã zici : „Atunci sã mã doarã
în pîntece, cînd a face femeia mînz ºi iapa copil.”)

Mierea e bunã de orce leac, cãci e de pe flori ºi toate florile sînt
lecuitoare. Mihalcea

Cu mierea e bine sã te afumi, cînd te duci undeva, zicînd : „Cum e
roiul, aºa sã se adunã tinerii pe lîngã mine ; ºi cum e matca cea
dintãi, aºa sã fiu eu cea întãi” – ºi toþi te încunjur ºi joci.
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Bãþul pe care s-a aºezat roiul întãi e tare bun sã-l porþi cînd mergi
undeva. „Cum a tras roiul la el , aºa sã tragã lumea toatã la aceea.”

Broscãuþi, Mihalcea

Cînd se naºte o fatã, miere se pune întãi în scãldãtoare sau zahar,
sã fie dulce ca mierea; asemenea la botez ºi or la ce ocazie, la cununie
etc. – sã-i fie viaþa dulce.

La nuntã, se dã mirilor miere sã guste, ca sã trãiascã bine.

În Mihalcea, la rãzãºi , cînd merg în starostie, starostele zice :
„D-voastre nu mã întrebaþi la ce-am venit ?” „La ce ?” i se rãspunde.
„Noi umblãm dupã miere, cã am auzit cã sînt stupi de albine la
dumneavoastrã.” De la d-l Dumitru Braha

*

Hai, Ileanã, la poianã
Ileanã, Ileanã.
ª-om sapa o buruianã etc.
ª-om da mîne-ta sã moarã,
Cã de rãul mîne-ta,
Nu ne putem sãruta.
Hai, Ileanã, la Galaþi
ª-om trãi necununaþi
ª-om jura cã sîntem fraþi,
Om mînca miere de roi
ªi ne-om sãruta amîndoi.

*

În ziua de Ajun, preotul cînd gustã din grîu, mai întãi aruncã în
podea sus, ca sã se prindã roii. Botoºani, Ropcea

Ca sã-þi meargã bine în albine, sã împrumuþi ceva în aceea zi de
la altã casã. Maria Reus, Mihalcea

De Crãciun, sã pui coasa sub faþa de masã – ºi acea coasã e bunã
s-o pui sub ºtiubei, cã nu s-apropie nimic.

Ecaterina Pantea, Mihalcea
De Iordan, se fac cruciþe de cearã, s-a vãzut.

Cruciþã de cearã se pune pe stative, cînd þeºi pînza, sã nu vie
diavolul, sã þese noaptea.

Albinele se scot la 40 de Sfinþi. Cînd scoþi albinele, sã te pui jos
sã ºezi ; cãci nu fug roii, stau lîngã casã. Dacã poþi sã ºezi acolo pãn’
în searã e ºi mai bine.

De 40 de Sfinþi, se duc la bisericã colãcei unºi cu miere, numiþi
sfinþiºori.

Albinele se scot afarã primãvara, în ziua de Sf. Alexi.

Le scot cu lumînarea de la Paºti, sau troiþa de la Iordan ºi, la
fiecare ºtiubei, lasã puþin lumînarea sã ardã.
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Se stropesc cu agheazmã de la Iordan – ºi dacã ai nafora de la
Paºti, e bine sã pui la fiecare urdiniº, sã ungi de ºtiubeie, cã le
merge bine. Mihalcea

În ziua de Sf. Alexi, sã miºti toate ºtiubeiele din loc ºi dacã vrai
sã nu-þi fugã roii de la casã, ia peteca de la ouã de la Paºti ºi afumã
de trei ori în jur ºtiubeiele ºi de trei ori petrece peteca prin cahlã º-o
scoate-o prin vatrã ºi iar aºa împrejur, – cã nu se mai duc.

Andrei Motoc, Mihalcea
Sã iai apã în ziua de Sf. Alexi, pãn’ a nu rãsãri soarele, ºi s-o

strîngi, cã e bunã sã stropeºti albinele cînd roiesc, ca sã nu fugã roii.

Dacã cade Sf. Alexi în zi de sec, nu va fi miere în anul acela ; dar
de cade în zi de frupt, va fi.

De Joia Mare, se dã la bisericã mursã de sufletul morþilor ; (s-a
vãzut).

În Basarabia, la Nãsipureni, e obiceiul sã ducã, în ziua de Sf. Ilie,
faguri la bisericã.

În Botoºani, în Ropcea, spun cã mierea se duce de Probajine la
bisericã, apoi de Sf. Maria ºi cînd mai vrei.

Cu baliga de la Ziua Crucei ºi busuioc de al albinelor, roiniþã, de
afumi albinele, cînd roiesc, ºi ºtiubeiul, chiar de fug, vin înapoi.

*

Proverbe. Visuri

„Nu fac toate muºtele miere” ; spune proverbul despre albine,
asemãnînd albina cu un om folositori ; iar muºtele celelalte, cu
oamenii netrebnici.

„E plin ca stupul” se spune despre un om gospodãros, ce º-a adunat
de toate.

„ªede ca un trîntor” se zice despre omul ce nu lucreazã nimicã.

„Ai mai vãzut sã umble cineva cu mierea pe mîini ºi sã nu-ºi lingã
degetele?” – cînd i-a cãzut cuiva un interes gras în mînã.

„Mierea e dulce º-o lingi, dar mînele nu þi le muºti !” – nu-þi faci
sieºi rãu.

*

Albine cînd visezi, sînt suflete, cer de pomanã.

Albine de visezi, e bucurie, e noroc.

Stupi în casã de visezi, îþi vine cineva în casã. Broscãuþi

Albine multe de visezi, e foc, se va aprinde ceva ; – o femeie a visat
ºi cînd s-a trezit, îi ardea casa.

Albine visînd cã te muºcã, ai duºmani.
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Lumînãrile. Poveºti. Tremoilã

A fost odatã o femeie saracã º-avea un bãiet la ºcoalã. Dar moºul
bãietului, fratele tatã-sãu, era vrãjitor. El ºtia cã într-un loc este o
stîncã tare mare, blastamatã, care, la zece ani o datã, se deschidea ºi
în stînca ceea era norocul nepotului sãu Tremoilã.

Acolo, în stîncã, era o lampã cu care fãceai ce vrai, dar nime n-o
putea lua, cã altul care ar fi întrat l-ar fi omorît. De aceea, a mers
vrãjitoriul dupã nepotul sãu ºi i-a spus ca sã meargã acolo cã, sub
piatrã, e norocul lui.

Bãietul nu vra, dar el i-a dat un inel care, cînd îl învîrtea, ce vra
acea îi vinea ºi i-a spus ca sã ieie sama, de va întra înãuntru, cãci
acolo sînt o mulþime de odoare, sã nu ieie nimicã, sã puie mîna pe
lampa cea urîtã ºi veche ºi sã iasã.

Tremoilã a luat un druc, a rãdicat stînca º-a întrat. Acolo
înãuntru, era un palat tare frumos ºi fel de fel de lucruri scumpe. El,
cum a vãzut lucrurile celea, s-a apucat de luat linguri de acelea de
diamant, furculiþe, cuþite ; vremea a trecut ºi punct cînd au fost 12
ceasuri, stînca s-a închis ºi el a ramas acolo.

Lampa a ars frumos toatã noaptea ºi, cum s-a fãcut ziuã, s-a
stîns. El a luat-o lîngã dînsul ºi lampa i-a zis : „Eu nu sînt numai
pentru luminat, dar pentru orºice : gîndeºte numai ceva ºi îndatã vei
avea.” Atunci bãietul a zis : „Sã se facã palaturile iestea în locul
bordeiului mamei !” Deodatã, numai ce se fac lîngã bordeiul femeiei
niºte palaturi, cã lumea lumina cine ºtie pãn’ la ce loc.

Cînd a vãzut împaratul, s-a spãriet. „Cine sã fie acela cu palatu-
rile cele de aur, bãtute cu diamante, mai frumoase decît a mele ?”

Dar ºi lui Tremoilã i-a venit gînd bun. Ia cîte 12 furculiþe, cuþite,
linguri, pahare, farfurii, toate de diamant ºi le trimete dar împã-
ratului ºi cere sã-i deie fata de soþie.

Împaratul, cînd a vãzut, s-a minunat. El, la coroana lui, n-avea
decît niºte fire mici de diamant, pe cînd lucrurile acestea erau întregi
fãcute din un diamant ! Gîndeºte împaratul cã nu-i bine sã aibã aºa
ginere, cã i-a lua împãrãþia. Ia ºi spune omului care i-a adus cã de-i
va face un drum de aur de la casa lui pãn’ la Tremoilã acasã etc. îi
va da fata, de nu, nu. Tremoilã, cum a auzit, îndatã a spus unei slugi
ca sã întoarcã lampa ºi, pe loc, s-a fãcut ce a gîndit ; ºi iar a trimis
la împaratul. Împaratul tot nu i-a dat fata, cã se temea; a zis cã de-i
va face un feredeu cu cãzi de diamant ºi cu þevi de aur, sã se încãl-
zeascã apa la Tremoilã acasã, iar la dînsul sã o sloboadã cum va
vrea, rece or caldã, va da fata, altfel nu. Tremoilã a întors numai
lampa ºi s-a fãcut.

Trimite iar la împaratul. Împaratul a mai cerut º-un drum de fer
tot de aur, bãtut cu diamante, sã poatã merge la Tremoilã cînd va
vra. Tremoilã a fãcut ºi aceasta – ºi s-a fãcut nunta.

Odatã, a mers împaratul cu ginerele sãu la vînãtoare, dar moºul
sãu ºtia toate ; a pîndit cînd nu era acasã, a fãcut niºte lãmpi nouã
ºi umbla pe la case întrebînd : „Cine are de schimbat lãmpi vechi
pentru lampi nouã?” Femeia lui Tremoilã nu ºtia de ce-i bunã lampa
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ceea º-a schimbat-o cu una nouã, frumoasã. Cum a capatat moºul
sãu lampa-n mîni, numai a înturnat-o ºi, pe loc, palaturile lui
Tremoilã au fost la dînsul acasã cu femeie cu tot.

Tremoilã vine de la vînãtoare ºi vede bordeiul mîne-sa, iar pala-
turile lui nicãieri. ª-a adus aminte de inelul ce-l are de la moºul
sãu: l-a învîrtit ºi, pe loc, a fost un ficior înaintea lui. „Unde mi-i
lampa?” întreabã Tremoilã. Ficiorul spune cã e îngropatã într-o
fîntînã. Îndatã a învîrtit inelul º-a venit lampa înapoi º-a adus
palaturile ºi toate celea la loc, iar pe moºneag l-a alungat.

Din Rarancea

*

Variaþie. Inelul

Un boier a fost odatã aºa de bogat, cum nu mai era nime pe lume,
el era împaratul dracilor, cãci avea inelul prin care dracii îi aduceau
tot ce el dorea. Astfel º-a fost fãcut niºte case de aur, bãtute cu
diamante ºi o grãdinã cu pomi de aur ºi poame de diamante, cã
strãlucea locul ºi noaptea, cine ºtie cîte mile departe ; lui nu-i mai
trebuia luminã, nici soare. Dumnezeu s-a mîniat pe el, a deschis
pãmîntul ºi l-a izãrît dimpreunã cu curþile ºi grãdina lui.

Un alt boier, învaþat tare, cetind prin cãrþi, a gãsit scris despre
aceasta ºi de locul unde se aflã izãrît palatul. A mers la un ciubotari
sarac, c-o mulþime de copii, ºi a cumpãrat de la tatãl sãu pe un
bãiet. Apoi a mers cu dînsul în munþi, între stînci, unde era o
rãsuflãtoare de sub pãmînt, de la palatul acela, l-a legat c-un odgon
ºi i-a dat drumul acolo, spunîndu-i ca sã-i aducã inelul de la boieriul
acela de pe deget.

Baietul s-a trezit deodatã într-o luminã foarte mare, într-o salã
minunatã, în mijlocul cãria stãteau 4 cerbi, dos la dos ºi pe spatele
lor þineau pe boieriul mort. El s-a spãriet foarte tare, dar în cele din
urmã, s-a gîndit cã decît va rãmînea acolo,– cãci stãpînul sãu a zis cã
de nu-i va aduce inelul, îl lasã acolo – º-a luat inima-n dinþi ºi i l-a
scos din deget.

Atunci cerbii l-au trîntit jos ºi s-au dus în drumul lor. Nu s-au
ºtiut ce s-au fãcut ; – bãietul, de fricã, a început a fugi prin odãi pãn’
a scãpat în grãdinã – acolo erau frumuseþi ce nu se pot închipui. Lui
îi era foame. Ia o parã sã mãnînce, dar era de diamant. Ce sã facã?
Se învîrte încoace ºi încolo…

Sã venim la stãpînul sãu ce l-a trimis. Diavolii, aflînd cã el cautã
inelul, a venit unul la stînca ceea ºi, dojenindu-l cã a lasat acolo
bãietul sã moarã de foame, l-a umflat ºi l-a dus pe sus, tocmai la
America ºi l-a lasat acolo.

Bãietul nu mai ºtia ce sã mai facã. Se uitã la inel ºi-l învîrte pe
deget. Atunci, un diavol a fost înaintea lui. „Ce vroieºti, stãpîne?”
„Sã-mi aduci ceva sã mãnînc, cã nu mai pot !” I-a adus. Mai învîrte.
Acuma, a spus ca sã-l ducã pe boieriul cela mort departe de acolo. L-a
dus cine ºtie unde. Apoi, a cerut sã-l aducã pe asta lume; dar º-a luat
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cîteva pere, mere, de diamant. Viind aice, le-a trimis prezent împa-
ratului º-a cerut fata. Împaratul a cerut sã-i deie unele probe de
putere ºi el º-a adus palatul acela, cu grãdinile cu totul, pe pãmînt.

Au fãcut nunta ºi trãia fericit cu femeia.
Dar iatã cã boierul acela se întoarce dupã cîþiva ani înapoi ; ºi

venind, pe cînd nu era el acasã, cu inele frumoase, a amãgit-o pe
fata împaratului sã-i deie inelul. Apoi, a luat curtea cu totul ºi s-a
dus peste mare ºi s-a ascuns într-o pãdure º-acuma trãia el cu soþia
tînãrului.

Venind tînãrul acela acasã ºi negãsind nimic, a alergat la socrul
sãu. Împaratul a vrut sã-l spînzure pentru fata lui. „Mai bine dã-mi
drumul sã mã duc în lume s-o caut ºi de n-o voi gãsi pãn’ în 10 ani,
vin eu singur sã-mi faceþi capãtul.” L-a lasat. A pornit cu bãþu-n
mînã º-a umblat mulþi ani. Acuma, trebuia sã se întoarne, cînd,
într-o sarã, vede deasupra unei pãduri o luminã mare. Porneºte
într-acolo sã cearã adãpost peste noapte ; dar cînd se apropie, sã
minuneazã vãzînd casa lui. S-a ascuns într-o tindã º-aude cum femeia
lui sã sfãdea cu acela. A aºteptat pãn’ a doua zi, cînd el s-a dus
de-acasã, ºi i-a spus femeiei cã sã sã facã bunã cu el ºi sã-l îmbete,
sã-l întrebe unde a pus inelul. – El, îmbãtîndu-se, a spus cã într-o
fîntînã. Acesta l-a scos º-a poroncit dracilor de l-au fãcut pe boier
bucãþi, iar el, cu curtea ºi cu femeia lui, cînd s-au împlinit 10 ani, au
fost la locul lor. Gh. Sauciuc, Clocucica

*

Lumina

A fost un flecãu, care era catanã pe viaþã la împãratul. Se duce el
într-o noapte printr-o pãdure, vede la o cãsuþã, în pãdure, luminã ;
întrã înuntru, acolo era o babã – se închina… El n-a stinghirit-o din
închinãciune, a aºteptat pãn’ ce a mîntuit. „Ai sã fii cu noroc, flecãule,
zice baba, cã eºti cuminte ºi nu m-ai stinghirit din vorbele lui
Dumnezeu; ºi pentru cã te vãd cã eºti aºa de înþelept, am sã-þi spun
ceva. Aice în pãdure, este într-o casã un jidan, care tot citeºte într-o
carte – ºi dinaintea lui stã aprinsã o lumînare, el mai mult doarme
decît citeºte ; apuc-o ºi fugi !”

Merge el cum i-a spus baba, apucã lumînarea ºi fuge, jidanul
dupã dînsul – acela era necuratul –, dar au cîntat cucoºii º-a perit.

Vine la babã, dar nu vrea sã i-o dea. „Spune-mi la ce-þi trebui, sã
ºtiu ºi eu!” zice flecãul. Baba spune c-aºa, sã aibã lumînare în casã,
cã în pãdure nu poate oriºicînd cumpara. „Apoi, ºi eu îs drumeþ, zice
el, ºi mie îmi trebui.” „Dacã nu vrai sã mi-o dai, zice ea, dar sã-þi
spun ce ai sã faci cu dînsa. Lumînarea asta, cum o aprinzi, îndatã se
aratã un om cu un mai înaintea ta ºi te întreabã: «Ce vrai, stãpîne?»
ºi ce vrai, aceea îþi face.” El i-a mulþãmit babei, a luat lumînarea ºi
s-a dus.

Pe la un loc, o aprinde ºi vine acela înaintea lui ºi-l întreabã: „Ce
vrai, stãpîne?” „Sã mã duci în niºte curþi în tîrgul meu ºi sã am de
toate celea de mîncat ºi de bãut.” Îndatã l-a luat ºi l-a dus în niºte
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curþi frumoase. Dupã ce a stat la masã, sara, iar aprinde o lumînare.
„Amu, sã-mi aduci pe fata împaratului.” I-a adus-o º-a doua zi în zor
de ziuã, a dus-o înapoi. La vro cîteva zile, fata spune la pãrinþi : „Nu
ºtiu ce mã ia pe sus ºi mã duce nu ºtiu unde.”

Împãrãteasa a chemat pe o babã ºi i-a spus. „Eu vã voi învaþa ce
sã faceþi , zice baba. Legaþi de piciorul fetei un sac cu tãrîþe, sã aibã
o bortã, ca tot sã curgã, ºi a doua zi, veþi cunoaºte unde a dus-o.”
Acela a luat-o º-a purtat-o pe unde a ºtiut, pãn’ ce s-a deºertat sacul
lîngã o bortã în pãmînt, º-apoi a dus-o la stãpînul sãu.

Pune împaratul a doua zi sã sape în locul acela ºi nu gãseºte
nimicã. Iar cheamã pe babã: „Amu, sã te ungi cu cearã de pecete pe
mînã ºi sã te faci cã-l dezmierzi pe pãr, ceara îi va rãmînea în pãr
ºi-l vom cunoaºte.”

Fata a fãcut aºa. A doua zi, împaratul atîta a cãutat din casã în
casã, pãn’ l-a gãsit. Îndatã l-a luat ºi l-a închis, ca sã-l spînzure. Ce
sã facã el ? ªede suparat, cã n-avea lumînarea. Amu, erau sã-l ducã
la spînzurãtoare.

Vede un bãiet. „Mãi bãiete, zice el, du-te la mine acasã ºi catã pe
sobã, c-ãi gãsi o lumînare ; sã mi-o aduci ºi vei capata un galbãn.”
Bãietul se duce ºi i-o aduce. Amu, el n-avea grijã, bea ºi mînca acolo
ºi chefuia.

Vin sã-l ieie cu prapuri, cu preoþi, ca la moarte, ºi-l duc. Cînd erau
sã-i puie ºteangul, el s-a rugat : „Daþi-mi voie sã-mi aprind ºi eu de
moarte o lumînare ! ”A aprins. Îndatã a venit acela cu maiul. „Ce
vrai, stãpîne ?” „Sã mã duci departe de-aici, dar mai întãi, sã-i faci pe
aceºtia fãrîme.” Pe aceia pe toþi i-a sfarmat ; ºi pe dînsul l-a dus cine
ºtie unde – ºi gata. Vasile Masloschi, Mahala

*

Bacalul

A fost odatã un bacal º-a avut trei ficiori. Mai întãi, s-a dus unul
de-acasã ºi n-a mai venit, apoi al doilea ºi, vãzînd cã nu vine, s-a
luat ºi al treilea, cu 99 de voinici cãlãri ºi cu dînsul 100, ºi fiecãruia
i-a dat cîte o pungã de galbeni. Au mers ei, au mers, pãn’ au ajuns la
sfãrºitul lumei. Mai departe nu puteau merge, cã era un zaplaz nant
de scînduri º-o poartã. Au bãtut în poartã, le-au deschis, dar cine,
nu se vedea. Au întrebat ei : „Oare vom avea unde sã punem caii ºi ce
sã le dãm de mîncare ?” „Îþi avea”, li s-a rãspuns. Au mers mai încolo
º-au gãsit un grajd cu toate celea trebuitoare. „Da pe noi ni-or primi
sã ne dea de mîncat ºi sã mînem în noaptea asta?” „Primi”, a rãspuns
iar un glas ; dar cine, nu vedeau. Au întrat în casã º-au mîncat ºi
s-au culcat.

A doua zi, cautã sã se ducã, pungile cu bani nu-s ! „Cine ni-a luat
pungile? Daþi-ne pungile !” „Ieºiþi ºi nu fãceþi gurã, fiþi bucuroºi c-aþi
scapat numai cu atîta, c-amuº ºi pe voi vã gãtim.”

Cautã ei caii, nu-s. „Cine ni-a luat caii ? Daþi-ne caii !” „Ieºiþi, nu
întrebaþi mult, cã amuºi daþi peste noi !” Au fost bucuroºi sã iasã cît
mai degrabã.
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Au mers ei pe jos în lume. Amu, tatul flecãului sãrãcise – ºi, de
suparare cã i s-au prãpãdit ficiorii, a murit. Dar cel mic, la un timp,
s-a înturnat înapoi. Gãseºte el numai pe mã-sa bãtrînã ºi ca vai de
dînsa. „Ce faci, mãtuºã?” „Ce sã fac, ia nãcãjesc ; am avut 3 ficiori ºi
mi s-au dus în lume ºi nu mai ºtiu nimicã de dînºii, barbatul a murit
º-amu trãiesc ºi eu de nacaz, ca vai de mine !”

„Eu sînt ficiorul d-tale (cum l-a fi chemat) cel mai mic, nu mã
cunoºti?” ºi-i spune bãtrînei ce a pãþit ºi cum a necãjit. „N-ai ce
sã-mi dai de mîncare?” „N-am nimica, dragul mamei, cã ºi pe mine
mã miluiesc alþii !”

Cum vorbeau ei aºa, iatã vede cã vin doi, bãtîndu-l pe unul cu bice
de foc. „Tu l-ai sãrãcit pe om, tu l-ai nenorocit pe dînsul ºi pe pãrinþii
lui, mergi ºi-l fã amu sã fie iarã om, cã vai de tine !”

L-au adus pãn’ acolo. Vine acela înaintea ficiorului ºi-i spune cã
atuncea cînd a mas în cutare loc, asta era la draci ºi el i-a luat caii
ºi pungile de bani, º-amu, l-a trimes stãpînul sãu sã-l slujascã ; el sã
cearã la dînsul tot ce-i va trebui, cã-i va face.

„Sã-mi aduci sã mãnînc ceva”, zice ficiorul. Îndatã s-a întins
înaintea lor o masã, cu bucatele cele mai bune, º-au ospãtat. „Amu,
sã-mi faci un palat, cã-n bordeiul ista a mamei nu pot ºedea.” Pãn’ a
doua zi dimineaþa, i-a fãcut. „Ce sã-þi mai fac, stãpîne?” „Sã-mi aduci
la noapte pe fata împaratului, sã doarmã cu mine.” Diavolul a luat-o
din pat fãrã sã ºtie º-a adus-o. Aºa o aducea în fiecare noapte.

Fata împaratului a spus acasã – ºi împaratul i-a zis : „Cînd te-i
mai duce acolo, sã-i spui cã vrai sã-l vezi la faþã, ca sã ºtii de-i
frumos sau nu; poate vom pune mîna pe dînsul.” Da lui îi spusese
diavolul cã nu cumva sã-ºi arete fetei faþa, cã e prãpãdit ; ºi i-a dat o
mascã pe obraz. Dar fata atîta l-a rugat – ºi el a scos masca. Atunci
ea l-a vãzut ºi i s-au aratat ºi casele cele înainte ºi l-a cunoscut : „Tu
eºti ficiorul talhariului de bacal !”

A mers acasã º-a spus tãtîne-sãu. Împaratul ºtia cã acela umblã
cu dracul, a trimes pe un moº al împaratului sã-l sfãtuiascã ca sã se
lese de diavol, la ce sã mai umble cu lucruri diavoleºti. L-a îmbatat
º-a scris o hãrtie ºi i-a dat diavolului sã se ducã, cã nu-i mai trebui.

Diavolul abia s-a dus, iatã cã vin doi soldaþi de la împãratul ºi-l
prind; îl pun într-un sac, ºi-l aninã într-un pom, pãn’ a doua zi.
Soldaþii aveau poruncã, cã, cum a zice o vorbã, sã-l strãpungã.

Dracul, cum a ajuns cu scrisoarea, cel mare a bãtut din palme :
„Ce-ai fãcut ! Du-te înapoi, cã el þ-a dat contractul la beþie ºi el amu-i
în grozavã primejdie, l-au prins ºi l-au aninat în pom!”

Acela la fugã. Iute merge la ficiorul împaratului ºi-l aduce ºi-l
pune în loc. Ficiorul împaratului strigã : „Daþi-mi drumul, cã eu sînt
ficiorul îmoaratului !” Soldaþii amîndoi l-au strãpuns. – Se scoalã
împaratul cu oaste asupra lui ; dar unde putea sã se punã cu puterea
drãceascã. A ramas numai împaratul viu, din toatã oºtirea. Dac-a
vãzut aºa, a mers ºi i-a cãzut la genunchi sã-l ierte ºi i-a dat pe fata
lui ºi l-a fãcut împarat.

Auzitã în Botoºani, de la Anica ªoric, din Zosin

*
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Stejarul. Leul. Scãpãrãtoarea

A fost un soldat care, dupã ce a sfîrºit meliþia, s-a dus în lume.
Mergînd el aºa, a ajuns la marginea unui oraº. Acolo era un stejar
foarte mare ºi sub stejar, pe o laiþã, sta o babã bãtrînã.

„Voinicule, zice baba, dacã vrai sã te faci bogat, suie-te în copacul
acesta ºi eu te voi lasa înlãuntru cu o funie. Acolo, vei merge într-o
odaie ºi vei gãsi un leu cu ochii ca talgerele ; el nu þ-a face nimic,
dacã l-ãi lua ºi-l vei pune în pestelca mea. Dupã aceea, poþi sã iai
bani de aramã, cît vei vrea. Apoi, vei intra în odaia a doua ºi vei
vedea un leu cu ochii cît roþile de trãsurã ; sã faci ºi cu acela tot aºa –
ºi vei lua bani de argint, cît îþi va trebui. Pe urmã, vei întra în odaia
a treia ºi vei gãsi un leu cu ochii cît roþile de moarã ; sã faci tot aºa ºi
sã iai bani de aur, cît vei vrea. Iar de aice, vei întra în odaia a patra
ºi aice vei gãsi o scãpãrãtoare ; pe aceasta mi-o vei aduce mie.”

Lãsîndu-l baba în jos, el a luat bani de aramã, dar vãzîndu-i pe
cei de argint, i-a lepadat pe cei de aramã º-a luat de argint ; apoi,
vãzîndu-i pe cei de aur, a lepadat argintul º-a luat singur aur, cît a
putut ; a luat ºi scãpãrãtoarea ºi, trãgînd de funie, l-a scos baba
afarã.

A omorît pe babã ºi s-a dus cu banii ºi cu scãpãrãtoarea în oraº.
ª-a luat odaie la otel, º-a gãsit o mulþime de prietini º-a început a
petrece cu ei, pãn’ ce a cheltuit toþi banii ; atunci ºi prietenii l-au
lasat.

Din toatã averea lui, îi rãmãsese numai o þigarã. A scaparat s-o
aprindã, dar deodatã, vede înaintea lui un leu. „Ce pofteºti, stãpîne?”
„Sã-mi aduci iar un sãculeþ de galbeni !” a zis el. Leul i-a adus ºi el
s-a apucat iar de trãit.

Aude de fata împaratului cã e tare frumoasã, dar cã ºede închisã
ºi nime nu poate s-o vadã; îi vine un gînd. – Scapãrã din scãpã-
rãtoare, vine leul : „Ce pofteºti, stãpîne?” „Sã-mi aduci la noapte pe
fata împaratului !” Pe fatã o pãzeau mai multe dame.

Cînd a venit leul, damele au adormit Pe dînsa a luat-o º-a dus-o ;
º-a adus-o iar înapoi. Ei i s-a pãrut c-a visat cã cineva a sãrutat-o ; ºi
a spus împaratului.

A doua zi, împaratul a pus mai multe dame s-o pãzascã ; º-acelea
au adormit. A pus strãji, sã se ia dupã leu. Strãjile n-au adormit,
s-au dus pãn’ la otel ºi au fãcut cruce pe uºã, sã cunoascã. A doua zi,
soldatul a ºters crucea. A trebuit ca a doua noapte sã rãmîie un
strãjeri la poartã ºi astfel l-au prins ºi l-au bagat la închisoare ;
rãmãsese ca în cutare zi sã-l spînzure. El n-a zis nimic, a lasat sã
vadã ce va fi.

În ziua hotãrîtã, l-au dus la spînzurãtoare. Sã strînsese norodul
sã-l vadã; împaratul ºi toatã curtea era acolo. El, înaintea morþei,
º-a cerut voie sã fumeze o þigarã. Cînd a scaparat, au venit 3 lei. „Pe
loc sã-mi sfîrticaþi pe împarat ºi toatã curtea împãrãteascã, numai
pe fatã s-o lasaþi.” Oamenii l-au aclamat pe dînsul de împarat – ºi el
cu fata s-a cununat. De la d-ra Aurora Preda, Cernãuþi

*
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Bãþul ºi lumînarea

Au fost doi fraþi saraci ºi au pornit în lume. La o cruce de drum,
au înfipt un cuþit, zicînd cã, de va veni unul ºi va gãsi cuþitul ruginit,
sã ºtie cã celalalt frate a murit. Merge cel mai mic, merge, înnop-
teazã într-o pãdure. Se mai duce ºi dã de o curte mare.

Întrã înlãuntru, acolo era o babã. „Bun ajunsul, voinice ! Numai
te-ai fost nãscut ºi eu am ºtiut c-ai sã vii pe-aice. D-ta ai sã-mi faci
o treabã, – ºi-i aratã niºte lãzi pline cu bani ºi odoare. – Vezi odoarele
acestea? Toate a tale au sã fie, de-mi vei face ce-þi voi spune eu.
Du-te de aice drept înainte ºi vei da de-un oraº. Sã mergi pãn’ vei
ajunge la palatul împaratului, acolo ai sã gãseºti un om de fier c-o
lumînare în mînã ºi cu un bãþ în alta. Sã iai lumînarea ºi sã stai
acolo, sã dormi trei nopþi . În fiecare noapte, vor veni la tine trei
draci ºi te vor chema sã vorbeºti cu ei ; tu sã nu spui un cuvînt. Na-þi
crida asta, fã un cerc pe podele jos, în jurul tãu, ºi pe podea sus,
deasupra capului tãu – ºi nu se vor putea apropia. Apoi, vei lua
lumînarea ºi mi-o vei aduce, pentru care lucru eu îþi dau þie tot ce
vezi aici.”

Bãietul, noaptea ceea, a stat acolo ºi a doua zi a pornit. A ajuns în
oraºul acela, dar totul în el era împietrit ; nu era nici o suflare vie. A
mers pãn’ ce-a ajuns la palatul împaratului, aice, cum a întrat, porþile
s-au închis.

Întrã înlãuntru, vede un om c-un bãþ º-o lumînare în mînã. Bãþul
îl lasã, iar lumînarea o ia. Cearcã sã se suie peste zid, ceva îl trage
înapoi. Pe la 10 ceasuri, vede cã vin o mulþime de necuraþi, cu
muzicã, ºi rîd ºi-l cheamã; el nu spune un cuvînt.

A doua zi dimineaþã, vine o fatã la dînsul ; dar numai capul i se
vedea alb, ºi-i aduce de mîncat ºi-i zice : „Þine-te bine ! Nici disarã sã
nu vorbeºti.” În sara aceasta, vin ºi mai mulþi draci ; se fac cã-s
tatãl-sãu, mã-sa, îl cheamã. El tace.

A doua zi, vine fata, acuma era albã pãn’ la brîu. „Þine-te bine,
încã desarã!”

În sara aceasta, au venit niºte sluþenii, niºte grozãvenii ; el tre-
mura cum e varga, dar tot n-a zis nimic. Iatã cã podul se desface ºi
cade un picior, apoi o mînã, apoi un cap, pãn’ ce a cãzut tot trupul.
Pe urmã, se face unul mare–ºi vine la el ºi strigã : „Lumînarea!” El a
întins mîna sã o scoatã din buzunari, dar atunci ºi cucoºul a cîntat,
ºi dracii au perit. Cînd se scoalã a doua zi, toatã casa era în picioare
ºi tot tîrgul era înviat.

Vine împaratul la dînsul, cade în genunchi, neºtiind cum sã-i
mulþãmeascã, ºi zice cã-l va face împarat ºi-i va da fata de soþie. El
a spus cã mai întãi se duce la pãrinþi sã-i vadã º-apoi va veni.

A mers pãn’ în pãdure ºi se gîndeºte : „Oare la ce sã fie bunã
lumînarea asta? Am s-o aprind, sã vãd !” Cum a aprins-o, vine omul
acela cu bãþul înaintea lui : „Ce mã arzi, ce-þi trebuie?” zice el. „Eu
nu te ard pe tine ; am aprins sã vãd la ce e bunã lumînarea asta”, zice
el. „Cînd îþi va trebui ceva, s-o aprinzi ºi tot ce vei cere, eu îþi voi da.”
Împaratul i-a fost dat trãsurã cu cai ºi cu viziteu ºi bani.



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA508

Îl vede baba trecînd, îl strigã – el fuge în drumul lui. Ajunge la
locul unde era cuþitul ºi-l vede pe fratele sãu, cã ºi el se aflã acolo.
Fratele sãu nu l-a cunoscut, a crezut cã-i un boieri ; dar cînd a aflat
cã-i el, i-a fost ciudã, – ºi adormind acesta în trãsurã, acela a scos
cuþitul, sã-i taie gîtul. Viziteul a vãzut ºi l-a spus…

„Dacã-mi eºti aºa frate, a zis el, sã te duci ºi mai mult sã nu te vãd
în ochii mei !” S-a dus el singur acasã, de le-a dus la pãrinþi avuþii,
iar el a luat bani º-un cal º-a pornit singur prin lume.

A ajuns într-o împãrãþie º-a vãzut pe fata împaratului în
fereastã. Lui tare i-a plãcut. Trage la un otel ºi sara, aprinde lumî-
narea. Omul acela vine ºi el îi spune sã-i aducã pe fata împara-
tului. – I-a adus-o º-a dus-o înapoi.

A doua zi, ea spune împaratului ce i s-a întîmplat. Împaratul a
pus pãzitori ºi i-a dat ei un plumb, sã-i facã cruce pe frunte. Pãzitorii
au adormit. El, simþind cã are ceva pe frunte, s-a uitat în oglindã,
º-a vãzut ; s-a ºters, dar nu se putea ºterge. A chemat pe omul acela
ºi i-a zis sã facã la toþi barbaþii din tîrg peceþi. Trimiþînd împaratul
sã-l caute, de la casã la casã, a gãsit tot tîrgul astfel însamnat.

A doua sarã, i-a dat pecetea împaratului ºi el n-a simþit cînd i-a
pus-o, astfel cã a doua zi, l-au prins ºi l-au închis. El a trimes pe un
servitori sã-i aducã lumînarea din odaia sa, zicînd cã sã-ºi ia banii.

Servitorul a adus-o ºi, cînd a fost la spînzurãtoare ºi tot poporul
era adunat, s-a rugat sã-ºi aprindã înaintea morþei lumînarea. Omul
acela a venit. „Ce mã vrei ?” „Nu mã vezi ce-i asupra capului meu!”
Omul a ridicat bãþul ºi pe toþi i-a omorît…

„De-amu, hai cu mine”, zice omul. S-au dus în pãdurea unde a fost
aprins dintãi lumînarea. „Aprinde lumînarea sã ardã pãn’ la sfãrºit,
a zis acela ; eu voi þipa, voi rãcni, cã apele vor sãri pãn’ la ceri ºi
copacii se vor dezrãdãcina, dar tu sã n-o stîngi.” El a aprins-o ºi cînd
lumînarea s-a sfîrºit, din omul acela a fost ramas un bãieþel. El era
sluga împaratului celuia ºi era blastamat ; – tocmai atunci blãstãmul
lui s-a fost desfãcut ºi fierul de pe el s-a topit. Au mers la împaratul
ºi i-a dat fata, a adus ºi pe pãrintii lui acolo º-au trãit fericiþi.

D-l Vasile Chiseliþã, Mihalcea

Crengile. Lumînãrile. Solzii

Un boieri avea trei ficiori ºi, murind, le lãsã lor moºia. Ficiorii au
vîndut-o, au luat banii º-au pornit în lume. În curînd, toþi banii i-au
cheltuit ºi s-au întors ca vai de dînºii la casele lor, rugînd pe boieri
sã-i primeascã macar în tindã sã doarmã.

Boieriul i-a primit. Noaptea, se scoalã cel mai mic ºi merge afarã.
Vede o luminã; se ia ºi se duce dupã lumina ceea. Ajunge la o babã
într-o pãdure ; – acolo era tocmai la marginea lumei.

Baba avea 3 lãzi de bani. „Iatã, zise ea, îþi dau toþi banii aceºtia,
sã te duci în curtea aceasta din pãdure, sã rupi mai întãi trei crengi
ºi sã baþi cu ele de 3 ori în uºã, cã þi se va deschide. Astfel sã mergi
pãn’ la a 12-cea odaie. Acolo vei gãsi un om de fier, stînd c-o lumînare
în mînã; sã i-o iai ºi sã mi-o aduci.”



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 509

El a fãcut aºa. Cînd l-a vãzut pe omul de fier, s-a spãriat ; sã
temea sã-i ia lumînarea. În cele din urmã, a zmuncit-o º-a fugit.
Ieºind afarã, a uitat de babã, a alergat tot înainte, pãn’ la casa lor.

A mers ºi s-a culcat lîngã fraþi. Cînd se scoalã ei : flãmînzi, de
prãpãdiþi. Acest mic nu le spune nimic ; se duce deoparte ºi aprinde
lumînarea. A venit omul cel de fier. „Ce mã arzi ? Spune-mi sã-þi
aduc ce vrai, numai nu mã arde.” „Adã-mi de mîncat !” Îndatã i-a
aºternut o masã boiereascã. A chemat ºi pe fraþii lui.

Aprinde iar lumînarea. „Ce pofteºti sã-þi aduc?” „Adã-mi cele 3
lãdiþe de bani, de la babã.” I le-a adus. A mers la boieri cu banii, º-a
cumparat înapoi moºia lor º-au ramas acolo boieri.

Aprinde iar lumînarea. „Ce pofteºti sã-þi aduc?” zice omul de fier.
„Pe fata împaratului…” Apoi a vãzut pecetea în frunte, în oglindã,
º-a ºters-o. Ea i-a pus-o în ceafã ºi l-au gãsit.

Erau sã-l împuºte ºi omul de fier a venit. „De-acuma, a zis el, de
vraþi sã trãiþi, sã vã pregãtiþi pe sãptãmîna viitoare de bãtãlie, cã
de nu, pe toþi vã omor !”

Cînd l-au vãzut pe omul de fier, n-au avut ce mai zice. S-au
pregãtit. Omul de fier a dat de cîteva ori cu mîna încoace ºi încolo ºi
toatã oastea o a omorît. Împaratul a dat fata dupã el ; dar avea mare
ciudã ºi nu ºtia cum sã-l piardã. A învãþat-o pe fatã sã-l întrebe în
ce-i stã puterea.

El i-a spus de lumînarea ce o avea. Tatãl ei a învãþat-o s-o fure.
Cum a avut-o împaratul în mînã, a aprins-o º-a zis omului de fier
sã-l ia pe ginerele sãu ºi sã-l ducã pe ceea lume, sub pãmînt. El l-a
luat ºi l-a dus. „De-acuma, rãmîi aice, cãci eu trebuie pe împarat sã-l
ascult.”

A ramas el acolo. Merge, merge, vede niºte solzi de la un peºte pe
jos. „De unde eºti tu?” îl întreabã un solz. „De pe ceea lume.” „ªi eu
sînt de acolo ºi m-aº duce înapoi, dac-ai vra tu sã mã duci.” „Eu cum
te-oi duce, dacã singur nu-s vrednic sã mã duc !” „Te vei putea duce !
Ia un solz de aceºtia ºi-l pune sub limbã ºi te vei preface în ce
pofteºti.” El s-a prefãcut în pasere º-a zburat pãn’ pe pãmînt ; solzii
ceialalþi i-a aruncat, numai acela unul º-a oprit.

S-a dus ºi s-a pus pe un copac la socrul sãu. Femeia lui se primbla
prin cerdac. „Uite-te, tatã, ce frumoasã pasãre ; e ºi ea fãrã pãreche,
cum sînt ºi eu. Prinde-o º-o pune în cuºcã !” Au prins-o º-au pus-o în
cuºcã. El a pîndit unde stã lumînarea ; s-a prefãcut într-o muscã
de-a ieºit, apoi s-a fãcut iar om, a luat lumînarea º-a aprins-o.

„Ce mã vrai ?” a zis omul de fier. „Sã iai pe împaratul ºi pe împã-
rãteasa, sã te sui cu ei în vãzduh ºi de acolo sã le dai drumul, sã se
facã colb!” Dupã ce s-au rãsipit, omul cel de fier a venit ºi i-a zis :
„De-acuma, aprinde lumînarea sã ardã pãn’ la sfãrºit.”

El a aprins-o ºi fierul de pe dînsul tot s-a topit ; ºi el a ramas om
ca toþi oamenii. Fusese blastamat de Dumnezeu sã fie aºa. Îndatã a
ºi murit, iar stãpînul sãu l-a îngropat frumos, – rãmînînd el acolo în
loc împarat. Ilie Struþ, Mihalcea

*
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Lumînãrile. Copacul

A fost un om sarac, toatã averea lui erau numai patru oi. De unde
ºi pãnã unde, omului acestuia i-a venit dorul sã se ducã în þãrile
cãlduroase. ª-a lasat femeia cu trei copii : doi mai mãriºori, da unul
la piept ; i-a lasat ei douã oi ºi el º-a luat douã º-a pornit.

A mers el, a mers, pe drum, i-a perit o oaie ; a ramas numai cu
una. A mers pãnã a ajuns la un copac foarte mare, a cãruia umbrã
cine ºtie cît loc cuprindea împrejur. Fiind sara, s-a culcat acolo.
Noaptea, se trezeºte, vede într-o poianã o mulþime de lumini.

Se duce la faþa locului, acolo erau adunate toate sãrbãtorile cîte
sînt în an ; toþi sfinþii – ºi lumînãrile ardeau înaintea lor. El s-a
închinat pãn’ la pãmînt. „Spune-ne, l-au întrebat sfinþii, care dintre
sfinþii cîþi sînt în an îþi place þie mai tare?” El a stat puþin º-a gîndit
º-a zis : „Mie îmi plac toþi sfinþii cîþi sînt lasaþi de la Dumnezeu !”
„Dacã îþi plac toþi, ia de 3 ori cenuºã de aceasta de pe jos de la
lumînãri – ºi mergi împrejurul copacului acestuia ºi presurã cît poþi
de departe ; iar oleacã sã-þi laºi, pentru ca sã ai cu ce face foc.” El a
luat de 3 ori cenuºã în poalã, s-a închinat ºi s-a dus de-a presurat
cum i-au zis ; iar ce i-a ramas, a pus-o lîngã culcuºul lui ºi s-a fãcut
îndatã foc ; apoi s-a pus ºi s-a culcat lîngã foc. Focul cela nu se stîngea,
tot ardea ºi ardea.

A doua zi, cînd s-a sculat, împrejurul copacului aceluia erau
atîtea oi, cît nu le putea cuprindea cu ochii ; iar o mioarã era între
ele, care pe toate le mulgea ; singurã fãcea brînzã, singurã le
pãºtea, – el ºedea numai ca un sfînt.

A trecut de la aceasta timp de vreme, c-amu bãieþii lui cei doi au
fost crescut mari. Într-o zi, întreabã ei pe mã-sa : „Mamã, noi n-avem
tatã?” „Ba aveþi, dar s-a dus, de cînd eraþi voi mici, în þerile calde –
ºi mai mult n-a mai venit.” „Noi mergem sã-l cãutãm.” „Mergeþi !”

ª-au luat azime în traistã º-au pornit. Au ajuns ºi ei la acelaºi
copac ºi gãsindu-l pe tatãl lor, cunoscîndu-se, s-au bucurat. Au
ramas ºi ei aice cu tatãl lor sã traiascã, cãci li era bine.

La cîþiva ani, porneºte ºi cel mic ºi-i gãseºte. Mai stau cîþiva ani.
Acuma, tatãl lor îmbãtrînise. „De-acuma, dragilor mei, sã ne întur-
nãm înapoi, cãci mã tem c-oi muri ºi nu voi mai vedea pe soþul meu
ºi pe mama voastrã. Eu plec încet înainte ºi voi sã porniþi dupã vro
sãptãmînã în urmã. Dar luaþi sama ce vã spun: noaptea, sã nu
strigaþi fãrã treabã, în pãdure.” S-a dus el. Ficiorii lui cei doi mari
n-au vrut sã asculte. Cum au ramas singuri, strigã unul cît ce poate.
Apoi ºi celalt. Cel mic a ascultat, n-a strigat.

Vine Mama-Pãdurei. Mama-Pãdurei e o femeie nantã, cît pãdu-
rea. „Ce-aþi strigat voi ºi nu-mi daþi pace sã mã odihnesc? Aºa-i cã
eu, de cînd staþi voi aice, nu v-am zis nimicã? Dac-aþi fãcut aºa,
de-acuma haide, luaþi-vã oile ºi veniþi cu mine !” N-a mai fost cînd
hopºi cu dînsa, s-au bagat în groazele morþei ; a luat mioara înainte
ºi oile dupã ea º-au mers pãn’ au ajuns la curþile Mamei-Pãdurei,
care erau închise de jur-împrejur cu ziduri înalte. Ea a rupt o bucatã
de zid º-au întrat cu toate oile înãuntru; apoi a astupat la loc.



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 511

„De-acuma, pe voi toþi ºi pe oile voastre, am sã vã mãnînc !” Acuma,
s-a fost fãcut ºi ziuã. A strigat la cel mare sã facã foc. A fãcut.
„Pune-te pe foc, sã te frigi !” El nu vrea. „Pune-l tu !” a zis celui
mijlociu. L-a pus, cãci nu avea ce sã facã. Cînd a fost gata, a ºuierat
º-a chemat niºte vîrcolaci de-a ei ºi l-au mîncat cu toþii. A doua zi, l-a
pus la fript ºi pe cel mijlociu, iar pe cel mic l-a pus sã-l pãzascã sã nu
se ardã.

Acela era gras, curgea din el grãsimea; aista mai mic era cel mai
voinic – l-a apucat pe cel fript de picioare ºi, pe cînd dormea
Mama-Pãdurei, pliosc cu dînsul Mamei-Pãdurei între ochi – ºi a
orbit-o. Ea aleargã sã-l prindã, el a fugit între oi. Iute ia
Mama-Pãdurei inelul ei ºi-l aruncã. Inelul se pune la bãiet pe deget.
„Ineluº, unde eºti ?” strigã Mama-Pãdurei. „Aici”, strigã inelul de pe
deget. Mama-Pãdurei peste oi, numai sã-l prindã. El ia cuþitaºul ºi
taie degetul cu totul. Cînd a strigat iar inelul, inelul era jos. „Stãi
dar, cã te-oi prinde eu altfel ; voi da drumul la toate oile afarã ºi tot
voi pune mîna pe tine !” a zis ea.

Da mioara lui îi zice : „Taie fuga berbecul cel mai mare ºi-l jupeºte
ºi pune pielea pe tine, cã vei trece cu oile ºi nu te va cunoaºte.” El a
fãcut aºa. Cînd a trecut el, a pus mîna º-a zis : „Tu eºti berbecul meu
cel mare.” Cum a fost el afarã, a strigat : „De-amu, nu mã mai tem de
tine !” – „Aºteaptã, cã-þi voi face eu!” a zis ea. A luat un pãr din capul
ei ºi l-a aruncat jos ºi s-a fãcut un lup de fier. „Sã ºtii cã pe-aista ai
sã mi-l mãnînci.” Lupul vra sã-l înhaþe, dar nu poate de mioara lui.
„Nu mi te dai amu, sã ºtii cã am sã vin sã te mãnînc cînd îþi va fi mai
drag sã trãieºti !” a zis lupul cãtre bãiet ºi s-a dus.

Bãietul s-a dus cu oile acasã ; tatãl sãu întreabã unde sînt ficiorii
ceialalþi? El îi spune ce au pãþit. S-a bucurat cã l-a vãzut macar pe
dînsul. Ei erau bogaþi tare. „De-acuma, dragul tatei, sã te însori, cã
eu sînt slab ºi ca mîne pot sã mor.”

A cerut o fatã de boieri. Cînd sta el la nuntã, dupã masã, mire,
iatã ºi lupul cel de fier la uºã : „Acuma trebuie sã te mãnînc !” Da un
colãcel, ce sta pe colacii cei mari, sare jos de-a roata pãn’ la prag ºi
începe a vorbi : „Rabdã, cã pentru mine au arat ºi am rabdat etc. ªi
m-au bãtut vînturi ºi ploi, grindinã etc. etc.” – ºi tot spunea pi-ncetul
ºi rar – pãn’ la miezul nopþii – ºi cînd a mîntuit de zis „º-acuma sînt
colac !”, atunci ºi cucoºul a cîntat ºi lupul cel de fier a crapat, iar
bãietul a scapat. Ilie Struþ, Mihalcea
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Cap. II

Focul

§ 1. Socul. Bozul

Socul e lemnul dracului ; el, la rãdãcina socului, ºede. Socul nu
poþi sã-l scoþi din pãmînt ca sã-l muþi, cã sau mori, sau nebuneºti ;
dar îi pun oamenii foc la rãdãcinã, ca sã-l stîrpeascã, cã focului nu-i
poate face nimic. Mihalcea

Socul e buruianã tare iute,–nu-i curat ; în el stã necuratul ;–dacã
l-ãi miºca, înnebuneºti sau pãþeºti ceva, ologeºti, mori. Socul are
rãdãcina ca un cap de om, cu ochi etc ; el e cap ºi vra cap; mori, dacã
nu-i dai pace. Roºa

Socul sã nu-l rupi, cã te usuci ca socul.

Cu soc se fac scãldãtori de socote. Din floare de soc se face ceai
pentru tusã ºi asudat.

Socul, în sus, e curat, cãci din el se fac fluiere, þevi etc., numai
rãdãcina lui e a necuratului. Sub soc dacã ºezi cînd tunã, ºi sub
rãchitã, te detunã. Roºa

La rãdãcina socului, zice cã ºede dracul, dar nu la fiecare. Socul
zice cã sã nu-l pui pe foc, pentru mãsele, dinþi, cã te dor. Botoºani

În Horecea, sã spune cã de-l tai, te dor dinþii sau ºi mori.

*

Socul e om. Pentru judecatã, sã iai soc, cu pîne ºi cu sare ºi sã
zici :

Socule, biruitoriule,
Ai biruit pe tatãl tãu,
Ai biruit pe mama ta,
Ai biruit pe fratele tãu,
Ai biruit pe sora ta,
Biruieºte ºi pe duºmanul meu
ªi fã ca sã-l biruiesc eu !

Îl pui în apã ºi te speli pe faþã, pe cap, iar crenguþele le iai cu sine
cînd mergi la judecatã ºi numaidecît cîºtigi. Broscãuþi

*
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Toate farmecele la soc se fac ; de aceea, sub soc sã nu te culci. La
soc merg fetele noaptea în pielea goalã ºi-l sorocesc cu pîne ºi cu sare
ºi cu zahar, sã-ºi vadã ursitoriul. De iese cal, e bine ; de iese om, e
bine ; de iese stafie, e bine ; dar de iese un sul de fum, atunci fata
n-are parte. Botoºani

În Horecea, îl sorocesc pentru joc, pentru dragoste, pentru întors
pe cineva. Merg dupã apusul soarelui, cu pîne ºi zahar, rachiu ºi zic,
fãrã sã iaie frunze :

Socule, întorcãtorule,
Întorci pochi la parohie,
Domni la domnie,
Boierii la boierie,
Întoarce ºi pe ursitorul meu
(sau pe cutare)
Pãn’ la mine n-a gîndi,
Sã scoatã c-a plesni…

(Mai departe, se spune ca în alte descîntece asemãnãtoare.)
Aniþa Smolinciuc

*

De dragoste ºi de ursitã

Descîntec la soc, la alun ºi la mãr dulce. Mergi ºi tai trei mlade de
soc, trei de alun ºi trei de mãr dulce. Descînþi la fiecare copac ºi
beþele le pui sub cap, de visezi ursitoriul – ºi vine.

*

Inima din tine pe loc a crapa.
Iuti ºi degrabã sã porneºti
La mine sã soseºti !
Eu, cînd la tine am gîndit,
Mie noaptea mi-a pãrut
Cã eºti un cîne jupit.
ªi tu, cînd ai gîndit la mine,
Þi s-a pãrut cã sînt o cãþea

buhoasã.
Dar eu mai tare þie sã-þi par

mai frumoasã.
Da cum sã-þi par eu þie?
Þie sã-þi parã cã tu eºti
Într-o casã de aur îmbracatã
ªi cu mine te-ai sãrutat
ªi cu mine te-ai dezmierdat.

Maria Cloºca, Burdujeni

Soc Solomon! Soc Solomon!
Eu cu soc te solomonesc,
Cu inimã bunã ºi mare

 dragoste,
La mine te îndoiesc.
Eu cu alun adun
Omul cel bun.
Eu cu alun te-adun
ªi cu mãr dulce te îndulcesc
ªi la mine te pornesc,
La mine te sosesc.
Vii? Vin !
Vii? Vin !
Da de nu-i veni ºi nu-i veni,
Inima din tine pe loc a plesni.
Da de nu-i pleca ºi nu-i pleca,
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Poveste

A fost o fatã º-avea ibovnic un strigoi ; ea nu ºtia cã e strigoi ; atîta
luase seama cã el numai noaptea venea ºi deodatã se fãcea nevãzut.
A spus la o babã ; baba învãþat-o aºa : „Ia ºi leagã o aþã de straiul lui
ºi vei vedea unde merge.” Fata a luat un ghem º-a legat capãtul de
un bumb dinapoi º-a tot slobozit de pe ghem aþa, pãn’ a vãzut cã nu
se mai desface ; atunci, a început a merge pe firul acela º-a depana,
pãn’ a ajuns la bisericã.

A bagat capul pe fereastã ºi l-a vãzut pe dînsul mîncînd un om
mort. Ea a scos repede capul, dar s-a lovit de lemn ºi el a auzit. A
fugit repede acasã. A doua sarã, el a venit. „Spune-mi ce ai vãzut în
bisericã”, a întrebat-o el. Ea nu vra sã-i spuie. „Spune-mi, cã are
sã-þi moarã mama!” Ea n-a spus. Pãn’ a doua zi, mã-sa a murit. A
treia sarã, iar a întrebat-o ºi a spus cã-i va muri tata. N-a spus ; ºi
tatãl ei a murit. Apoi, i-a spus cã va muri ea – ºi a murit ; dar a lasat
cuvînt cã sã n-o scoatã pe uºã, ci sã strice un pãrete, s-o scoatã pe
acolo ºi sã-l tocmeascã la loc ºi sã o îngroape în cîmp, nu în þintirim.
Aºa a fost învaþat-o baba; ºi el n-a gãsit-o.

La cîteva zile, pe mormîntul ei a crescut o floare foarte frumoasã.
Un ficior de împarat a rupt-o º-a pus-o în pahar. Ea, noaptea, se
scula, mînca tot ce gãsea, îi sãruta lui mîna ºi iar se fãcea floare la
loc. Un servitor a vãzut–ºi i-a spus. El a zis ca sã-l trezascã cînd a
mai vedea-o.

A treia sarã, l-a împuns cu bolduri ºi abia l-a trezit ºi cînd a venit
ea sã-i sãrute mîna, el a prins-o de mînã, dar ea a zis cã sã mai
aºtepte o zi ºi apoi va putea rãmînea a lui.

A mers ºi s-a fãcut iar floare pãnã noaptea, apoi s-a fãcut femeie
ºi a ramas soþia lui.

Au trãit cîþiva ani, dar la bisericã nu mergeau, cãci îndatã ar fi
ºtiut strigoiul.

Acuma aveau ºi copii. Odatã barbatul ei a rugat-o numaidecît sã
meargã. Strigoiul a ºi fost lîngã dînsa ºi a întrebat-o iar aºa : „Ce-ai
vãzut, fatã, în bisericã?” „N-am vãzut nimicã !” „Spune-mi, c-au sã-þi
moarã copiii !” Ea n-a spus–ºi copiii au murit. A doua sarã, iar a
venit. „Spune-mi, c-ar sã-þi moarã barbatul.” I-a murit ºi barbatul. A
chemat pe babã. Baba i-a dat o vargã de soc º-a învãþat-o sã loveascã
de 3 ori pe barbat ºi pe copii ºi sã zicã : „Eu nu lovesc morþii, lovesc
viii !” Apoi sã-l loveascã ºi pe strigoi, cînd va veni, ºi sã-i zicã : „Eu nu
lovesc vii, lovesc morþii !” Sara, strigoiul a venit ºi iar a întrebat-o.
Ea l-a lovit cu varga cea de soc ºi a perit de dinaintea ei. Apoi a lovit
pe barbat ºi pe copii ºi îndatã au înviat – ºi au trãit fericiþi.

D-ra Alexandra Sorocean, Ropcea

*

În o variantã din Roºa, dupã ce îi mor copiii, strigoiul spune cã îi
va muri ºi barbatul ; ºi ea începe tare a plînge. „Spune-mi ce-ai vãzut
ºi nu va muri.” Ea-i spune. „Spune-mi cine te-a învãþat sã faci aºa !”
– (O învaþase bunica ei.) Ea a spus. Strigoiul i-a dat douã vergi de
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alun, crescute din acel an, sã loveascã copiii sã învie ; iar el a mers pe
capul babei.

A. Bozul

Frunzã verde mãr mustos,
Drag mi-a fost omul frumos
ªi calare ºi pe jos
ªi cu murgul sãnãtos.
În pãdure sub un boz,
El îmi puse cinstea jos,
Sub un boz de mãrturie
Cã m-am lasat de fetie
ªi m-am dat în miºelie.

………………………..
Om frumos sã nu mai fie,
Vitã bunã sã nu þie,
Vitã bunã sã dioache,
Om frumos cade-n pacate.
Vitã bunã cã þ-o furã
Om frumos îl scot la urã.

Brãeºti

*

Diavolii în boz ºi la soc ºed, s-a vãzut vol. I, p. 400.

În boz, l-au gãsit tãiet bucãþele pe Sf. Ioan de la Suceava ºi
împrejurul lui ardeau lumînãri ; în care loc s-a fãcut apoi mã-
nãstirea. Ion Pisarciuc, Roºa

Despre vreun lucru ce aparþine trecutului îndepãrtat, sã zice :
„Asta era pe cînd se tãmjãiau bojii…”

Cu boz, se fac scãldãtori pentru reumatism ºi întãrirea ciola-
nelor, mai ales cu boz cules des-dimineaþã de Ziua Crucei. (S-a
vãzut.)

Poama de boz se pune în vin roº, ca sã-i dea coloare.

§ 2. Cum s-a facut focul

Vezi focul ºi cîrja mitropoliþilor din soc, vol. I, p. 24.

Focul, pe lume, întãi Dumnezeu l-a fãcut, ca sã sfinþeascã o
bisericã. A adus o pãdure de lemne ºi a aºezat-o în jurul bisericei ºi
i-a dat foc sã ardã. Dracul atunci a venit c-un bãþ de soc ºi a furat de
la Dumnezeu foc. De aceea, socul nu se pune pe foc, cã e lemnul
necuratului, în care a furat el foc. Un bãtrîn din Botoºani

Dumnezeu cînd a fãcut focul, diavolul, de ciudã, a stîrnit un vînt
ºi a început a arunca la frunze ºi la gunoi în foc ºi îndatã s-a fãcut
fum; de n-ar fi fãcut el atunci fumul, focul ardea frumos, cum l-a
fãcut Dumnezeu. Cãlina Caliniuc, Mihalcea

În Botoºani, se zice cã fumul s-a fãcut cînd a pus diavolul socul,
ca sã fure foc de la Dumnezeu.

Fumul s-a fãcut dupã ce a fãcut Dumnezeu focul. Diavolul, vãzînd
ce frumos arde, a fãcut un vînt în foc.
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Focul, pe pãmînt, mai întãi se aprinsese singur ºi ardea un foc
tare mare. Dumnezeu a spus cã nu poate sã fie aºa ºi l-a rînduit sã
fie numai cîte puþin, cît le trebuie oamenilor.

Marghioala Galaþan, Botoºani

*

Focul e pacat sã-l blastãmi, ca ºi pe mama, cã el ne hrãneºte ºi ne
încãlzeºte pe toþi ºi la toþi e totuna de bun.

Da fumul poþi sã-l blãstãmi, cã e de la necuratul.

Focului, Doamne fereºte sã-i zici focul meu, ci focul nostru, adecã
al tuturor. El e mare putere. Dãnilã Oloinic, Mihalcea

Focului sã nu-i zici „foc”, ci „vatrã”. La huþani în munþi, sã te
audã cã zici „foc”, te-ar omorî ! Ei numai „vatrã” zic. (Chiar terminul
acesta român, deºi sînt ruºi.) Cînd vorbesc întreolaltã îi auzi : „Ai
fãcut vatrã? Ce frumoasã vatrã ai !”

Focul se mînie cînd îi zici foc, cãci el nu e focul acel rãu, mistuitor,
ci numai o binefacere pentru oameni. D-na Maria Reus, Mihalcea

Nici sã nu-l blastãmi pe foc cînd îl faci, dacã nu se aprinde ; iar
cînd se aprinde, sã zici : „Mulþãmesc lui Dumnezeu, cã s-a aprins !” ºi
nici sã baþi în tãciune ca sã-l sfãrmi, cãci e pacat a bate focul.

Cînd focul nu arde, sã nu fii mînioasã, dar sã zici : „Bogat focul,
bogat focul” – ºi el atunci dudãieºte. Roºa

Focului sã nu-i zici „foc”, dar „luminã”. Cînd spui „foc”, în Botoºani
þi se rãspunde : „Foc la tatari, dar la noi luminã!” Duminica, luminã
sã nu faci etc. Ioan David, Botoºani

Mergeau doi oameni, doi cosaºi, pe cîmp pe la Sf. Petrea ºi au
vãzut un foc în iarbã ; cînd s-au apropiat, acolo era Domnul Hristos.
„Buna sara «foc de Sîn Petru»” zic oamenii. – „Buna sara”, a zis
Domnul Hristos. „Aºa sã faceþi totdeauna, sã cinstiþi ºi sã cruþaþi
focul ca însãºi pe mine Dumnezeu.” Mihai Bunduc, Mihalcea

Focul e Domnul Hristos.

Întãi ºi întãi, Domnul Hristos l-a fãcut cu cremene ºi amnari.
Andrei Motoc, Mihalcea

Focul e sfînt, e însuºi Dumnezeu. Pe foc sã nu-l blastãmi, cãci
blastãmi pe Dumnezeu.

Foc! Foc ! Aista-i foc? Focul acesta ce-l avem noi e numai ca o
mamã de la Dumnezeu pentru binele oamenilor, dar pe ceea lume sã
vezi foc ! Focul ista de la noi, cînd merge într-acela, þipã, aºa îl arde
de tare ! (În Botoºani, sã spune cã în gura aceluia þipã.)

Sufletele noastre, cînd vor merge la judecatã, prin focul acela au
sã treacã de vro sutã de ori, ºi prin apã, pãnã ce se vor curãþi.

Cine face pe lumea asta pacate, pe ceea lume focul îl arde.
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Dumnezeu Sfîntul, cînd merge – el în foc e învãlit din toate pãrþile,
ca sã nu-l poatã videa nime – ºi sã fie ca sã vadã cineva un aºa foc cã
merge prin ceri, acela e Dumnezeu.

Dumitru Volcinschi, Ropcea
Focul e Sf. Ilie. Sf. Ilie se þine de foc.

Ilie, Pãlie, Procopie, Foca se þin de foc. Procopie pripeºte grîiele ;
atunci se coc toate pînile. Procopie se þine ºi pentru uncrop, sã nu te
opãreºti. Zilele acestor sfinþi trebuiesc tare pãzite, cãci dacã te pui
împotrivã, sînt primejdioase vieþei. Ian lucreazã de Foca ºi vei
vedea! – Pe Foca, ºi turcii îl þin. General

Ilie-Pãlie aprinde focul ºi Foca suflã.  Broscãuþi

Odatã, un ºvab din Roºa a fãcut cãpiþi spre Foca ºi în ziua de Foca
s-a dus sã strîngã ce-a mai ramas. Deodatã, vede cã s-a aprins fînul,
atunci ºvabul iute cãciula în mîni ºi începe a face cruci împrejurul
cãpiþelor : „D-le Foca, D-le Foca, acele nu le arde cã-s de ieri, numai
acestea îs de azi !…”

ªi aºa a fost, numai cãpiþele din ziua ceea au ars, cele care le-a
fãcut înainte nu. Roºa

Focul e mare putere, e al doile dupã Dumnezeu ; el þine cerul.
Vãzduhul pe care zboarã paserea e foc. Pãlie Bilig, Mihalcea

Focul, apa ºi vîntul sînt nazdravani – cum zice cã erau de demult
nazdravani –, sã nu-i blastãmi. Odatã, o femeie vãduvã era la sã-
cerat ºi, vãzînd cã i s-a aprins casa, a alergat acasã cu secerea în
mîni – ºi cînd a început a se ruga la foc : „Focuºorule, drãguþul meu,
nu mã arde !” º-a sã boci… focul, pe-ncetul, pe-ncetul, s-a potolit.

Botoºani
În Suceava, odatã, a ars tot oraºul ºi era o casã a unei femei

sãrace, lîngã bisericã; aceea atîta s-a rugat la Sf. Gheorghe s-o apere,
încît în mijlocul flacãrilor ce erau împrejur de la casele celelalte, l-a
vãzut lumea pe Sf. Gheorghe calare, pe casa femeiei acelia ºi casa ei
nu a ars.

(Vezi sarea ºi focul, vol. I, p. 337. Vezi vol. II, p. 247, 248.)

Asupra lui sf. soare nu poþi sã te uiþi cu gînd rãu, cãci soarele te
arde. – Pe un om din Mahala, vara, la prãºit, l-a ars –toatã pielea i-a
ars-o.

*

Cum sã te porþi cu focul

Cu focul, trebuie sã ºtii tare bine cum sã te porþi ;vatra trebuie sã
o mãturi cu o petecuþã anume pentru foc sau cu o mãturiþã curatã ;
Doamne fereºte sã mãturi cu mãtura de pe jos ! Sînt femei care nu
bagã în samã aceasta. Dar vai de capul lor ! Pe foc trebuie sã-l þii în
cinste, cã ºi el în cinste te þine ºi îþi dã minte.
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Cu focul nu te poþi juca, cã e pacat. Focul e aºa un om ca
Dumnezeu, el nu sufere ºaga. Copiii, dacã se joacã cu foc, peste
noapte se udã în pat. (Leacul e sã-i baþi cu mãturã aprinsã.)

De stupeºti în foc, capeþi bube, focuºor. (Atunci sã iei un cãrbune,
sã-l pisezi ºi sã-l amesteci cu smîntînã dulce ºi sã te ungi, cã trece.)

„La mine e mare pazã, zice un om din Roºa, doar un cãrbune dacã
îl iau la lulea ºi atîta tot.”

Pe foc sã nu-l blastemi, cã dacã îl mînii, se aprinde ºi te arde. Nu
vezi cum din senin se aprinde ºi arde cîte ceva? Focul singur dã foc.
Focul e talhar, el singur sã furã ºi arde.

Sara, cînd te culci, focul nu-l lasa aºa împrãºtiat, ci învãleºte-l
frumuºel ºi-i zi „buna sara”, adecã în casã zici – ºi apoi mergi de te
culcã. Cãci focurile de la douã case se întãlnesc ºi se întreabã unul
pe altul : „Cum te þine pe tine ?” – „Pe mine mã cinsteºte, mã învã-
leºte, mã þine bine !” – „Dar pe tine?” – „Pe mine nu mã învãleºte, mã
lasã de bajocurã ; am sã-l ard !”

Focul cînd îl învãleºti sara, îl pui pe vatrã din a stînga, adecã vine
cum se culcã ºi omul pe partea stîngã, cu cea dreaptã deasupra, aºa
cum merge soarele.

ªi cînd aprinzi sara lumînarea în casã, se cuvine sã zici „buna
sara” în casã, adecã zici la oameni, darã tot la lumina lui Dumnezeu
zici, cãci ce ne-am face fãrã luminã! Roºa

(Cocostîrcul îþi dã foc, s-a vãzut).

(Vezi focul ºi îngerul, vol. I, p. 221).

Atunci cînd e drept miezul nopþei, nici focul nu se poate aprinde,
dacã-l aþîþî. Profira Zvorîºteanu, Botoºani

Focuri sînt trei fraþi. Este un foc mai mare, altul mai mijlociu ºi
altul mic, ei cînd se întîlnesc, vorbesc îndeolaltã. Botoºani

Proverbul aminteºte ºi de mama focului ; se zice : „Am petrecut de
mama focului !” ca ceva superlativ.

Cine dã foc la o casã dã fãrã voia lui Dumnezeu. Mare pacat e a da
foc ! Aceluia care a dat–îi arde umbra în foc ºi nu mai are umbrã cum
are tot omul bun.

Umbra omului e sufletul, dacã-i arde umbra, el suflet nu mai are,
a ars. De te uiþi în foc, atunci cînd arde, îndatã îl cunoºti pe cel ce þ-a
dat foc, vãzîndu-i în foc umbra. Jandarii chiar îndatã îl iau ºi-l
închid. Cine dã foc noaptea nu are noaptea umbrã ; cine dã ziua, ziua
nu are. Mihalcea

Sã nu pui niciodatã foc de la altã casã peste focul cel din vatrã, cã
se poate aprinde casa. Siret

De demult, chibrituri nu erau, dar se fãcea acasã un fel de lumî-
nãrele de pucioasã. Muiau aþã groasã în pucioasã cu apã ºi dupã ce
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se uscau, serveau la aprins focul. Cînd trebuia, le aprindea cu
scãpãrãtoarea cu iascã ºi ardeau fãrã luminã, cum ard chibriturile
de pucioasã cînd se aprind. Botoºani

*

Cum se face focul viu

Faci într-un uºor de la uºã o bortã ºi într-o scîndurã altã bortã,
apoi se ia un melesteu ºi se cresteazã de amîndouã capetele ºi se
pune în crestãturi iascã. Pui un capãt în scîndurã ºi altul în uºor, în
borþile acele, legi melesteul cu o frãnghie ºi începi a-l purta pãnã se
aprinde. Îndatã iai din cãrbunii aceia ºi aprinzi foc pe un loc curat,
apoi pui un butuc ºi pãzeºti ca totdeauna sã ardã pe încetul. Cu
cãrbuni de aceia poþi face tare mult bine, numai cît sã nu dai foc de
acela la nimene. Cu cãrbuni de aceia stînºi, poþi lecui oameni, vite
bolnave sau pãºind peste ei, nu ai grijã cã þi se va prinde boale sau
farmece de trup. Focul acesta e pentru gospodãrie.

D-na Tasiluþa Nastasi, Siret

*

Focul la anumite zile

Lunea, sã nu dai foc din casã, pãnã ce nu capeþi ceva în casã, cã-þi
dai norocul. Botoºani

Foc nu se dã de Ajun, de Crãciun, de Anul Nou ºi de Paºti, cã ai
pagube ºi supãrare tot anul ºi nu-þi merge. Roºa. Mihalcea

În ziua de Ispas, sã nu dai foc, cã-þi mãnîncã lupul oile.  Broscãuþi

În ziua de Ajun, sã nu vorbeºti de fum, ca sã nu-þi strice fumul
ochii peste an, sã nu iasã. Botoºani

În Ardeal, în ziua de Ajun, þipã foc cu cenuºã dupã preot, cã sã
nu-i mãnînce purecii peste an. Tomnatec

În Mihalcea, de Anul Nou, ard gunoiul (s-a vãzut).

(Focul de Boboteazã s-a vãzut.)

În sãptamîna mare, sã nu faci foc, sã mãnînci ce poþi.

Sf. Toader vine ºi se încãlzeºte la foc (s-a vãzut).

În Roºa, o femeie, în ziua de Sf. Toader, umpluse borº ºi fãcuse
pîne. A fost pus pînea în cuptori ºi s-a culcat ; cînd se trezeºte, vede
o palalaie în vatrã de la cãrbunii ce-i lãsase în gura cuptorului, iar
un copil sta pe laiþã dinaintea focului ºi-i tot zicea femeiei, fãcîndu-i
cu mîna sã doarmã: Liuliu, liuliu ! Bãieþelul era aºa ca de vro 7 ani.
Ea atunci fuga afarã ; tocmai a fost venit ºi barbatul ei de la pãdure.
Cînd au întrat în casã, nu mai era nime ºi focul potolit. – Dar sã nu
fi venit omul, îi aprindea casa.
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(În Brehueºti, lîngã Botoºani, demult, care avea vaci, în ziua de
Sf. Toader, fãcea pîne ºi umplea covaºã (cãci pînea cu covaºa merge),
ca sã aibã vacile smîntînã groasã ca covaºa. Covaºa o fãceau cu
chelm (fãinã de grîu). Oamenii pentru cã mîncau carne de porc
multã, fãceau brahã ºi beau, nu apã, sã nu-i strice la pîntece.)

*

În Ardeal, de 40 de Sfinþi, sã fac focuri de paie, sã moarã purecii ;
fiecare îºi face focul lui ºi sare peste foc. Tomnatec

Tot de 40 de Sfinþi, sã face foc ºi în Iliºeºti ; aice foc nu se face de
Paºti.

În Moldova, se face foc în grãdini, în ziua de Sf. Alexi, din gãtejele
ce s-au strîns la curãþitul grãdinei ; atunci se afumã ºi prin grajdi pe
la vite.

În Roºa, cînd fac focul de Sf. Alexi, încunjurã grãdina c-un pãmã-
tuv aprins, în el pun tãmîie, usturoi sfinþit de la Paºti, gãoci de ouã
etc. ; afumã ºi prin grajd la vite, sã se curãþe totul, sã fie sãnãtoase
peste an.

În Cuciur-Mic, peste Prut, de Alexi, nu fac în grãdinã foc, dar pun
cãrbuni în tindã ºi toþi din casã trec peste cãrbuni ; cãci e bun de
spaimã acel foc.

În Roºa, despre focul acesta ºi cel din Joia Mare – spun cã în el
ard pe un moºneag º-o babã ce fac gerul, ard iarna. Aceasta au luat-o
de la ruºi.

În Mihalcea, se spune cã joi ard baba, iar sîmbãta înaintea
Paºtilor ard moºneagul. Roºiºenii pe babã o traduc cu Dochia,
spuind cã a lepadat cojoacele ºi, fiindu-i tare frig, la focul cel de joi
se încãlzeºte – ºi dacã se face atunci foc, mai mult ger nu este.
Acestea se vorbesc mai mult în glumã.

*

Focul de Paºti. Ce însamnã ?

În Mihalcea, în ziua de Joia Mare, se face foc pãn’ în ziuã ; s-a
vãzut.

Asemenea, se face ºi sara la fiecare casã. Zice cã macar trei
focuri sã fie în jurul casei, cã e bine, apãrã casa de toate relele peste
an. Care vra dã ºi sara de pomanã la foc, pentru morþi, ºi sare peste el.

În Moldova, spun cã toatã sãptãmîna înaintea Paºtelor, în orce
zi, e bine de fãcut foc.

*

Focul ce se face de Paºti e jertfã. De demult, nu se ducea la
bisericã, ca acuma, jertfã, ci dacã avea cineva o turmã de vite sau
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pãseri sau orce, lua una ºi zicea: „Asta sã fie jertfã pentru Dumnezeu.”
Fãcea un foc mare, lua paserea sau boul sau ce era ºi le grijea frumos,
apoi punea în frigare de se ardea pãnã se fãcea scrum, iar mirosul
acela mergea cãtrã Dumnezeu. Astfel zice cã a fãcut Avram ºi a dus
copilul, dar Dumnezeu i-a zis : „Nu-mi trebuie mie jertfa ta ; am vrut
sã-þi cerc numai inima bunã ce-o ai cãtrã mine.”

Aºa se fãcea de demult ; acuma, în foc jertfã nu mai pun, dar focul
ca amintire tot a rãmas ºi de aceea se face focul de Paºti.

D-na Maria Reus, Mihalcea
Tatãl povestitoarei nu lasa ca sã se facã foc lîngã casã de Joia

Mare sau spre Paºti, zicea cã e obicei pãgîn, cum fãceau oamenii ce
nu credeau în Dumnezeu, de demult. D-na Elisaveta Reus, Mihalcea

În Mahala, se mai spune cã de aceea se face focul : spre pomenire,
cã jidanii, cînd îmblau ºi-l cãutau pe Domnul Hristos, au fãcut în
toate pãrþile foc, ca sã-l poatã videa ºi gãsi – iar sãmbãta, îl pãzeau
ca sã nu învie.

În Joia Mare, de aceea se face foc, pentru cã Domnul Hristos, cînd
fugea de jidani ºi de necuratul, de la foc la foc fugea ºi numai aºa a
scapat de iuda (necuratul) ºi jidanii nu se puteau apropia de foc ; da
colacul sta în cui ºi a început a le spune : „Pe mine m-au arat ºi m-au
samanat etc. (ca ºi în poveºtile cunoscute) ºi m-au fãcut colac”, atunci
ºi cucoºul a cîntat ºi Domnul Hristos a scapat. De aceea zice cã e tare
bine sã spui poveºti încheiate, lungi, sara, cã e ca ºi cum ai spune o
rugãciune. Dumnezeu, cu povestea ceea, încunjurã casa de 3 ori ºi nu
se poate apropia nici o necurãþenie. Ana Maslosca, Mahala

În Testamentul Nou, stã cã atunci cînd l-au prins pe Hristos, joi,
era tare frig ºi oamenii fãcuse foc pe afarã ºi se încãlzeau; la aºa un
foc era ºi Sf. Petru, iar Domnul Hristos i-a zis : „Încã nu va cînta
cucoºul de trei ori ºi tu te vei lepada de mine etc.” ªi în amintirea
ceea se face.

Focul e duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu, cînd suflã, scoate din
gurã foc. Sîmbãtã sara spre Paºti, se face foc, de bucurie cã vin
Paºtele, pentru lauda lui Dumnezeu ; ne bucurãm de Înviere. Pe
focul acela, e bine a pune buruiene, flori de la Sînziene, cã mirosul
acela merge la Dumnezeu. Peste focul acela, e bine sã sari de trei ori,
cã n-ai fricã peste an. Ursana Filip, Mihalcea

Focul de sîmbãtã e jertfã pentru Domnul Hristos ; ºi fiecare
trebuie sã deie ceva sã ardã. Chiar snopi de paie cu sãmînþã se dau
ºi sã pun pe foc. Cuciur-Mic

În Bahrineºti, ard spre Paºti toatã noaptea focul lîngã bisericã
(ca ºi în Mihalcea). De demult, se lua orce gãseau lîngã casã ºi era
voie : roþi, poartã, coºeri etc. Alþii anume puneau lîngã poartã ce
aveau pentru foc. La foc, se da de pomanã mursã, cu un colac sau
varzare, pãscuþe, ouã, pentru cei morþi.

D-na Maria Braha, n. Stroici, Bahrineºti
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La focul de sîmbãtã, se încãlzesc sufletele. Dacã vine sufletul la
casa lui sîmbãtã ºi nu gãseºte foc, blastãmã pe cei ce trãiesc sã nu
ajungã pãn’ la anul. Mihalcea

Spre Paºti, nu se doarme; de aceea se face foc ºi se privegheazã.
General

Spre Paºti, cine nu doarme vede cum ard comorile.
Plopeni, Moldova

În Moldova, spre Sf. Gheorghe, nu spre Paºti, se fac pe dealuri ºi
prin grãdini focuri.

Spre Sf. Gheorghe, sã zice cã ard comorile.

*

a) Focul, femeia, dragostea

Focul e om bun. Femeia fãcea bucate cu de toate celea, dar ce
folos, dacã nu erau fierte, nu aveau nici un gust. „Ian mergi tu, zice
Dumnezeu focului, ºi o învaþã cum sã fiarbã mîncarea ºi sar-o !” Vine
focul, face foc la vatrã ºi fierbe, sarã bucatele ºi dã femeiei sã guste. –
„Bune-s?” – „Tare bune.” – „Apoi aºa sã faci ºi tu ºi sã faci foc, numai
pãzeºte sã nu pui spini, mãcieºi, ca sã nu mã înghimpi.”

Pãlie Bilig, Mihalcea
Focul e sfînt ; foc dacã n-ar fi, am mînca fãina crudã.

Vatra e a femeiei, sã fiarbã mîncarea. Cînd întrebi pe cineva : „Da
ce face femeia d-tale?” – „Ia, pe lîngã vatrã !”

*

Pãrãuaº cu apã rece,
Unde duci baba, moºnege ?
– La vlãdica, a ei lege,
Cã mi-a fãcut borºul rece
ªi mãliga nesaratã,
Bat-o crucea, blastamatã !
– Batã-te-ar în labã, babã
Bine-ai ºtiut cã-s de treabã !
– Batã-te-ar vina, moºnege
Bine m-ai ºtiut alege. Corovia

*

Cînd se mãritã fata ºi vine în casa mirelui, de se uitã în cuptor
cînd întrã în casã, îi moare soacra.

Vatra e mama noastrã, ne hrãneºte ºi ne încãlzeºte.

Din vatrã sã nu mãnînci, cã-þi moare mama, îi mãnînci puterea.
Mihalcea

Dacã curge fãina pe vatrã, cînd faci mãmãligã, Maica Domnului
stã în genunchi, pãnã ce o mãturi, sã nu ardã în foc, cã-i trupul fiului
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ei ; – nici gunoiul de pe vatrã sã nu-l mãturi în foc, sã-l dai jos, cã tot
stã în genunchi pãn’ îl mãturi.

Pãpuºoiul sã nu ardã în foc.

Cînd are copilul socote, sã se leie mama dimineaþa ºi sã scalde
copilul în lãutoare, apoi sã arunce pe un cuptor pãrãsit. Mihalcea

*

Cînd te apuci sã grijeºti casa, mai întãi vatra s-o ungi.

Dacã te muþi dintr-o casã în alta – ºi n-apuci a o lasa grijitã,
macar vatra s-o ungi, cã te blastãmã, cã vatra ne hrãneºte. Roºa

(În Mihalcea, despre unsul cuptorului, se spune povestea fetei
harnice cu Sf. Duminicã.)

Din toate celea, vatra aºteaptã în toatã sîmbãta sã fie grijitã.
Omul se spalã în toatã ziua, da cuptorul macar o datã pe sãptãmînã
sã n-aibã faþã? Vatra, de n-o ungi, te blastãmã; unde este fatã în
casã, nu se mãritã, de n-o unge ; mai ales cotruþa sã fie curatã.

Catrina Dumitraºciuc, Mahala

Dacã e vatra grijitã, eºti dragalaºã la lume. Ropcea

Dacã sfãrmi casa, cuptorul trebuie sã-l laºi, e pacat sã-l strici, cã
e sfînt ; în el s-a copt pasca.

Cuptorul dacã îl strici, cumpãneºte a moarte, doar e lut. Cît þ-a
fãcut treabã ºi te-a hrãnit, a fost bun; ºi cînd nu-þi mai trebuie, sã-l
arunci?

Cuptorul nu se poate sã-l strice omul din casã, cã i se rãsipeºte
gospodãria, dar alþii pot sã-l strice.

Cuptorul se lasã sã-l strice ploile.

Ion Pisarciuc, din Roºa, spune cã la jidani, dacã stricã cuptorul
ºi-l fac în alt loc, în locul unde a fost, musai sã lipeascã macar o
bucãþicã de steclã, sã rãmîie ca semn cã a fost acolo cuptori.

În Botoºani, sã spune cã cuptorul e „ºtima casei”, el te hrãneºte,
te încãlzeºte – ºi de aceea nu se stricã.

Cînd ungi cuptorul, sã pui douã lemne cruciº, sã nu rãmîie deºert,
cã acelea sînt scara sufletului pe ceea lume.

*

Focul, curãþenia
Bucãtãriþa la nuntã

Bucãtãriþa care merge sã facã mîncare la nuntã trebuie sã iaie
sama, sã ºtie cum sã se apere.

Povestitoarea n-a ºtiut ºi a mers la o nuntã sã facã mîncare. Pãnã
în sarã, i s-au fãcut douã bolfe la ochi – ºi a doua zi, duminicã, a
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trebuit s-o ducã de mînã acasã. Femeile, unele spuneau cã din diochi,
dar altele, mai bãtrîne, i-au spus cã din cauza miresei, cã n-a fost
curatã. Atunci îndatã se cunoaºte, cãci ceva se stricã în casã, lucrul
nu merge cumsecade, colacii nu cresc, pocnesc, sau pãþeºti ceva, te
îmbolnãveºte.

O femeie a învãþat-o trei slove, ce trebuie sã spuie cînd începe a
lucra, a plãmãdi, pentru ca sã se apere ; pentru care învãþãturã, i-a
dat 5 lei – ºi anume, cînd începe, sã zicã aºa : „Eu de ochi îi orbesc, de
gurã îi muþesc. Mînele mele sînt foc, iar picioarele mele topoare. Sã
meargã tot rãul pe cei ce sînt vinovaþi.” ªi atunci nu-þi poate strica
nimicã, fie ea cum a fi.

La povestitoare, o fatã nu a fost cumsecade. Bucãtãriþa ce a luat-o
povestitoarea era o femeie bãtrînã, ce a ºtiut sã întoarne de la dînsa
pe capul fetei ; cãci spre sarã, numai ce aud cã le-a picat o vacã ; n-a
perit atunci, ci la ºesã sãptãmîni. Trei alte vaci a cumparat mama
fetei în locul acelia – ºi toate au perit ; ºi mai mult n-a cumparat.
Vaca ceea, se vede cã era partea fetei – ºi spre dînsa întorsese
nenorocirea. Eudoxia Leviþchi, Mihalcea

În Roºa, spun cã bucãtãriþa nu pãþeºte nimicã, ci numai nunei i se
întîmplã ceva sau acelora unde întrã în casã, dar sã arunce foc dupã
mireasã ºi întoarce pe capul ei.

*

Focul. Viaþa. Dragostea

La priveghi, se joacã un joc : „de-a focuºorul”. Sã aprinde un pai
ºi-l dau din mînã-n mînã ºi la cine se stînge, acela sãrutã mortul. În
Molodia, pe acel la care sã stînge, îl dau afarã din joc, zicînd cã e
mort.

S-a vãzut naºterea lumei din foc – vol. I, p. 121 – ºi covalii iubiþi
de Dumnezeu.

*

Focul? ! Focul e om! Ce-i mai dulce decît focul ? Cînd þi-i frig ºi te
pui lîngã sobã ºi te încãlzeºti ; cît de bine þi-i atunci ! Or cînd femeia
se pune lîngã barbat, barbatul lîngã femeie, cînd e frig ºi se încãl-
zesc ! Parcã acela nu-i tot foc? Nu-i îndatã foc? Dacã aºa a dat
Dumnezeu! Petrea Pantea, Mihalcea

„Se poate sã ºadã lumînarea lîngã foc ºi sã nu se topeascã?” Sau:
„Se poate sã steie chibritul lîngã foc ºi sã nu se aprindã?” Se zice
despre barbatul ºi femeia ce, fiind aproape, s-au atras.

Cînd un flecãu îi spune unei fete sã steie mai mult timp de vorbã
cu dînsul, fata îi rãspunde : „Ei, bade, iasca iute, da amnariu bun
îndatã ia foc ; da cu focul ce sã faci ? ªede pe cuptor ºi plînge !…
(Copilul). Mahala

*
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În Strojineþ, cînd conduc pe mireasã în camera de nuntã, se cîntã :

Ha ha ha ºi ha ha ha,
Nu fugi, cã nu-i scãpa!
Pe sub vatrã, pe sub horn,
Este-un popã º-un diacon.
Pe sub vatrã, pe sub horn,
Pãn’ ce-om da de trup de om.
Pe sub horn ºi pe sub vatrã
Pãn’ ce-om da de trup de fatã.
(Mai departe nu se poate

spune.)
Casandra Gãinã, Storojineþ

*

Focul potolit

Frunzã verde de trifoi,
De trei ani n-am fost la voi.
Da asarã am venit
ª-am gãsit focu-nvãlit

ª-un cãrbune potolit.
Te-am gãsit în pat cu doi,
Mai mult n-am venit la voi.

Corceºti

*

Ca sã se mãrite fata

Silion, pintre horn,
Rãchita rãmuratã,
ªede baba suparatã
Cu fata nemãritatã,
Bate-n sîtã ºi-n lopatã
Sã vie staroste la fatã.

Bat fetele rugãciuni
La vatra cu doi tãciuni,
Sîmbãta, duminica,
Doar mai iuti s-ar mãrita.

Ropcea

(Descîntece de dragoste la foc, se vor vedea vol.II*.)

*

b) Credinþi. Cenuºa. Hornul etc.

Pe pat, sã nu mãturi cu mãtura, de uri. General

Pe pat, sã nu mãturi cu mãtura, cã-þi ia uliul puii.
Clocucica. Broscãuþi

Vatra sã n-o mãturi cu mãtura, cã-þi ia uliul puii ; s-o mãturi cu
ceva curat. General

Cenuºa sã n-o dai în zi de post afarã, cã-þi ia uliul puii ; vezi cu
ochii cum þi-i ia. General

Vatra dacã o laºi nemãturatã, þi-s copiii mucoºi.

Cenuºa sã n-o dai în zi de sec din cuptori, pentru sãrãcie, pentru
cloºte, cã nu ºed. De ai vite ori paseri, îþi fuge norocul dintre ele, le
ia uliul sau pier. Cenuºa nu se scoate noaptea. Botoºani

În Mihalcea, se spune cã, cum a asfinþit soarele, cenuºa nu se mai
poate scoate.

Cenuºa sã n-o dai în vînt, cã se împrãºtie toatã averea de la casã,
tot binele. Mihalcea

Cenuºã sã nu împrumuþi, cã iar nu-i bine pentru gospodãrie ; tot
aºa se duce tot. Mihalcea

* Acest volum nu a fost publicat de autoare  (n.ed.).
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Lunea, sã nu împrumuþi cenuºã, cã cenuºa e mai scumpã decît
pînea, tot binele e în cenuºã – e ca ºi cum ai lua mana din casã,
pentru cã cenuºa-i din foc ºi focul e a lui Dumnezeu, cine o ia îþi
stricã în casã. Broscãuþi

Unele, cari ºtiu, merg ºi torn cenuºa pe ogorul lor, ca sã fii sarac,
ba încã aºa îþi fac, cã nici bucatele n-au gust, cînd le faci. Mihalcea

Cenuºa de la ajunuri, nu e bine s-o arunci, dar s-o pui pe straturi
ºi pe sub pomi, cã nu fac pureci, nu-i mãnîncã omida ºi nu se fac pe
straturi viermi. Mihalcea

Dacã ai vrun vecin rãu, sã iai gunoi sau cenuºã or cenuºa de pe
cãmeºi º-o arunci în vînt asupra casei aceluia. Cum duce vîntul
cenuºa, aºa se duce acela de acolo. Botoºani

Cenuºa s-o dai pe gunoi sau s-o îngropi undeva, sã nu calci
într-însa, cã nu-þi trebuie mai mari uri ; în foc, multe feluri de lemne
ard.

Fapturile, cu cenuºã ºi cu cãrbuni se aruncã.

Cenuºa de pe zolniþã sã n-o arunci în calea nimãrui, cãci de calcã
femeia, capãtã curgere mare, de calcã vita tot se alungã–ºi pentru
guri, cã pe acela toþi sînt rãi. Mihalcea

Cînd descînþi cuiva, de se aflã în casã un copil, sã-i presori sare
sau cenuºã pe cap, ca sã nu se prindã de el boala celui ce descîntã.

(Vezi cenuºa la furat, la babiþe.)

*

Hornul

De stîlpul hornului cine se þine e gospodinã, se þine de casã.   Roºa

Cînd capeþi sau cumperi o gãinã, o învîrteºti de trei ori împre-
jurul stîlpului hornului, ca sã nu fugã, sã se þie de casã. General

Cînd dai lapte, ca sã nu-þi iaie mana, întoarce pe dupã stîlpul
hornului de trei ori oala. D-ra Grosar, Siret

Ca sã nu se ducã barbatul de la casã, iai urma lui ºi încunjuri
hornul de trei ori, „sã se þie de casã cum se þine hornul ºi sã steie”,
apoi îºi încunjurã femeia mijlocul ºi urma ceea o coasã în strai ºi o
poartã lîngã sine. Elena Braha, Mihalcea

Barbatul cînd nu ºade acasã, lipeºte pãr de a lui la cuptiori ºi
lasã, de nu s-a þine de casã ! Sau învãrteºte mãncarea în jurul stîl-
pului ºi-i dã sã mãnînce. Mahala

Cînd trãieºte rãu femeia cu barbatul ºi nu stã acasã, sã speli
hornul ºi sã zici : „Cum se þine hornul de casã, aºa sã se þie N. de
casã. Hornul, iatã ce gurã mare are ºi nu ocãreºte, aºa sã nu mã
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ocãreascã N. pe mine. Hornul, iatã ce gurã mare are, da el nu bea,
aºa sã nu beie nici N.”, iar apa i-o dai lui în mîncare.

Întorci cãmeºile de 9 ori pe lîngã horn, numeri îndãrept, desple-
titã, de la nouã pînã la unul–ºi sã-i dai duminica sã se îmbrace, cã
sã þine de femeie. D. Hurghiº, Mahala

Dacã bea barbatul, împrejuri bãutura de trei ori pe lîngã stîlp
ºi-i dai ºi mai mult nu bea. Horecea

Fata sã nu se þie cu mîna pe dupã stîlpul hornului, cã nu se
mãritã. Mihalcea

Cînd visezi cã s-a sfarmat soba în casã, hornul, are sã-þi moarã
unul din pãrinþi.

*

Cinel, cinel

Am un sac de mac,
ªede cu gura-n jos ºi nu se varsã.

(Hornul)

*

Gura cuptiorului sã fie totdeauna astupatã, de guri, ca sã nu te
vorbeascã oamenii.

De Filipi, ca sã nu tragã lupul la vite, sã nu-i mãnînce pe oameni
la drum, ung vetrile, gura cuptoriului, borþile prin pãreþi – îi ung
gura lupului ºi ochii, ca sã nu vadã.

Tot aºa se unge ºi de Ovidenia, de Lanþul Sf. Petrea ºi în ziua de
Spolocane în postul mare. S-a vãzut.

Pe ceriul cuptoriului cînd sînt scîntei, se zice cã sînt cosaºii la
cosit, sînt flãmînzi, saracii.” D-ra Aglaia Braha, Mihalcea

Gura cuptoriului sus cînd arde, are sã ploaie.

Mîþa cînd se linge ºi se uitã la sobã, are sã fie frig, de se uitã la
uºã, va fi vreme bunã.

*

La gura cuptoriului, se descîntã de dragoste :

Descînþi la foc, în trei marþi sara, cu 3 smicele de alun, învãlind
focul.

Foc, focuºorul meu,
Eu te-oi învãli,
Tu nu te învãli,
Eu voi dormi,
Tu nu dormi,
Eu voi somna,
Tu nu somna,
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Eu voi visa,
Tu nu visa,
Sã te faci laur, balaur,
Cu solzii de aur,
Sã te duci la ursitorul meu,
Sã-l împungi, sã-l strãpungi,
Cu 9 cozi întorcãtoare,
Cu 9 picioare îmblãtoare,
Cu 9 limbi împungãtoare
ªi sã mi-l aduci :
Prin pãduri fãrã sine,
Prin oraº farã ruºine,
Cu gura cascatã,
Cu limba dabalazatã. Botoºani

*

c) Ca focul nu mai este nimic

În Camena, cînd pornesc cu copilul la botez, pun foc sub prag ºi
apoi trec, ca sã fie copilul vrednic, sãnãtos ca focul.

Focul e prieten omului ; cînd mergi la un drum noaptea sau eºti
singur în pãdure ºi parcã te înfioarã, îndatã ce-þi faci o þîrã de foc,
parcã e altfel, stai fãrã grijã toatã noaptea, cãci de foc nici o necurã-
þenie, nici lup, nici nimic nu se poate apropia ; orice duh necurat fuge
de foc.

Cînd pleci de acasã, toarnã foc sub prag ºi treci–ºi lasã dacã se va
pute apropia vreun rãu – farmec sau duh necurat.

Cînd este o epidemie ºi te temi sã nu te împli, sari peste foc ºi
nu-þi va fi nimic ; tot aºa se face ºi de bube. Cum nu se prinde nimicã
de foc, aºa nu se prinde de om.

Dacã þ-a trimis cineva fapturi, þ-a aruncat farmece, presurã
spuzã, cãci focul e mai mare decît orce, el arde totul ºi întoarnã rãul
pe capul celui ce þ-a dat.

S-a vãzut, frica ºi focul : afumatul, hornul vol. I, p. 430, cociorva.

Foc sã nu dai din mînã, sã pui jos sã ia cui îi trebui, cã capeþi
durere de mãsele, de dinþi. Botoºani

Foc sã nu dai sara din casã, cã cei de casã nu pot dormi – dai
somnul, hodina.

Foc din casã, de Ajun, Crãciun, An Nou, nu se dã, cã ai tot anul
suparare în casã, foc.

La o suparare mare, se zice : „Ce foc asupra capului meu”. „A ars-o
un foc, las’ s-o mai ardã!” zic cei ce-i doresc cuiva o suparare. „E foc
în casã”, huit.

Sã zice : „Rãi ca focul”, „Rãi : parã de foc”.
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Luni, sã nu dai chibrit din casã, foc, cã ai suparare toatã sãptãmîna.
(Sã nu dai borº lunea, cã þi se duce totul din casã ; sã nu dai sare,
cã-þi dai mana de la vacã – sau dacã dai, dã vacei mai întãi oleacã sã
lingã ori sãrezi ceva în casã, mîncarea.) Gh. Sauciuc, Clocucica

Sã nu deie mîncarea în foc, cînd e lunã nouã, cãci aºa cum sfîrîie
focul, aºa se sfãdesc cei de casã.

Uncrop clocotit sã nu verºi pe jos, cã dacã calcã cineva, sînt rãi
oamenii asupra acelui.

Focul ori un duºman rãu, e tot atîta. Roºa

Nu-i bine sã zici niciodatã „foc”, cã atunci e foc, e mîncãrime în
casã, huit, sfadã ; dar sã zici „vatrã”. Cã focul sã mînie, de ce-i zici
foc. Mihalcea

Uncropul cînd clocoteºte, sã zici cã „undeºte”, cã de zici
„clocoteºte”, clocotesc oamenii asupra ta.

Sã nu stai pe cãrbuni, cã-i lumea rea asupra ta ca focul.
Mihalcea

Cînd sare un cãrbune asupra cuiva, sînt rãi oamenii asupra lui.
Sau are duºmani în casã.

Cînd huieºte focul, atuncea bat duºmanii în palme ; sã baþi de trei
ori cu piciorul în prag ºi nu-þi pot strica nimicã.

Dochiþa Hurghiº, Mahala
Cînd huieºte focul, te vorbesc, te ocãresc oamenii ; sã arunci de

trei ori sare în foc ºi sã zici : „Nu torn sare, da sar limba celui ce mã
vorbeºte de rãu” – ºi atunci aceluia i se face puºche. Siret

Cînd huieºte focul, îl baþi cu vãtrariul ºi zici : „Pe capul duºma-
nilor, pe pustii ºi pe codri !” Botoºani

De pisezi cãrbuni vii, usturoi ºi chiperi ºi presuri cuiva sã calce,
sã face un huit în casã ºi asupra lui ºi toþi îs rãi ca focul ; ba capãtã
ºi bube pe picioare, de calcã. D-ra Grosar, Siret

Dacã îþi face cineva necurãþenii de urã, pe lîngã casã, sã torni
foc – ºi dosul lui îndatã îi plin de bube ºi-l arde ca focul, de numai cu
greu poate scapa ; dar e pacat sã torni foc, cã focul, ºi pe acel ce a
turnat, pe urmã îl pedepseºte. Aceeaºi

Alt duºman este, cã ia cãrbuni în covãþicã ºi pãlãieºte asupra
casei tale, ca sã-þi facã foc în casã, duºmãnie. Aceluia sã-i dai care
bucatã va fi mai bunã de pîne ºi sã o sãrezi, sã zici : „Tu dai în mine
cu foc ºi cu bolohani, da eu, în tine cu pîne ºi cu sare”, cã pînea ºi
sarea la tine s-a întoarce, da focul la el s-a duce. Olãniþa, Broscãuþi

Tot cu foc, mergînd împrejurul casei ºi pãlãind, arzi farmecile ce
þi le trimet duºmanii, întorci pe capul lor. Mihalcea

Pentru fapt, sã iai 9 grãmãgioare de surcele de la trunchi ºi sã
faci foc ; pui apã nenceputã într-o oalã, între focuri, ºi dupã ce s-a
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încãlzit, torni toþi cãrbunii în oalã ºi mergi la pãrãu de te speli, de
sus în jos, pe tot trupul ; ºi oala o arunci pe pãrãu. Botoºani

Foc e bine sã fie totdeauna lîngã oi. Mihalcea

*

Gunoiul nu se dã pe foc, cã sãrãceºti.

Gunoiul nu se dã pe foc, cã-þi dai cinstea în foc ; atîta cinste ai ca
gunoiul. Focul e mare lucru. Mihalcea

Nici mãturã nu se dã pe foc, tot cã sãrãceºti. Botoºani

Lingurã, melesteu nu se dã pe foc, pentru sãrãcie.

Jugul nu se dã pe foc (s-a vãzut).

E pacat a da jugul pe foc, se dã pe apã. General

Balia de cãmeºi nu se pune pe foc, cãci pe ceea lume stai în foc.
Botoºani

Ciocalãii sã nu-i arunci pe foc. (Vezi la samanat vol. I, p. 140.)

Vezi tãciunele vol. I, p. 141.

*

Cînd þiuie focul, auzi o veste.

Cînd sar scîntei, au sã-þi vie oaspeþi. (S-a vãzut cimilitura
scînteiei vol. II, p. 56.)

Cimiliturã

Am un bou balan,
Unde se culcã,
Nu creºte iarbã un an.

(Focul)

*

Visuri despre foc

Casa de visezi cã arde, e noroc. Broscãuþi

Foc de visezi, auzi o veste.

Foc de visezi, e cald. Botoºani

Soarele de-l visezi, e foc. Idem

Cald de visezi, e boalã. Idem

Foc de visezi, ai un duºman. Mihalcea

Foc, cãrbuni de visezi, sînt bani ; sã pui la loterie, cã cîºtigi.

Foc de visezi, e talhari. Andrei Motoc, Mihalcea

Fum de visezi, e vreme rea.
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d) Unde ºede dracul

Cuptoriul nu se sfarmã, cã în el ºade „acela” ºi dacã i-ar strica
locul, ar zãhãi pe om, l-ar munci ; dar îl lasã pãnã ce dã tunul
într-însul ºi atunci îl sfarãmã.

Locul dracului e în cuptori, în horn; îºi face o borticicã micã, cã
nici n-o vezi, ºi acolo ºede. Lui i-i drag sã se ungã cu funingine, de
aceea-i aºa de negru.

El, dacã-i dai pace, nu-þi face nimicã ºi de faci pînea nesaratã,
mãnîncã. De foc nu se teme, cã el în foc nu arde, numai de focul lui
Dumnezeu se teme, pe dînsul numai sãgeata lui Dumnezeu îl
omoarã, glontele acela… De ce trãsneºte în cahlã?

La o casã, sãgeata a întrat pe cahlã, „acela” a fugit pe pãreþi ºi
fulgerul dupã dînsul : un glonþ de foc. A dat jos toate tingirile de prin
cuie jos ; „acela” a fugit pe fereastã, fulgerul a spart fereasta ºi dupã
dînsul afarã, pãnã l-a nimerit nu departe ºi l-a trãsnit. ªedea aºa ca
niºte dohot negru dintr-însul pe jos ºi aºa de rãu mirosea !

Petru Pantea, Mihalcea

*

Dracul de lîngã vatrã
Judecatã de sub soare

A fost odatã un om tare muncitori, cu mînile lui º-a cumparat loc
ºi º-a fãcut casã ; cînd la ºezut – nu poate ! Toatã noaptea îl muncea
necuratul. A lasat casa pustie ºi s-a mutat în altã casã. Merge odatã
alt om sarac într-o zi cu dînsul la pãdure ºi-l întreabã de ce nu ºede
în casa lui. El îi spune … – „Dãruieºte-mi-o mie, dacã nu ºezi în ea”,
zice omul. – „Þ-o dãruiesc.” Ba încã l-a fãcut sã-i deie ºi înscris.

Într-o zi, aºa cînd era pe înserate, întrã în casã ºi zice : „Buna
sara !” Numai ce aude : „Hi, hîtru-s eu, da nici tu nu eºti prost !” –
„Ce faci tu, mãi Michiduþã? Iacã am venit sã ºed cu tine, sã nu-þi fie
urît.” – „ªezi, zice el, numai ungheraºul ista al meu, de lîngã vatrã,
sã nu-l ungeþi , sã nu-l vãruiþi.” – „Mãi Michiduþã, eu voi ºedea cu
tine, dar tu sã nu te apuci de ºotii, cã am o femeie rea, cã de te-i
apuca de ceva, vai de tine !”

Se mutã ei ºi ºed la un loc. Barbatul tot spunea femeiei sã se
rãsteascã la dînsul, sã se facã cã-l taie, sã rãcneascã – ºi Michiduþã,
de fricã, le da pace. Cînd se puneau la masã, omul îi da ceva de
mîncat ºi mînca ºi el în ungheri. Femeia nu ºtia, nici nu vedea
nimica ; ei nu i se arata.

Odatã, pune femeia lapte la fiert, da dracul tot baga degetul ºi tot
sugea. „Valeu, cã bun îi aista, spune el omului, de ce nu mai fãceþi ºi
altã datã?” – „Dacã îi scump!” – „Cît þine ?” – „Trei sute de lei !” –
„Na-þi trei sute de lei, mergi ºi cumpãrã!” Cumpãrã omul vacã.

Vine acuma iarna ºi-i frig. – „De ce nu aduci lemne?” îl întreabã
Michiduþã. – „Cã n-am cai.” – „Na-þi , du-te ºi-þi cumpãrã cai !” Omul
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cere 600 de lei pentru cai ºi 100 pentru lemne ; se îmbogãþau vãzînd
cu ochii.

Înaintea Crãciunului, spune Michiduþã : „Amu, mã duc la jude-
catã – sub soare ; acolo, cine n-are pacate scapã, da cine are, îl frige
soarele ºi crapã ; roagã-te lui Dumnezeu sã scap, cã am aici în horn
o ladã de bani ºi de voi veni, þ-o dau.”

Omul s-a rugat lui Dumnezeu sã nu mai vie ; era bucuros cã a
scapat ; a scos el singur lada ; iar dracul nu s-a mai aratat.

D-na Tasiluþa Nastasi, Siret

*

Lampa

A fost un om care º-a fost bãut toatã averea ; cînd n-a mai avut
nimic, a zis femeiei sã-i facã malai, sã-ºi ia în traistã, cãci se duce în
lume: or îl va gãsi pe dînsul ceva în drum, or va da el peste ceva.

Ajungînd la un deal, îi iese înainte un necurat. „Unde te duci,
mãi Gheorghe?” îl întreabã acela. „Da tu de unde ºtii cum mã
cheamã?” îi zice omul. „Eu sã nu ºtiu, doarã unde ºed, – nu în
crîºmã?! Mie aºa mi-i de drag, cînd beai tu ºi faci pozne, eu atunci
aºa rîd!” „ªi unde ºezi tu, cã eu niciodatã nu te-am vãzut – ºi cum te
cheamã?” „Pe mine mã cheamã ªimcu ºi ºed lîngã lampã. Cînd vezi
lumina lampei miºcîndu-se neliniºtitã în sus ºi în jos, atuncea eu
rîd. Tu ai prãpãdit averea bînd, eu îþi mai dau o traistã de galbeni,
du-te înapoi ºi mai bea ºi fã la nebunii, cã tare îmi place ca sã rîd !”

Omul a luat banii ºi s-a pus iar pe bãut ; dar nebunii nu mai
fãcea; se uita la lampã ºi lampa ardea liniºtitã. Cînd i s-au sfãrºit
paralele, jidanul n-a mai vrut sã-i mai deie de bãut pe datorie.

Într-o zi, vine la crîºmã ºi strigã sã-i aducã rachiu ; jidanul îi
spune rãstit cã nu-i va da. Omul apucã o lopatã ºi vrea sã-i dea
jidanului în cap ; dar în acelaºi minut, ºi-a aruncat ochii la lampã ºi
vede para miºcîndu-se tare. Atunci el cu lopata face : „trosc !” în
lampã; ºi a sfarmat lampa.

Iarãºi se ia ºi porneºte în lume: or l-a gãsi pe dînsul ceva, or el va
gãsi.

Ajunge la dealul acela ºi strigã : „ªemcu!” Iese alt drac. Nu te-am
chemat pe tine, dar pe ªemcu”, zice omul. „Dacã þi-i degeaba, cã pe
ªimcu l-a omorît un om în crîºmã cu lopata.” „Catã sã nu te omoare
ºi pe tine !” a zis omul. ªi s-a întors cu traista goalã înapoi.

De la Iftimie Pita, Mihalcea

*

§ 3. Tiutiunul. Luleaua

Luleaua îi a necuratului ; el þ-o ascunde – ºi cîteodatã, atîta o
cauþi, cã de abia o poþi gãsi. Cîteodatã, „cauþi luleaua ºi luleaua-i în
gurã !”
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Bãieþii ºi dracul sînt totuna; de ce zice cã dracul de bãieþi se
teme? Dracul zice cã a fost fãcut luleaua ºi trãgea dintr-însa, da
niºte bãieþi au gãsit-o ºi s-au udat în ea. Atunci dracul, de ciudã, n-a
mai voit sã tragã lulea – ºi a dat-o oamenilor. ªi de atunci trag
oamenii lulea. Pachina Fidirciuc, Corovia

Care barbat trage lulea 7 ani de zile, aceluia îi iartã dracul
pacatele. Femeia n-are voie sã tragã.

Dracii, jucîndu-se, au fãcut ceva ºi au acoperit cu pãmînt ; pe locul
acela, a crescut tiutiunul, pe care ei l-au dat apoi la oameni.

Mihalcea
Luleaua sã nu steie pe fereastã, cã nu vine îngerul la casã. Sau cã

trage dracul tiutiun dintr-însa. Mihalcea

Tãciunele se face în pîne, dacã tragi lulea, cînd mergi întãi la
samanat. Mihalcea

Þigarã sã nu tragi pe ascuns, cã faci la degete trînzi. Botoºani

*

Cum s-a fãcut tiutiunul

Tiutiunul l-a fãcut dracul. A mers el într-o mãnãstire între cãlu-
gãri ºi s-a fãcut ºi el cãlugãr ºi a început a-i îndemna la rãu, le zicea :
„Vedeþi voi copacii iºtea uscaþi ? Aºa sîntem ºi noi. Ce viaþã îi asta
fãrã petreceri ºi fãrã femei?”

S-au apucat cãlugãrii ºi au început a merge la crîºmã, a umbla
dupã femei. – Se uitã arhimandritul la bisericã, da ei nu citesc
cãrþile cele ce ar trebui sã le citeascã. Aºa azi, aºa mîne... Într-o
dimineaþã, ia ºi închide biserica cu cheia, dar cãlugãrii toþi în bise-
ricã. Cetesc preoþii liturghia, cînd ajung la herovic – dracul, de
herovic piere –, dã el încoace, dã încolo sã iasã, dã sã iasã prin turnul
bisericei, n-are cum. ªi cum sta drept deasupra policandrului sus, a
crapat ºi a curs ca niºte pãcurã dintr-însul jos.

Cãlugãrii au luat pãcura ceea, au ras-o frumuºel ºi au aruncat-o
dupã mãnãstire. Din pãcurã, a ieºit o buruianã. Ce sã facã dracii, ca
sã nu lese buruiana lor fãrã treabã? ªtiau ei un împarat bolnav de
ochi ; se face unul dintr-înºii doftor ºi strigã pe la poartã : „Doftor
bun! Doftor bun!” Îl cheamã la împaratul.

El ia ºi face un ºomultoc din buruiana ceea, o aprinde ºi-i zice sã
tragã fum. Din ce în ce i se curãþeau împaratului tot mai bine ochii
ºi de atunci în una a tras – ºi iatã, trag oamenii pãnã azi.

Gheorghi Postolachi, Bagiurea, Moldova

Altã variantã

Au fost la o mãnãstire niºte cãlugãri ºi trãiau tare bine. Se face
ucigã-l tunul dascal ºi se bagã între dînºii. Într-o dimineaþã, la
liturghie, se face dascalul acela o femeie ºi vine sã deie de slujbã.
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Da erau doi cãlugãri, cã ei aºa de bine trãiau ºi aºa de cu dreptate
umbla unul cu altul, cã tot ce cîºtigau, împãrþeau în douã. În dumi-
nica ceea, unul dintr-înºii fãcea slujba, da altul lua banii de la cei ce
veneau sã deie de liturghie. Vine ºi femeia ceea ºi se face cã pune
banii în mîna cãlugãrului, da nu-i pune nimicã.

Cãlugãrul cel ce slujea videa pe toþi cei ce da. Dupã ce n-au mai
venit oameni, merge cãlugãrul cu paralele la cel ce slujea, sã se
împãrþascã.

Acela vede cã de la unul lipseºte plata : „Ei frate, zice el, pãnã
amu am fost fraþi ºi am trãit bine, da de amu n-om mai trãi, pentru
cã mã înºeli.” – „Nu te înºel, frate ; femeia ceea ce-ai vãzut cã a întins
mîna, numai s-a fãcut cã dã, dar n-a dat nimic.”

Întãi, cãlugãrul nu-l credea, da pe urmã s-a deºteptat cã trebuie
sã fie ceva. Iau ei ºi închid biserica, pun cruce pe la uºi ºi pe la
fereºti, ca sã n-aibã necuratul pe unde ieºi. El a stat pãnã la hero-
vim; la herovim, dã sã iasã, nu poate, cã el herovimul nu-l poate
suferi. Vra sã iasã pe sus, pe sub streºinã, dar s-a fãcut numai dohot
ºi a curs din streºinã jos.

Din dohotul cela, a ieºit tiutiunul ºi au început a-l fuma oamenii ;
ba a-l pune la mãsele, pãnã s-au deprins ºi amu, iatã cã nu pot fãrã
dînsul. Ilinca Bahrinoaia, Broscãuþi

*

Busuioc Finul lui Dumnezeu
Floarea Fina lui Dumnezeu

A fost o fatã de împarat curatã ºi pãzitã ca un înger. Într-o zi, ea
sta în cerdac º-aude pe drum pe-un om c-un car de chiperi strigînd :
„Hai la chiperi, hai la chiperi !” A trimes ºi ea sã-i cumpere trei fire
sã înghitã, c-o durea la stomah, ºi cum a înghiþit un fir, a purces
îngreunatã. Pãrinþii au trimes-o în pãdure, s-o omoare, dar oame-
nilor le-a fost milã ºi i-au tãiet numai degetul, iar inima au luat-o de
la o cãþea º-au lãsat-o la o boºtorã de copac.

Dumnezeu cu Sf. Petru au trecut º-au blagoslovit copacul, de s-a
fãcut palat ºi pe copil l-au botezat cu numele de Busuioc Finul lui
Dumnezeu ºi i-au dat o puºculiþã de vînat.

Copilul cela creºtea într-o zi cît altul într-un an ºi-n apropiere, în
pãdure, mai era aºa o fatã de împarat ce-o fãcuse o fatã ; pe aceea, tot
Dumnezeu a botezat-o ºi i-a pus numele : Floarea Fina lui Dumnezeu;
ei amîndoi erau fraþi ºi bãietul se ducea totdeauna la dînsa ºi-i cauta
în cap.

Mama bãietului, dupã ce i-au tãiet degetul, de durere, tot una da
de pãmînt cu mîna cea ciuntã ºi mãtura pãmîntul, cã, cu timp, s-a
fãcut o aºezãturã º-a crescut niºte buruiene galbene. Ea a cercat sã
le afle gustul, a fãcut o þigarã º-a fumat ºi din acela s-a fãcut tiu-
tiunul, care îl fuma ea de urît. Tiutiunul s-a fãcut din urît pentru
dînsa, pe locul ce-l tot mãtura ea cu mîna, cã tare o durea.



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 535

Bãietul cela se fãcuse tare, se bãtuse cu leii ºi cu zmeii, de i-a
omorît pe toþi cu puºca ºi i-a ramas toatã gospodãria lor în pãdure,
numai pe cel mare, cu 12 capete, nu l-a putut omorî de tot ºi l-a
închis într-un poloboc. Apoi a dus-o ºi pe mã-sa acolo.

(De aice, urmeazã cum ºtim.) Floarea Fina lui Dumnezeu avea un
sfeºnic ramas de la mã-sa ºi acela îi spunea ei toate ce avea sã
pãþascã Busuioc. Ea a pastrat laptele ce l-a adus el de la 9 nelepci ºi
purceii de la 99 de scroafe, precum ºi apa de la munþii ce se bat–dînd
altele în loc ºi l-a înviat. Busuioc, mergînd, a omorît pe zmãu ºi pe
mã-sa a închis-o, dîndu-i o sarcinã de fîn sã mãnînce ºi 3 cãzi sã le
umple cu lacrimi. Cînd a mers el s-o ierte, el era acu bãtrîn ºi ea,
numai oasele. El a iertat-o ºi oasele au sunat ºi au cãzut.

Elena Puricioaia, Botoºani

*

În o variantã din Roºa, mã-sa îl trimete dupã leacuri la moara
unde mãcinau dracii tabac ; acolo era o fatã, pe care ei o bãteau cu
vergi de fier peste sîni–el o scãpã ºi ea îi dãdu lui o basma: cînd va
scoate-o din buzunari, ea va veni. Mama lui îi scoate ochii ºi fata îi
pune la loc.

*

Cel ce a scos sufletele de la draci din iad

Era un om ºi avea trei ficiori, da cel mai mic aºa de tare trãgea la
tiutiun, cã lui 25 de prãjini de tiutiun nu era ce-i ajunge pe zi. Tatãl
sãu l-a alungat de la casã, cã-l sãrãcea. Merge el ºi-l întîlneºte un
preot, care-l întreabã unde se duce. El zice cã îºi cautã slujbã ºi nu
cere nimicã alta decît mîncare ºi tiutiun sã-i deie, cît i-a trebui. „Hai
la mine, cã am vro douã fãlci”, zice preotul. Îl ia, da el, în vro douã
zile, i-a gãtit cele douã fãlci de tiutiun. – „Dacã-i aºa, du-te, nu-mi
trebuieºti, na-þi trei greiþari de la mine ºi te du.” El º-a cumpãrat trei
franzole pe cei trei greiþari ºi sta suparat în drum. Trece Dumnezeu
ºi cu Sf. Petrea pe departe ºi-l vãd. – „Ian mergi, Petre, la dînsul ºi-i
cere ceva de mîncat, sã vezi þ-a da?” Petrea se face un cerºitor ºi se
roagã sã-i deie o bucãþicã de pîne, cã tare i-i foame, – „Eu þ-oi da, zice
bãietul, da mi-i da o lulea de tiutiun?” – „Þ-oi da.” Bãietul îi dã o
franzolã. Se mai duce Sf. Petrea pe altã parte, se schimbã altfel ºi iar
îi cere ceva de mîncat. El iar îi dã o franzolã pentru o liulea de
tiutiun. Se mai duce ºi a treia oarã ºi-i dã ºi pe cea din urmã.

„Ce ai vra tu sã ai de la Dumnezeu, mãi bãiete?” îl întreabã Sf.
Petrea. – „Nimicã n-aºi vra decît o liulea, în care sã nu se mai
sfîrºeascã tiutiunul, o torbã sã pun într-însa ce voi vra, o suliþã ºi o
punguþã de bani, în care banii sã nu se mai sfîrºeascã.” Dupã aceea,
s-au despãrþit : unul în drumul lui ºi altul în drumul lui. ªi cum
mergea bãietul, gãseºte o liulea, mai încolo o torbã, mai încolo o
suliþã º-o punguþã cu bani. Ia el ºi trage din liulea, trage, vede cã nu
mai are sfîrºit, cearcã ºi punguþa, tot aºa.
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S-a dus el, s-a dus º-a ajuns la curþile unui boieri, da acolo erau
alte curþi deoparte, ce nu erau curate ºi nime nu ºidea într-însele.
Merge la boieri ºi zice ca sã-l lese pe dînsul sã doarmã acolo, lasã de
i-a fi ceva ; boierul l-a lasat. A fãcut el foc, a pus suliþa sã se înfier-
bînte ºi el º-a luat luleaua ºi ºidea. Vin pe la miezul nopþei 6 draci
ºi încep a se anina de dînsul ; el gîndeºte ºi întrã cu toþii în torbã, ia
suliþa roºã ºi-i începe a-i împunge º-ai sparge ; cînd au început ei a
þipa, au mai venit 12, sã vadã ce-i. Aceia, la dînsul, da el îi bagã pe
toþi în torbã ºi-i sparge ºi pe dînºii. Acuma vin 24, vine ºi dracul cel
mare ; da unde sã se teamã el, numai s-a gîndit ºi au fost ºi aceia
înlãuntru ºi cînd a început a-i ucide ºi a-i tãia cu suliþa, ei au început
a-l ruga, cã ce va vrea îi vor da, numai sã-i lese. „Aduceþi-mi bani,
casa asta plinã, ºi lucruri de toate ce trebuie !” Au adus ei casa plinã
de bani ºi lucruri scumpe : perne, chilote, mîndreþe. Cînd au cîntat
cucoºii, au perit, iar el s-a întins pe chilote ºi a adormit.

A doua zi, merge boieriul, îl gãseºte pe flecãu trîntit ºi fumînd. –
„Ce sã-þi fac eu, zice boierul, cã mi-ai fãcut acest bine?” – „Nu-mi
trebuie nimic, numai trimite sã cheme aice tot norodul” ; º-au venit
toþi oamenii de prin sate ºi le-a dat la toþi cîte un cãuº de bani. ªi
era o babã cu doi ficiori, ficiorilor le-a ajuns cîte un cãuº, da babei
nu – º-a început baba a plînge. – „Taci, mãtuºã, zice el, nu plînge, cã
mã duc eu la d-ta sã mã þii ºi cînd voi muri, þ-a rãmîne d-tale
punguþa asta, cã dintr-însa cît ai cheltui, nu se mai sfîrºeºte.”

Amu, el a murit acolo la babã ºi s-a dus pe ceea lume, da i-a spus
babei cã suliþa ºi torba s-o puie cu dînsul în groapã, cã i-a trebui. ª-a
luat el torba ºi suliþa ºi s-a dus la rai, raiul era închis ; s-a dus la iad.
Cînd l-au vãzut dracii, toþi s-au spãriat : „Ce sã-þi dãm, îi zic ei,
numai sã te duci de aici ?” – „Nu mã duc, zice el, cã aice eu am sã fac
mãnãstire pentru voi.” Cînd au auzit, vai de zilele lor !

El începe acolo a mãsura. – „Na-þi ce vrai. Ce vrai sã-þi dau,
numai sã te duci de aici ?” – „Eu m-oi duce, dar daþi-mi toate sufletele
din iad!” – Ce sã facã dracii ? – „Þ-om da, numai sã nu te mai videm
pe aici.” Au deschis porþile iadului ºi cînd au început a ieºi la suflete,
ca roiul…, negru era de ele ºi au zburat cu dînsul la ceri.

Cînd au ajuns la poarta raiului º-a bãtut – „Deschideþi, zice
Dumnezeu, sã vie sã steie cu noi aici, cã mare treabã mi-a fãcut.” ªi
l-a luat Dumnezeu ºi l-a pus în scaun de aur alãturea cu dînsul ºi
amu, acolo el ºede. Dochiþa Hurghiº, Mahala

§ 4. Tãmãia

Diavolul de nimic nu se teme ca de tãmãie. Este ºi proverb care
zice : „Fuge ca dracul de tãmãie”. La români, este obiceiul a afuma
prin casã ºi primprejurul casei sara cu tãmãie.

În Muntenia, afumã în toatã sara pãnã prin drum.

Cu tãmãie, se afumã mortul cele 3 zile, de cîteva ori pe zi. Se
afumã ºi mormîntul.
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Lui Dumnezeu tare-i place mirosul de tãmãie, de aceea ºi în
bisericã se afumã. Credincioºii, cînd duc la bisericã bani de liturghie,
pîne ºi lumînãri, duc ºi puþinã tãmãie. De demult, se aprindea pe
dealuri tãmãie, se fãcea prosfora înaintea lui Dumnezeu.

De la mama autoarei
Cînd se spoveduiesc oamenii, preotul le dã canon, pe lîngã altele,

sã aducã tãmãie la bisericã.

„A-l tãmãia” pe cineva însamnã a-i face complimente, a-l linguºi,
a-l sãrbãtori.

De demult, se fãceau jertfe de foc înaintea lui Dumnezeu; un
bãieþel a gãsit tãmãie pe un copac ºi a pus pe foc ºi de-atunci se
aduce tãmãie jertfã lui Dumnezeu. D-na Elisaveta Reus, Mihalcea

*

Tãmãia ºi fluierul

Au fost trei fraþi ; tatãl lor a fost murit ºi n-a mai apucat sã le
împãrþeascã averea, a ramas s-o împartã ei : sã facã fiecare cîte un ocol
ºi, în a cãruia ocol, cîte vite s-or gãsi dimineaþã, atîtea vite a lui vor fi.

Doi fraþi erau mai cuminþi, aceia au fãcut ocoale bune, da Ivan,
cel mai mic, era prost, acela a fãcut un ocol numai de buruiene ºi de
urzici. Fraþii au început a rîde de ocolul lui ºi s-au culcat. A doua zi
dimineaþã, cînd s-au sculat, toate vitele erau la ocolul lui Ivan ºi
într-a lor nimic. Iau ei fuga ºi alung vitele în ocoalele lor ºi lui îi lasã
o juncã slabã. Cînd se scoalã el, gãseºte numai junca ceea ; o ia ºi
porneºte cu dînsa la tîrg. Pe drum, întreabã pe oameni : „Cum se
vînd vitele?” Oamenii îl ºtiau cã-i prost ºi-i rãspundeau fiecare în
rîs : „Fãrã coadã.” El ia ºi-i taie coada. Mai merge, întãlneºte alt om,
iar aºa-l întreabã. „Fãrã coarne”, zice omul. El ia ºi-i dezbate coarnele.

Mai merge, întãlneºte alt om. „Cum se vînd vitele, bãdiºorule?”
„Fãrã urechi.” Ia ºi-i taie urechile. Merge ce merge, întãlneºte pe
altul. „Cum se vînd vitele?” „Fãrã picioare”. Ia ºi-i taie picioarele.
Amu, vita nu mai putea merge ; o trage pãn’ la o rachitã ruptã de
vînt º-o leagã acolo. Rãchita tot scãrþîia : „Scîrþ, scîrþ !” Da lui i s-a
pãrut cã zice cã vra s-o cumpere. Rãchita iar : „Scîrþ, scîrþ !” „Ce zici ?
Îmi dai o sutã de lei ?” „Scîrþ, scîrþ !”, face înainte rãchita. „ªi zici cã
nu-i ai amu. Las’ c-oi veni eu mîne ; da de nu mi-i da, sã ºtii cã te tai.”
Lasã junca acolo ºi se duce.

A doua zi, ia toporul ºi se duce. Junca amu nu mai era, o mîncase
vrun lup. „Ei, unde-s banii ?” „Scîrþ, scîrþ !”, zice rãchita. „Ce mai
«Scîrþ, scîrþ !» nu te mai ruga degeaba cã þ-am spus : or mi-i dai, or te
tai.” „Scîrþ, scîrþ !” rãspunde rãchita. „Ei, tu umbli cu ºoalda ! Dac-ai
ºtiut cã n-ai, sã nu mã fi purtat cu minciuni !” ºi ia ºi face bof ! cu
toporul în rãchitã. Rãchita era uscatã, putrigãioasã, drept în douã
s-a despicat ºi zurr ! galbenii curg din rãchitã pe pãmînt. „Aha! zice
el, aºa þi-i vorba, tu ai avut, dar n-ai vrut sã-mi dai ! Stãi, cã mã duc
acasã º-aduc carul, sã-i iau pe toþi !” Cum ajunge acasã, spune la fraþi
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cã a vîndut junca unui copac º-atîþia bani i-a dat, c-a venit sã iaie
carul sã-i încarce. Fraþii au rîs ca de nebun. Cînd a venit el cu banii
acasã, º-au pus mînele în cap.

Amu, nu ºtiau cum sã se puie cu vorba pe lîngã dînsul. „Hai
de-amu º-om împãrþi, cã doar sîntem fraþi, de la o mamã ºi de la un
tatã.” „Hai !” zice el. „ªtii ce, zic ceialalþi, du-te la popa sã-þi deie
baniþa ºi i-i zice cã vram sã mãsurãm cãrbuni, nu spune cã avem
bani.” Merge el la preot ºi-i spune : „Am venit sã-mi dai dimerlia, cã
avem sã mãsurãm bani !” „Cum sã poate ? Bani? Las’ dar cã am sã
ung ºi eu fundul dimerliei cu miere, cîþi s-or prinde sã fie ai mei.”
„Unge-o !” zice Ivan.

S-apucã ei de mãsurat, da pe dînsul îl trimit sã pãzascã afarã sã
nu vadã cineva. El ia un macahon mare-n mînã, iese ºi dã de popã,
cã venise sã se uite pe fereastã, ºi poc ! popei cu macahonul în cap
ºi-l omoarã! Vine în casã : „Las’ cã i-am fãcut eu!” „Cui?” întreabã ei.
„D-apoi cui altul, popei !” „ªi ce i-ai fãcut?” „L-am omorît.” „Vai de
mine, cum de-ai fãcut una ca asta !” „Da el ce era sã se uite pe
fereastã?” „De-amu, au sã ne prindã º-au sã ne spînzure, zic cei
mari, hai º-om fugi !” „Las’ zice Ivan, ºtiu eu ce i-oi face, i-oi baga un
morcov pe gît º-or zice oamenii cã s-a înecat”. „Hai, prostule, mai
iute, batã-te Dumnezeu, din pricina ta ºi noi avem s-o pãþim.” Apucã
ei bani cît au putut în spate ºi la fuga ; da Ivan–începe a-i striga :
„D-apoi lingura tatei cui o lasaþi ? Staþi sã ieu lingura tatei !”

Lingura tatei era o chiuã mare ; o ia în spate ºi dupã dînºii ! Chiua
era grea n-o putea duce ; fraþii fug. „Bãdicãã !” Strigã el cît poate.
„Staþi, nu alergaþi aºa tare, aºteptaþi-mã ºi pe mine !” „Taci, batã-te
Dumnezeu sã te batã, c-amuº ne prind !” ºi iar apucã la fugã.
„Bãdicãã ! Mai staþi oleacã, cã scãp chiua !” Mergînd ei aºa, au ajuns
în pãdure ºi s-au suit cu toþii într-un copac ; da Ivan a luat ºi chiua
cu dînsul. Stau ce stau, vin 12 talhari sub copacul cela ºi fac focul
ºi-ºi pun o cãprioarã la fript. „Bãdicã, eu nu mai pot, scap chiua”,
zice Ivan. „Þine-o bine, ticãlosule !” „Ba zãu cã o scap.” ªi bof ! chiua
între talhari. Talharii, care încotro la fugã. Fraþii lui iar, de fricã au
fugit ; da el s-a pus biniºor la masã º-a mîncat cît i-a trebuit ; ºi dupã
ce s-a fãcut ziuã, a pornit. Merge el, merge, ajunge pe un deal ºi ce-i
vine lui în cap? S-apucã la sapat. Sapã, sapã, dã de niºte tãmãie.
Scoate ca un sac ºi-i dã foc sã ardã. (În altã variantã, se spune cã a
strîns din pãdure un sac de tãmãie). Din tãmãia ceea, aºa fum s-a
fãcut º-aºa miroznã mare, c-a ajuns pãnã la Dumnezeu.

„Petre ! zice Dumnezeu, ia mergi la bãietul cela de-l întreabã ce
vra de la mine pentru mirozna ce mi-a fãcut !” Merge Sf. Petrea ºi-l
întreabã: „Nu vreu nimic, zice el, decît ceea ce stã la Dumnezeu
dupã uºã”.

Vine Petrea ºi-i spune. „A spus cã vrea cea ce stã la tine dupã
uºã, Doamne.” „Nu pot sã-i dau, mergi de-l mai întreabã o datã,
poate vra altãceva.”

Petrea iar vine. El iar aºa îi spune. Dumnezeu îl trimete ºi a treia
oarã. „Daþi-mi pace, zice el, dacã umblã Dumnezeu cu mîþa-n sac,
nu-mi mai deie nimic ºi lese-mã în pace !”
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Stã Dumnezeu ºi gîndeºte ; n-are ce sã facã : „Na, du-te ºi i-l dã !”
ºi scoate fluierul ºi-l dã lui Sf. Petru. Sf. Petru i l-a dus. ªi de atunci
e fluierul pe pãmînt – ºi de atuncea se afumã cu tãmîie, pãn’ atunci
tãmîia nu era.

A pus fluierul în traistã ºi s-a dus. Merge, merge, se întãlneºte cu
un popã. „Da unde mergi, bãiete ?” „Cat slujbã.” Nu te-i baga la mine
la oi?” „Ba m-oi baga.” Au fãcut tocmealã (ca ºi la vol. II, pag. 38.)

Vine acasã, a doua zi, se duce cu oile la pãscut ; el le cîntã ºi oile
joacã toatã ziua prin spini ; vin sara acasã himisite de foame ºi pline
de cornuþi. A doua zi, iar aºa. Vede popa cã nu-i bine, merge singur
ºi sã ascunde în niºte scai. Ivan îºi pune fluierul la gurã ºi începe a
cînta; da oile, cînd au început a juca, au jucat pãn’ în sarã ºi popa
sãrea din spini cît ce putea, dar tot se pãzea, sã nu-l vadã ºi se
trîntea de pãmînt, c-amu nu mai rãmãsese suflet într-însul.

Sara, vine acasã ºi spune : „Valeu, preuteasã, îi rãu de tot, oile
noastre au sã piarã !” „Cum aºa?” „Iaca cum ºi iaca cum.” „Dacã eu
nu mai cred asta, d-ta numai aºa zici, cine ºtie pe unde ai fost, de
te-ai rupt ºi te-ai tãvãlit ; eu dacã nu vrau, nu joc.” „Dacã nu crezi,
ascunde-te mîne în pod º-am sã-i zic lui sã cînte º-ai sã vezi.”

A doua zi, preuteasa s-a bagat într-un poloboc cu buci în pod ; da
popa s-a legat cu pletele de laiþã, sã nu joace – ºi cînd a început Ivan
a cînta, a început popa a se smulge de laiþã, iar preuteasa a început
a juca cu polobocul în pod – ºi face bof ! în tindã.

Ce sã facã ei, ca sã scape de dînsul. Îl trimet la pãdure dupã
lemne, poate-l va mînca ceva.

El merge, da vine un urs ºi-i suge un bou. „Mãi ursule, nu suge
boul, cã te-oi pune pe tine în loc, sã tragi.” Ursul n-a bagat de samã.
Ursul cum a mîncat, el l-a prins ºi l-a legat de un copac. Mai vine un
urs, suge ºi pe cela bou. Îl prinde ºi pe acela ºi-l pune în jug la tras
lemnele, – copacii cum erau întregi, aºa i-a fost legat unul de altul
ºi i-a dus.

Ajunge acasã ºi strigã sã deschidã poarta. Popa fuge spãriet :
„Uite, preuteasã, ce ni-a adus aista la casã, ce sã fãcem cu dînsul?”
S-au sfãtuit ce sã facã : au pregãtit saci cu cenuºã, cu cãrbuni, sã-l
trimatã la moara dracilor în pãdure, cã de acolo n-a mai scapa.

El a dat drumul urºilor în grajd, le-a pus ca la boi sã mãnînce –
ºi peste noapte, urºii au supt mai toþi boii. A doua zi, îl trimet cu
sacii. El întrã în moarã ºi se pune sã-ºi frigã slãninã. Vine ºi un drac
ºi pune deasupra slãninei de frige o broascã, sã curgã zama din
broascã pe slãninã. Cînd l-a plesnit cu slãnina fierbinte peste ochi,
toþi dracii s-au spãriet de þipetele aceluia, cãci l-a fost chiorît.

Merge la saci. „Cine mi-a pus aice cenuºã, eu am avut grãunþe,
voi vã faceþi rîs de mine ; amu, îndatã sã-mi puneþi în loc fãinã, cã
vai de voi.” Dracii, de fricã, i-au umplut sacii cu fãinã.

El porneºte ; da un drac vine ºi-i rupe osia. De-amu, zice el, sã te
pui tu sã-mi þii osia or capãtul ce s-a rupt, sã nu rãmîn eu aici între
voi, cã vai de zilele voastre !” Þine dracul. Ajunge Ivan acasã ºi strigã:
„Deschide poarta, pãrinte !” „Da deschidã-þi dracul !” „Dacã eu þin
capãtul !” rãspunde dracul de acolo. „Na, zice popa, cã ºi pe dracul ni
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l-a adus !” Ce sã facã? S-au sfãtuit sã fugã. (De aici, urmeazã ca ºi la
vol. I, pag. 38.) Mihalcea

O altã variantã e aceasta :

Fraþii cei cuminþi au fãcut praznic dupã tatãl lor ºi l-au trimes
pe Ivan sã cheme oameni. El a mers pe un deal º-a început a striga :
„Oameni buni, veniþi la praznic, dar femei sã nu aduceþi.”

Au venit numai barbaþi. Fraþii l-au ocãrît, de ce n-a chemat ºi pe
femei : „da pe copii sã nu aduceþi !”

Fraþii iar l-au ocãrît ºi l-au trimes cu carul dupã copii. El a înjugat
boii º-a mers pe la case ºi pe care cum îl gãsea, îl înhaþa ºi-i punea
unul peste altul, cu leagãn cu tot. Pe urmã a luat un druc ºi i-a legat
deasupra. Cînd au vãzut fraþii, s-au spãriet º-au fugit.

Ivan, dupã dînºii. Pe drum, îºi aduce aminte cã n-a luat lingura
mamei. Aleargã s-o iaie. Au ajuns într-o pãdure ºi s-au suit într-un
copac. Vin niºte talhari. El a scapat chiua ºi talharii s-au spãriet
º-au fugit.

Da un popã care era între dînºii se întoarnã sã vadã ce-i. Ivan se
coboarã din copac ºi zice : „Pãrinte, dã degrabã limba, cã ai pãr pe
limbã.” Preotul i-o dã. El i-o taie repede cu cuþitaºul. Preotul aleargã
bîlbîind, talharii au gîndit cã ºi ei trebuie sã facã aºa ºi au fugit
bîlbîind din gurã ºi dînd din mîni spãrieþi.

El a ramas singur º-a gãsit un sac de tãmîie. A cãutat un loc bun
ºi l-a aprins etc. Mihalcea

*

„Tãmãiþã” se numeºte o plantã, care e bunã de scaldat, de lãut pe
cap, pentru dragoste, cinste, pentru crescut pãrul, precum ºi pentru
boale, ca ceasul cel rãu etc.

*

§ 5. Reînvierea prin foc
Povestea lui Dumnezeu. Copilul

Un om a fost slugã la Dumnezeu ºi la Sf. Petru – ºi anume cum:
Se însurase ºi era tare sarac. Se gîndeºte el cã aºa n-are sã poatã sã
þie casã ; îºi ia douã turte în traistã ºi porneºte sã-ºi gãsascã stãpîn.

Merge o zi, douã, cît va fi mers, iatã cã întãlneºte în cale doi
moºnegi. „Da unde te duci ?” îl întreabã ei. Omul le spune. „Nu ni-ai
paºte nouã niºte iepe?” „Ba v-oi paºte.” Îl iau moºnegii acasã, –
aceia erau Dumnezeu ºi cu Sf. Petru. În sara ceea, a dormit acolo.

A doua zi dimineaþã, i-au dat o pîne în traistã ºi i-au zis ca sã
meargã pe unde se vor duce iepele ºi i-au dat ºi un ulcior sã aducã
apã de unde vor bea ele – ºi iarbã de aceea ce vor paºte.

El a pornit dupã iepe. Mai întãi, a mers prin un cîmp sterp, numai
þernã, ºi niºte vaci grase zburdau, de se ridica colb în urma lor. –
Apoi a dat în alt cîmp, cu iarba pãn’ în piept, iar vacile ce pãºteau
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erau slabe, de li se vedeau coastele. – Pe urmã, a dat de o crîºmã,
unde oamenii beau ºi se veseleau. – Apoi, a vãzut un gard, prin care
doi cîni se mîncau; – iar mai departe, a vãzut douã flori ce necontenit
una alteia se închinau.

Ieºind de pe locurile acestea, a dat de un pod de aramã, iar un om
bat a rupt o scîndurã ºi a aruncat-o sub pod. Omul, vrînd sã treacã
cu iepele, nu a putut. S-a dus sub pod ºi a adus scîndura, a pus-o la
loc ºi îndatã s-a lipit. A mers mai departe, dã de un pod de argint ;
apoi, de unul de aur ºi beþivul acela la toate i-a rupt scîndurile. Omul
le-a pus la loc ºi a trecut.

Iepele s-au dus la un mal de smirnã ºi de tãmîie ºi au început a
roade. Omul a luat din smirna ceea ºi a pus în traistã. Cînd a venit
soarele la amiazã, a scos pînea º-a început a mînca, dar de unde
mînca, pînea la loc creºtea. Iepele s-au dus la apã sã se adãpe,
într-un pãrãu de mir ; el a luat într-un ulcior ºi cînd a venit sara
acasã, li-a dat moºnegilor.

„Doamne, moºule, ce am vãzut eu, – dacã mi-aþi spune ce erau
toate acele ?” a întrebat omul. „Îþi vom spune. Vacile cele slabe au
fost dãruite cu pãrere de rãu º-acelea grase, cu toatã inima. Oamenii
din crîºmã ce se cinsteau erau cei ce s-au fãcut fraþi de cruce pe
lumea asta ºi, cît lumea, aºa se vor cinsti. Cînii ce se mîncau prin
gard erau acei ce au fost duºmani pe lume ºi tot aºa se vor mînca în
vecii vecilor. Florile cele douã erau douã femei, ce s-au fãcut surori
de cruce pe lumea asta ºi tot una aºa se vor închina. – Acuma, hai
sã-þi plãtim, sã te duci, cãci þ-ai împlinit anul.” „De unde e anul, cã
de-abia am fãcut o zi !” „Ba nu, la noi, acei ce slujesc cu dreptate,
anul li se numãrã o zi !” Vezi cã el, cît umblase, nici nu se apucase sã
beie ºi el în crîºmã, nu fãcuse nici o rãutate, era om drept.

Dumnezeu a luat un corn de vitã, a prefãcut o herghelie de cai în
muºte ºi le-a pus în corn. Apoi, a prefãcut o turmã de oi în muºte ºi
iar le-a pus în corn. Apoi, o cireadã de vaci, o cireadã de boi ºi toate
le-a pus în corn. A astupat cornul ºi i l-a dat în mînã. „Iatã, ai aici de
toate celea în cornul acesta, dar sã nu cumva sã-l deschizi pãn’
acasã. Mai întãi, mergi ºi-þi fã ocoale, plãºi ºi apoi sã-l deschizi.
Pînea care þ-am dat-o ia-o cu tine s-o ai pe toatã viaþa ºi du-te la
casa ta sãnãtos !”

Mergînd omul pe drum, îi iese înainte diavolul. „Bun ajunsul !”
„Mulþãmesc d-tale !” „Da ce duci d-ta acolo în corn?” „Ia, niºte vite”.
„Asta nu se mai poate !” Omul, ca sã-i arete, destupã cornul ºi pe loc
s-a umplut, cît videai cu ochii, de vaci cu viþei, iepe cu mînzi etc.
Diavolul se mierã ºi se duce. Rãmîne omul suparat.

Merge diavolul ºi sã schimbã altfeli. „Buna calea”. „Mulþãmim
d-tale.” „Ce eºti aºa suparat?” „D-apoi iatã ce am pãþit !” ºi începe
a-i spune toate. „Mi-i da ce ai mai scump acasã , cã eu îþi voi strînge
toate aºa cum au fost ?” „Ce sã am , doar femeia.” Nu femeia,
altãceva.” „Îþi dau.” Ia ºi-i face înscris ºi diavolul îi face ºi el vitele
înapoi în muºte în corn ºi i-l dã.

Porneºte omul înainte ; cînd ajunge acasã, gãseºte cã-i nãscuse
femeia un bãiet. Atunci s-a priceput ce a dat diavolului. Sã ia el
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suparat ºi face ocoale, dã drumul la vite, dar în inimã era aºa scîrbit,
de nu vedea lumea cu ochii.

Bãieþelul acela a crescut repede mare ºi vãzîndu-l pe tatãl sãu
totdeauna posomorît, îl întreabã într-o zi ce are? El a spus. „N-ai
grijã, tatã, cã eu singur îmi voi scoate zapisul de la draci. Aº’ chiar
mã duc! D-ta deloc nu te îngriji.” Îi fãcu mã-sa cîteva azime ºi el porni.

Merge prin pãdure ºi vede o poianã cu aluniº. Sã vîrã sã-ºi taie o
nuia dreaptã, de stînjen. Cînd iese dintre tufe, vede un moºneag c-o
mãciucã groasã cã vine asupra lui ºi strigã : „Spoveduieºte-mã ºi
dã-mi canon pentru pacatele grele ce am fãcut, cã de nu te omor !”
Bãietul mai întãi s-a spãriat, dar apoi º-a venit în fire.

Acolo în pãdure, era un talhari mare, care fãcuse mai multe pacate
decît avuse zile – ºi între altele, omorîse pe tatãl sãu, pe mã-sa ºi pe
sorã-sa ºi el acuma umbla sã se pocãiascã.

Bãietul vede nu departe de acolo o vatrã cu trei tãciuni de mãr.
„Ia aceºti trei tãciuni ºi-i îngroapã cu vîrvul în sus, pe culmea cea de
plai ºi sã cari de aice din vale în genunchi pãn’ acolo apã cu gura sã-i uzi
ºi cînd vor odrãsli ºi vor face roadã, sã ºtii cã Dumnezeu te va ierta.”

Cum i-a zis bãietul acestea, moºneagul s-a ogoiat.
Bãietul a pornit mai departe la draci, pãnã a ajuns la iad. A întrat

înlãuntru ºi s-a apucat sã mãsoare locul cu stînjenul. „Da ce cauþi tu
aice?”, îl întreabã dracii. „Ce vã pasã vouã? Ia, caut loc sã-mi fac o
mãnãstire.” Fuga aleargã dracii ºi spun celui mai mare. „Alungaþi-l
de acolo !” „Da unde ne putem apropia !” Vin înapoi. El tot plãnuieºte.
„Du-te de acolo, ce cauþi, fã-þi în alt loc mãnãstire, nu la noi !” „Ba, cã
eu vreau sã-mi fac ºi case aice, da dincoace dughene !” S-au dus dracii
spãriaþi. „Spuneþi cã i-þi da ce va cere numai sã ne lese în pace !”
„Apoi dar sã-mi daþi zapisul prin care m-a dat tata unui drac ºi vã
las !” Au chemat toþi dracii ºi i-au întrebat care-l are ºi nici unul nu-l
avea. Au mai strigat pãn’ a venit º-un drac ºchiop, ce sã ascunsese
sub o piatrã în mare, dar nu vroia sã-l dea. L-au pus dracii la muncã,
la canonit, dar el nu vrea ºi nu vrea. „Puneþi-l pe patul lui
Machedon !” a strigat cel mai mare.

Atunci el a strigat spãriat : „Lãsaþi-mã, cã vi-l dau !” Nici dracul
nu s-a primit de patul acela ºi l-a dat. Bãietul a venit cu zapisul
acasã ºi l-au rupt bucãþi.

La vro doi ani dupã aceasta, bãietul acela s-a fãcut arhiereu
mare – ºi mergînd sã viziteze þara, a abãtut ºi pe la plaiul cel de
munte. Acuma, merele acelea sã copsese ºi venea mirosul pãn’ la el
în trãsurã. Sã suie spre copac, vede pe moºneag. „Ia, amu vinã,
moºule, sã te spãvãduiesc, cã sînt arhiereu, nu atunci cînd eram
copil !” Moºneagul a venit ºi a început : „Am omorît pe cutare !” Atunci
un mãr face bof ! jos din mãr. „Am omorît pe cutare ºi pe cutare” ºi pe
cît spunea, merele unul dupã altul cãdeau, pãnã au rãmas numai
trei. Dar de tatãl sãu, mã-sa ºi sorã-sa i-a fost ruºine sã spuie. „Catã,
moºule, cã d-ta nu mi-ai spus toate, mai ai trei pacate, haide,
spune-le !” „Am omorît ºi pe tata.” Mãrul cel mai de sus, face bof ! jos
din pom. „ªi pe mama.” Cade ºi cel de-alãturea. „ªi pe sora mea.”
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Cade ºi cel de al treilea ºi cînd a sfãrºit – ºi el s-a prefãcut în prav
dinaintea lui. Gheorghi Cantea, Botoºani

*

În Mihalcea, partea a doua a povestei sã spune ca ceva adevarat
ºi sfînt. Unui om înglodîndu-i-se carul º-a dat dracului copilul de
care nu ºtia. Bãietul mergînd, un cãlugãr îi spune cã uºa iadului e
între niºte stînci ºi aice, un drac pãzeºte la uºã, iar cînd e soarele
drept amiazã, se întoarce la soare cu dosul – atuncea sã între. A
cerut la cel mare contractul, dar cel schiop nu l-a dat. Au zis sã-l
puie pe patul lui „Medelean” ; de fricã, i l-a dat. Tocmai atunci sã
rupsese de la pat briciul ºi sula cu care se deschidea ºi închidea patul
ºi trebuiau 12 ani sã facã alt brici ºi 12 altã sulã. Venind, l-a întãlnit
Medelean, bãtrîn de o sutã de ani – apoi a urmat cum ºtim.

Dar cele douã mere, pentru tatã ºi pentru mamã, nu au cãzut.
Bãietul i-a spus sã care spini, sã fie de un stînjen de înalþi ºi doi de
laþi. A aprins spinii ºi cînd era focul mare, i-a zis sã se bage de viu pe
dedesupt ºi sã iasã pe dincolo – ºi cînd a ieºit a treia oarã, numai a
atins copacul ºi merele au cãzut. Atunci a fost iertat ºi Medelean s-a
fãcut colb. Dãnilã Oloinic,Mihalcea

*

A fost un talhari mare, care omorea pe cine vedea, – numit Marele
Ion. El era aºa de straºnic, c-a mers pãnã în iad la draci. Aice, vãzu
el un bãiet învîrtind roata pe care trag pe cei pãcãtoºi ; acela era
copilul unei fete bãtrîne, care fãgãduise diavolului rodul ei cel întãi,
de o va mãrita.

Marelui Ion i-a fost milã ºi a cerut la dracul cel mare sã i-l dea lui
pe bãiet, sã-l scoatã de acolo. Chemînd Scaraoschi pe dracul ce l-a
fost cîºtigat, acela nu vroia sã-l dea. „Aruncaþi-l unde are sã steie
Marele Ion.” Diavolul, de fricã, l-a dat. „Cum e acolo?” întreabã
Marele Ion pe bãiet. Bãietul a slobozit o bardã într-un afund ºi nu
s-a mai vãzut.

Venind Marele Ion pe lume, a mers ºi a tãiet pe toþi preoþii ce nu
vroiau sã-i dea canon ; – pãn’ l-au închis într-o mãnãstire, unde a
ºezut 6 ani fãrã mîncare. Cînd au gãsit cheia în iaz ºi l-au cãutat,
era ca un paingãn. Au suflat ºi ciolanele au sunat.

Vãtãjiþa, Botoºani

*

Într-o variantã din Roºa, un bãiet luat de dracul punea lemne sub
niºte cãldãri cu suflete. Cînd i s-a împlinit anul, a cãutat º-a vãzut
într-o caldare pe tatãl lui ºi în alta pe mã-sa. Pãrinþii lui i-au spus ca
sã aprindã tãmîie la Dumnezeu. Iar el, ieºind de acolo, i s-au
întîmplat toate ca lui Pepelea, – gãsind tãmîia de la talhari ºi
cãpãtînd fluierul. Maranda Andronic

*
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Bãiatul scos de la dracul

Un om nu avusese toatã viaþa lui nimicã cu femeia ; tocmai la
bãtrîneþe, a fãcut-o îngreunatã. Da ea era aºa de mînioasã : „Batã-te
Dumnezeu, fire-ai al dracului, fire-ar plodul ist din mine ce l-ai
fãcut al dracul !” Tot aºa a zis, pãnã cînd dracul s-a rãspuns cã dacã
i-l dã, la atîþa ani, la patrusprezece pesemne, va veni ºi-l va lua.

A fãcut baba copilul. Acolo era un arhiereu ce-i ºtia pe dînºii ºi i
l-a botezat. Dupã ce a crescut mãriºor ºi s-a fãcut cuminte, l-a luat
arhiereul în mãnãstire ºi-l þinea ca pe un lucru mare ; l-a învaþat ºi
carte…

Amu, îi pãrea mîne-sa rãu ºi tot plîngea, da bãiatul o întreabã
odatã: „Mamã, spune-mi ce ai, cã tot plîngi ?” Mã-sa i-a spus. Bãiatul
a spus arhiereului ºi cînd a venit ziua ceea, ei l-au þinut toatã ziua
în bisericã ºi au fãcut soboare ºi rugãciuni. Dacã el a venit ºi acolo,
de l-a luat ; s-a fãcut un vînt ºi l-a înºfacat pe sus.

Atunci arhimandritul ºi toþi preoþii din þarã s-au pus împotriva
lui cu rugãciuni la Dumnezeu, cum sã îndrãzneascã un necurat sã
între în bisericã sã-l iaie. ªi Maica Domnului a prins a-l cãuta de pe
unde era, de prin rîpi, ºi l-a adus ; numai contractul nu l-a fost
capatat. Ei au fãcut mai departe rugãciuni, pãnã ce a adus el singur
contractul ºi l-a izbit înaintea lor : „Na-vã, ticãloºilor, dacã ºi aceea
ce-i al meu nu-mi lasaþi.” Gh. Cozma, Botoºani

*

Povestea poveºtilor

A fost o babã ºi a avut trei ficiori. Amu, baba a fost îmbãtrînit ºi
zice ficiorilor : „V-am hrãnit eu pe voi, mai hrãniþi-mã ºi voi pe
mine !”

Se ia cel mare – îl chema Petrea – ºi se duce în pãdure. Merge ºi
întãlneºte un sahastru aºa de bãtrîn, cã-ºi rãdica genele cu cîrja.
„Buna ziua, pãrinte”, îi zice Petrea. – „Mulþãmesc d-tale, fiule” ºi-ºi
rãdicã genele. „Da unde te duci ?” – „Mã duc sã-mi caut slujbã.” –
„Vinã la mine, cã nu-i slujba grea. Am numai trei oi de pãscut ; sã te
duci dupã ele ºi sã-mi aduci iarbã de unde pasc ºi apã de unde beu,
cã þ-oi da ce-i cere ; da de nu, îþi tai capul ºi þi-l pun în par, sã ºtii.” –
„Þ-oi aduce !”

Se duce la sahastru acasã, da împrejurul curþei sahastrului, erau
100 de pari ºi 97 aveau cap, numai trei încã nu. Îi dã sahastrul
glugã, comanac, ce a trebuit la cioban – ºi i-a aratat oile, sã se ducã
la pãscut. El a întrat în casã, da sahastrul a omorît o oaie afarã ; cînd
iese bãietanul afarã ºi vede oaia moartã, o prinde de lînã º-o bate ºi
oaia se rãdicã.

Se duce cu oile la pãscut, da oile s-au tot dus, cã el nu se putea
þinea de dînsele. Sara, au venit oile singure acasã ; iar sahastrul i-a
tãiat bãietanului capul ºi l-a pus într-un par.

Acasã, îl aºteaptã, dar vãzînd cã nu vine, merge cel mijlociu, îl
chema Gheorghe. Se duce tot aºa pe carare ºi întãlneºte ºi el pe
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sahastrul acela. Se tocmeºte tot aºa ºi a prãpãdit tot aºa oile ºi
sahastrul i-a tãiat capul.

Amu, a fost murit ºi mama lor. Ce sã facã cel mic? – Îl chema
Ion. – Porneºte ºi el ºi întãlneºte sahastrul. El, cînd a auzit tocmala,
s-a cam spãriat. Sã gîndeºte el ce sã facã : sã se ducã or nu? Da
gîndeºte : „Cum va vrea Dumnezeu !” ºi se duce.

Cînd a întrat în ogradã, parul acela tot striga : „Cap, cap !” – „Þ-oi
da eu cap, zice el, cã te-oi tãia ºi te-oi pune pe foc º-oi face mãmã-
ligã !” Îi dã sahastrul ºi lui straie ciobãneºti ºi traistã pentru iarbã ºi
ulcele pentru apã ; ºi iar omoarã sahastrul o oaie, îi taie cu totul
gîtul. El merge afarã ºi plînge, ºi o sãrutã, ºi-i sãrutã capul, pãnã ce
s-a prins la loc. Oaia, cînd s-a trezit, îi zice : „De-amu, am sã te învãþ
eu ce ai sã faci, sã mã asculþi. Cere de la sahastru sã-þi mai deie un
rînd de haine ciobãneºti ºi hai cu mine !”

Au mers pãnã în pãdure, acolo zice oaia : „Ia ºi taie o nuia cît
fluierul piciorului, cã þi-a trebui.”

Au ajuns ei la pãrãul cu vermii neadormiþi ; pe acolo nu putea sã
treacã nime, cã viermii ceia îl rodea tot. – „Înfige nuiaua în pãrãu ºi
sari deodatã de ceea parte”, îi zice oaia. Cînd a sãrit el dincolo, bãþul
rãmãsese numai cît sîngeua fusului de gros, tot l-au fost ros. –
„Aruncã nuiaua!”, zice oaia. Merg ei, ajung într-o pãdure cu frunzile
veºtede ºi cu fluturaºi mãrunþei prin copaci. Mai merg ºi dau de o
cãsuþã. – „Du-te înlãuntru !” – îi zice oaia. El se duce ºi vede o femeie
întinsã pe masã – cu douã fuioare trase pe nas ; iese de acolo spãriat.
Mai merge ºi vede o cãsuþã. – „Întrã ºi acolo !”, îi zice oaia. Întrã.
Vede un om mort, întins pe masã, cu un topor înfipt în piept. Se mai
duce mai departe ºi vede altã cãsuþã ; întrã ºi acolo ; a vãzut un om,
iar un ºerpe sta sus ºi-i picura venin în gurã. El iese tare spãriat :
„Tare-i grozav, zice el, dar de amu, nu mã duc nicãire !”

Merg ei ºi dau într-o grãdinã aºa de frumoasã, cu pomi, unii
înfloarea, alþii se cocea ºi niºte paseri cînta aºa frumos într-înºii :
„Ferice de voi, ºi de noi, ºi de cei ce ne-au fãcut pe noi !” Merge mai
departe ºi vede un cîmp numai cu nãsip ºi niºte vaci grase, cã le
spînzurau pulpile. Merg ei mai departe, vede un cîmp cu iarba mare
ºi niºte vaci slabe, numai ciolanele. Mai merg ei ºi întrã într-un
cîmp cu flori tare frumoase ºi de acolo au întrat în cîmpul acela
unde pasc oile. „Amu , zice oaia, sã iai sama unde voi bate cu piciorul,
cã are sã creascã iarbã, tu s-o smulgi de sub gura mea, pãnã þi-i
împlea traista ºi eu voi mînca pe urmã.” A strîns el iarbã cît i-a
trebuit. Hai de amu la apã!”

Asta era în rai. „Eu, zice oaia, voi bate cu piciorul ºi are sã iasã o
strãchinuþã cu apã, tu iute s-o iai ºi s-o torni în ºip, cã eu voi bea pe
urmã.”

A luat el aºa. Dupã ce s-a sãturat oaia, îi zice : „De amu, haide
acasã, da sã iai sama, cã florile se vor anina de tine, sã rãmãi acolo ;
tu sã zici c-ãi veni ºi sã laºi straiele semn, dacã nu te cred.” El a fost
luat încã un rînd pe deasupra.

Trec ei prin cîmpul cu florile, da ele toate s-au prins de dînsul :
„Rãmãi ºi rãmãi la noi, cã noi nu te lãsãm sã te duci !” Acele flori
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erau sufletele fetelor celor curate, se fãcuse flori în rai la Dumnezeu
ºi el, flecãu curat, ele nu-l lasau sã se ducã de la dînsele. – „Nu vã
temeþi, zice el, cã eu vin ; iacã vã las straiele semn cã numaidecît
vin.” Ele au tras straiele de pe dînsul ºi el, la fugã ; întreabã el pe
oaie ce-s acelea – îi spune…

Întrã ei pe cîmpul cel cu iarba mare ºi cu vacile slabe ; întreabã pe
oaie „Ce-s acestea?” – „Acestea, zice oaia, sînt vacile cari le-au dat
oamenii de pomanã ºi le-au pãrut rãu.” Întrã pe cîmpul acel cu nãsip
ºi întreabã cum de-s acele aºa grase. – „Acele sînt vacile cari le-a dat
omul cu toatã inima lui.”

Ajung la grãdina cu pomii frumoºi din rai ºi cu paserile ce striga :
„Ferice de noi etc.” ºi întreabã pe oaie ce-s acelea. – „Aceia sînt copii
cei mici, cari s-au precistuit ºi au murit.”

Ajung la casa unde era omul cu ºerpele ºi-i zice oaia : „Du-te ºi ia
ºerpele de pe el !” Cum l-a luat, omul a înviat. „Da ce stai d-ta aici
de-þi picurã ºerpele ista venin?” – „Pentru cã eu, cît am trãit pe
lumea cea deºartã, totdeauna curaua am pus-o deasupra capului
meu ºi s-a fãcut ºerpe ºi amu, aºa am sã stau încã 60 de ani.”

Se duce el mai departe, ajunge la casa a doua, unde sta omul cu
toporul înfipt în piept. Merge el ºi i-l smulge. „De ce stai cu toporul
înfipt în piept?” îl întreabã. – „Pentru cã eu, cît am stat în lumea
cea pãcãtoasã, cînd tãiam lemne sîmbãta, lasam toporul în trunchi
spre duminicã ºi aºa am sã stau încã 60 de ani.”

Merge mai departe ºi ajunge la casa unde era femeia cu fuioarele
în nas ; îi scoate fuioarele ºi învie ºi ea. – „De ce stai aºa, lelicã?” –
„Cã eu, zice ea, pe ceea lume cãt am trãit, luam de la femei de tors ºi
am furat fuioare ºi amu am sã stau încã 60 de ani aºa.”

Ajung ei la pãdurea ceea, unde erau fluturii cei mulþi ; aceºtia tot
ziceau : „Vai de noi, ºi de noi, ºi de acei ce ne-au fãcut pe noi !” – „Da
aiºtea ce-s ?” întreabã el pe oaie. – „Acestea sînt sufletele copiilor
celor ce mor nebotezaþi.”

Ajung ei la pãrãul cu viermi. „Ia, îi zice ea, praºtia ceea – cã era
lungã – ºi rupe-o cît e roasã la capãt ºi treci iute de ceea parte,
razãmã-te în ea !” Trece el tare iute ; viermii au fost ros bãþul, cã era
numai pe jumãtate.

Merg de aice acasã la sahastru. – „Aþi adus?” – „Am adus !” – A
doua zi, îi zice sahastrul : „Amu, fã o groapã mare ºi pune 40 stînjeni
de lemne într-însa ºi cînd va arde focul mare, sã mã chemi. Da
spune-mi ce sã-þi dau pentru treaba asta ce mi-ai fãcut.” Iatã cã
tocmai atunci vineau ºi oile de la pãscãtoare singure : „Mã duc sã le
pup”, zice Ion. Se duce ºi cuprinde oaia ceea : „Ce sã-i cer?” întreabã
el. – „Nu cere nimicã alta decît cornul cel din pãrete.”

Vine Ion ºi-i zice : „Sã-mi dai cornul din pãrete.” – „Þi l-oi da, dar
fã mai întãi focul ºi cînd va arde, sã mã chemi.” Îl cheamã. „Amu,
zice sahastrul, ia ºi mã aruncã în foc !” – „Cum sã te arunc, da mie
cine mi-a plãti ?” – „Eu.” – El nu vrea, dar sahastrul îl sileºte ºi îi dã
douã feþe de masã. – „Ce sã fac cu astea?” – „Cu astea, dupã ce voi
arde eu, sã cauþi ciolanele mele ºi sã presuri buruiene de acestea
care ai adus pe faþa de masã ºi sã le stropeºti cu apã ; pe urmã, sã
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pui ciolanele ºi deasupra lor sã presori iar buruiene, iarbã de aceea
ºi apã ºi sã mã laºi pãnã a doua zi.” L-a repezit în foc de a ars ºi dupã
ce i-a scos ciolanele, a fãcut aºa cum i-a zis.

A doua zi dimineaþã, se duce la locul acela ºi vede un domniºor
tînãr ºi frumos, de nu te puteai uita la dînsul, cã-i iese înainte.

„Iacãtã hacul tãu, pentru cît m-ai slujit”, îi zice domniºorul. –
„D-ta eºti stãpînul meu?” – „Eu; asta am cãutat, sã mã fac din
bãtrîn – tînãr. Îþi dau cornul, dar sã ºtii, sã nu-l deschizi, pãnã ce
nu-i da de un loc larg, bun de gospodãrie, unde ai sã te aºezi.”

Îºi ia el ramas-bun de la stãpînul sãu ºi de la oi ºi se duce ; oile
amu pãºteau singure.

Merge el pe cararea ceea înapoi ºi întãlneºte un boieri c-o trã-
surã. – „Unde te duci ? Ai fost º-ai fãcut pe sahastru tînãr – ºi ce þ-a
dat?” – „Un corn.” – „Prostule, ian uitã-te într-însul ºi vezi ce-i ?
Deschide-l !” Cînd l-a deschis, au început a ieºi girezi de vite ºi toate
cele cîte sînt în lume. Ce sã facã el cu dînsele? – „Eu þi le-oi pune
înapoi, dar mi-i da tu mie, cînd te vei însura, ce þ-a fi mai drag?” –
„Þ-oi da.” El gîndea cã cere femeia ºi zice : „De va lua-o pe aceea, eu
nu m-oi însura cu alta? Încã mai frumoasã decît cea dintãi !”

S-a dus el ºi º-a fãcut gospodãrie ºi s-a întemeiat cumsecade, cã
nu era nime ca dînsul – ºi s-a însurat. A luat o femeie, nu prea
frumoasã, sã nu-i parã rãu tare, de o va lua-o dracul – cã acela a fost
boieriul cu care s-a întãlnit în pãdure. – Dar dracului i-a fost gîndul
de copil, sã i-l iaie. Cînd a fost copilul de cîþiva ani, a venit ºi i l-a
cerut. – „Îmi dai copilul ?” – „Nu, dar îþi dau femeia, cã eu aºa am
zis, cã ea mi-a fi mai dragã.”

Dracul nu vra ; se sfãdesc ei. Bãiatul aude ºi la fugã spre pãdure.
Da pajura îl vede pe copilul stãpînului sãu, cãci ºi ea era de la dînsul
din corn : „Vinã iute, sã te pun sub o panã în aripã ºi vom fugi în
pãdure !” Dracul dupã dînsa ; o prinde ºi a trebuit sã îl dea înapoi.
Dracul ia bãiatul ºi-l duce la tatãl sãu : „Dã-mi-l d-ta cu mîna d-tale,
cã aºa nu-l iau.”

Omul se apucã iar la sfadã cu dînsul ; îi dã femeia, cã aºa le-a fost
vorba – ºi bãiatul fuge iar. Îl vede o mreanã: „Vinã iute ºi te-oi
înghiþi !” ºi a fugit în mare de trei stînjeni de adînc.

Dracul ºi de acolo l-a scos ; iar l-a adus la tatãl sãu ºi iar au
început a se sfãdi. Bãiatul a început iar a fugi – ºi l-a vãzut un cerb,
da cerbul acela era aºa de mare, cã un corn a lui era cît un stejar.
„Vîrã-te iute în mãseaua mea !” – avea o mãsea bortoasã ºi acolo îl
þinea ca în casã.

Vine diavolul, da cerbul cînd a vrut sã se rãpadã la dînsul, dia-
volul a strigat : „Vai, lasã-mã, fie dar al tãu !” ºi n-avea chip sã se
apropie, numai de departe îl pîndea.

L-a purtat cerbul în masea, iar din corn îi da mîncare. Dupã o
vreme, zice cerbul bãiatului : „Eu am sã mor, dar tu scoate un cuþit
din urechea dreaptã ºi încã pãnã a nu muri eu sã mã spinteci ºi
sã-mi scoþi plãmîiele ºi totul din mine, sã pui pe pãmînt patru movile
împrejurul tãu ºi sã te culci în mijloc, cã acelea au sã-þi fie pãzitorii
tãi, cum þi-s eu acuma.” Cînd s-a sculat demineaþã, a gãsit lîngã



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA548

dînsul patru cîni : un lup, un urs, o vulpe ºi un iepure ; le-a pus nume
la toþi : ursului – Greu-pãmîntului, lupului – Uºor-ca-vîntul ; vulpei –
Nea-aude ºi iepurelui – Nea-vede.

Se face dracul boier ºi vine la dînsul ºi-l îmbie sã-i fie cioban,
doar l-ar putea capata. Da cînii îi spun: „Prinde-te, cã noi numai
atunci vom putea scapa de dînsul, altfel nu”. Se prinde el cioban la
dracul, da de dînsul nu se putea apropia, cã cînii una de el se þinea.

Ia dracul ºi face o poiatã de fer, sã doarmã acolo ºi într-o zi, cînd
l-a strigat, el a ieºit ºi cînii s-au închis înlãuntru. Bãiatul s-a suit
iute pe un stejar înalt ; dracul nu s-a putut sui ºi a început a-l roade
la rãdãcinã. Ion a început a striga : „Nea-aude, Nea-vede, sãriþi la
mine aici !” – „Auzi, zice vulpea iepurelui ce dormea, auzi cã ne
strigã stãpînul, hai sã ne izbim în uºã.” Se izbesc, dar nu pot sã
deschidã. „Nea-uºurel-ca-vîntul, sari ºi nu mã lasa !” Se trezeºte,
izbeºte ºi el, dar nu poate deschide.

„U . u . . , Nea-Greul-pãmîntului, sari, cã mã omoarã diavolul !”
Atunci ursul a sãrit ºi s-a izbit în uºã de a deschis-o ; ºi toþi au ieºit
dupã el. Dracul, cum i-a vãzut, s-a prefãcut în tãciune. – „Unde-i ?”
strigã cînii. – „Iatã, tãciunele cela îi el.” Au luat ºi l-au sfarmat.
„Amu, ia fãrmãturile acelea în poalã ºi fã foc sã le aruncãm.” A fãcut
el foc mare ºi le-au aruncat.

Cînd a început el a arde, dracoaica lui a simþit dupã miros ºi a
venit. – „Unde-i barbatul meu, cã-mi pute a carne?” Petrea a luat o
bucatã de carne de a lui ºi a plesnit-o peste ochi de a orbit. Dihãniile
o spinticarã ºi din ea a ieºit contractul pe care l-a încheiat dracul cu
tatãl sãu; amu, el a luat contractul ºi n-avea grijã. – „De-amu, zic
cînii lui, rãmãi sãnãtos, stãpîne, cã noi ne-om duce prin pãdure ºi
ne-om hrãni, dar tu mergi la tatãl tãu !”

A mers el strãin din sat în sat ºi nu ºtia unde ; da tata lui poftise
pe oameni cã, cum vor auzi cã vine cineva strãin în sat, sã-l aducã la
dînsul sã-i spuie trei vorbe, poveºti, cã i-a da o vacã cu viþel ºi
dãduse o mulþime de vaci. Îl aduc ºi pe bãiatul lui : „Ian spune-mi ºi
tu mie, bãiate, o poveste !” – „Eu, zice bãiatul, altã poveste nu ºtiu :
ºtiu cã am trãit în mãseaua unui cerb ºi ce am pãþit eu !”

Aºa a început a spune din capãt cum a fost giuruit dracului ºi cum
a fost în aripa pajurei ºi în mreanã în mare ºi-n cerb ºi cum a scapat.

„Cum se poate? Aºadar, tu trebuie sã fii copilul meu, eu aºa am
pãþit ºi pe dînsul îl caut de atîta vreme!” – „Uitã-te la scrisoare, zice
bãiatul, îi aista contractul d-tale?”

Prin aceasta l-a cunoscut ºi s-au bucurat cu toþii cã l-au gãsit.
Nicolai Ichimciuc, ªcheia.

(Se pare cã de atunci sînt toate dobitoacele pe pãmînt, din corn,
de la Dumnezeu.)
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Cap. III

Dumnezeu. Destinul. Ceea lume
Judecata. Sfîrºitul lumei

§ 1. Despre Dumnezeire. Preoþii

În mîna lui Dumnezeu sînt toate ; în mîna lui Dumnezeu e lumea
ºi ce va vra, aceea va face cu noi ; de va vra, într-o clipã poate sã ne
ºteargã de pe faþa pãmîntului, de aceea, cu umilinþã trebuie tot-
deauna sã rugãm pe Dumnezeu ºi sã nu-l mîniem.

Dumnezeu Tatãl stã în al 9-lea ceri. În ceriul acest dintãi e Sf.
Soare, Sf. Lunã, Sf. Ilie – apoi mai sînt ºi alte ceruri, unde stau
sfinþii rînduiþi de Dumnezeu, iar deasupra lor stã Dumnezeu. Acolo
e mare luminã ºi mese întinse sã vãd cînd sã deschide ceriul, iar
Dumnezeu sã vede ºezînd alãturea cu Sf. Neculai.

Sã zice : „ªtie cel de sus !” „Vede cel de sus !”

Of, Doamne de sus,
Grele zile am ajuns !

Dumnezeu Tatãl e cu pãrul alb, înflorit ca copacii primãvara,
cînd înfloresc – de aceea, e pacat sã-ºi boiascã omul pãrul, sã-l lese
aºa, sã înfloreascã, cum e Dumnezeu. Roºa

Vezi Anul Nou vol. I, p. 106.

Un an de al nostru, în ceri, la Dumnezeu, e o zi.

Cînd e pe pãmînt miezul nopþii, în ceri la Dumnezeu toacã ºi
atunci îngerii dãnþuiesc împrejurul Sf. Treimi. (S-a vãzut la cucoº
vol. I, p. 364).

Vîntul e duhul lui Dumnezeu. Domnul Hristos e vîntul, cãci scrie
la carte : „Acela ce zboarã pe aripile vîntului”. Domnul Hristos s-a
nãscut din duhul lui Dumnezeu. Botoºani

Dumnezeu e ceriul ºi Sf. Lunã e soþia sa, Maica Precista, lumina
lui Dumnezeu, care vede tot, unde ce este ; iar fiul lor e Domnul
Hristos. Maranda Andronic, Roºa

Ana Malec, din Mihalcea, spune cã Maica Domnului e luceafãrul
de dimineaþã.
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Dumnezeu tot una vrea sã prãpãdeascã lumea, pentru pacatele ce
se fac, cãci nu poate rabda cum se înmulþeºte iadul, îi pare rãu – dar
Maica Precista tot una îl roagã, – Maica Precista e pãmîntul –
„Rabdã, rabdã, zice ea, pe mine vezi cum mã taie ºi mã calcã ºi eu
rãbd ; lasã-i sã mai trãiascã !” Maranda Andronic, Roºa

Demult, era mai jos ceriul, aproape de noi, ºi Dumnezeu sã uita la
oameni ce fac ºi venea pe jos, umbla printre oameni, dar de cînd s-a
înmulþit lumea ºi pãmîntul s-a spurcat, Dumnezeu a fugit cu ceri cu
totul sus ºi amu stã întors cu spatele la noi, nu vra sã ne vadã, º-a
întors faþa de la pacatele noastre. (Vezi vol. I, p. 186).

Soarele e scaunul lui Dumnezeu, acolo e raiul ºi acolo avem sã
mergem toþi cei buni. De aceea, cã soarele e Dumnezeu, omul pãcãtos
la soare nu se poate uita. Ion Pisarciuc, Roºa

Cine ar putea sã se uite, drept la amiazã, ar putea vedea prin
soare pe Dumnezeu. D-na Elisaveta Reus, Mihalcea

În soare, stã Dumnezeu ºi Maica Domnului ºi coroana lor lumi-
neazã peste toatã lumea. Botoºani

Într-un cîntec din Moldova (Vereºti) al soldaþilor ce merg la
marinã (variaþie a cîntecelor cunoscute), soldatul spune cum l-a
blastamat mama:

Cã m-a blastamat la lunã,
Sã stau tot cu arma-n mînã ;
ªi m-a blastamat la soare,
Sã stau santinea-n picioare ;
ªi m-a blastamat la nor,
Sã-mi fac viaþa pe vapor.

*

Oºtile sînt ale lui Dumnezeu; soldaþii sînt armata lui Dumnezeu,
nu a împaratului, sînt claca Domnului. Cel ce moare în foc nu mai
merge la judecatã, cã judecata lui e aice.

Odatã, împaratul rusesc a zis împaratului turcesc : „Eu am sã
mã bat cu tine pãn’ la o catanã º-o carboavã – tu poþi sã te baþi cu
mine pãn’ la atîta?” „Pot !” „Sã vedem!”… Împaratul rusesc a chemat
un soldat ºi i-a zis : „Aruncã-te în mare !” Soldatul a împreunat
mînele ºi s-a rugat – apoi a sãrit în apã, cãci el ºtia cã e al Domnului,
merge de-a dreptul în rai. Cheamã ºi turcul pe un soldat de-ai lui,
dar acela n-a vrut sã se arunce !… Iatã ce vra sã zicã credinþa
noastrã !… Mãrioara Vãtãjiþa, Botoºani

Soldatul ce moare în foc, ca ºi femeia ce moare de copil : sã aibã
cele mai mari pacate, cã Dumnezeu i le iartã, se duce drept în rai.

„Acesta are sã meargã cu ciubote cu tot în rai !” se glumeºte în
Siret. De la dl. Mihai Tiliman

„Hai, hai... mult e pãn’ la rai !”
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În rai, unde va fi mai mare danþul, acolo se vor duce cei fãrã
pacat. Broscãuþi

„Du-te la Dumnezeu” sau „Du-te-n Dumnezeul tãu” se spune cînd
vrai sã te scapi de cineva, fãrã a-i dori rãu; de-l blastãmi însã, îi
zici : „Du-te în plata lui Dumnezeu!” – „Plãti-þ-ar Dumnezeu sã-þi
plãteascã !”

„Sã roagã de toþi Dumnezeii…” „ªi de toate zilele cele mari”…
„Pãn’ la Dumnezeu, te vãd sfinþii !”, adecã nãcãjeºti. „Îl vãd sfinþii !”
se zice cînd cineva e la un nacaz, la o strîmtoare.

„Vai de Dumnezeul lui !” se zice cînd e cineva nenorocit.

Despre Dumnezeu ºi norocul omului, se va vedea la noroc.

„Pe Dumnezeul meu!” e jurãmîntul la români.

*

Domnul Hristos. Lumina. Munþii cei mari

Dumnezeu dacã nu s-ar fi lasat muncit pentru noi, noi am fi fost
la întuneric în fundul tartarului, dar Domnul Hristos, cînd l-au pus
pe cruce ºi s-a scoborît în iad, a descuiat lãcaþile iadului º-a scos
toate sufletele ºi le-a dat drumul la lumina raiului ; ºi prin legea lui
Domnul Hristos, noi toþi cîþi sîntem botezaþi sîntem în ceata
Domnului, la luminã; altmintrelea, am fi fost la ceaþã, la întuneric.
Armenii, deºi sînt botezaþi, ei nu sînt aºa la luminã cum sîntem noi,
cãci ei toate praznicele le fac noaptea ; – dar la sfãrºitul lumei, are
sã fie numai „o turmã º-un pãstori” º-atunci toate legile se vor da la
legea noastrã cea dreaptã ºi vor merge cu toþii în mîna lui
Dumnezeu. Mãrioara Vãtãjiþã, Botoºani

Domnul Hristos pentru cruce s-a luptat, ºi pentru luminã, cãci
erau 2 fraþi jidani, unul þinea cu Domnul Hristos, da altul cu dia-
volul, ºi acela vroia ca ziua, lumina sã fie a lor, dar Domnul Hristos
ºi muncei s-a dat, ºi lumina tot nu le-a dat – pentru cã au vrut
lumina, i-a aruncat în fundul întunericului, în fundul tartarului,
atunci cînd a înviat ; – ºi de atuncea se zice tartari la jidani.

Gh. Postolachi, Bagiurea
Pãnã ce nu a înviat Domnul Hristos, soare nu era, tocmai dupã ce

l-au muncit jidanii, în ziua de Paºti, cînd a înviat Dumnezeu, ºi
soarele s-a ivit pe lume. De aceea, zice cã la jidani e pacat sã dai
„Buna dimineaþã”, cãci ei þin cu diavolii, cu întunericul. Sã nu fi fost
Domnul Hristos, totdeauna am fi fost la întuneric ºi robie.

Maranda Andronic, Roºa
Dacã te întãlneºti cu cineva, zici „bunã ziua” ca sã pomeneºti

numele Domnului ; ºi-n casã cînd întri, iarãºi zici, ca sã fie în casã
noroc – ºi dacã vei mai întra în altã odaie, trebui sã zici ºi acolo, sã
fie în tot locul numele Domnului ; cã altfel, e ca ºi cum n-am vrea sã
ºtim de Dumnezeu. Maria Curuliuc, Mihalcea lîngã Roºa
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Domnul Hristos fugea de jidani zburînd ca vrãbiele ºi ei nu l-ar fi
putut prinde, dar Dumnezeu singur aºa a vrut. Ei îl prubuluiau pe
Domnul Hristos : puneau pîne în sac ºi-i ziceau : „Mãi Ivane, mãi, ce
avem noi în sac?” „Pietre !” „Ba nu-i drept, cã avem pîne.” Cînd cautã,
sînt cu adevãrat pietre ; de aceea, zice cã e pacat a cumpara pîne de
la jidani ºi a da de pomanã; sã coci singur în vatra casei ºi sã dai, cã
atunci e primit ; sã ai aburul tãu, saþul tãu, cã sufletul din abur se
saturã ; cãci cea cumparatã pe ceea lume sã face piatrã.

Pãn’ la Domnul Hristos, clopote nu au fost, numai toaca, dar dupã
ce s-a botezat, s-au fãcut clopotele ºi cînd Domnul Hristos a înviat,
toate clopotele au început singure a trage.

*

Duminica ºi sãrbãtoarea, dacã nu mergi la bisericã, sã mergi pe
un deal mare sau într-o grãdinã, sã te rogi lui Dumnezeu,cã-i mai
primit decît în bisericã ; numai sã nu doarmã omul în zile de sãrbã-
toare, dimineaþa, cînd e preotul la liturghie, cãci e mare pacat.

Unde se spun poveºti în casã, acolo e Dumnezeu. Or sã plãteºti
un sãlindari la bisericã, or sã spui o poveste, e totuna.

Acestea toate de la Maranda Andronic, Roºa

*

Rugãciuni la Maica Domnului
ºi la Domnul Hristos

Nãscãtoare de Dumnezeu, bine eºti cuvîntatã : Strigãm, huim,
cîntãm: blãstãmul s-a pierdut, iadul s-a slobozit !

Maicã, mãiculiþã,
Pe cea vale, pe cea culmiþã,

Deºteaptã-te din somnul cel dulce, prea dulce, trezeºte-te, strîn-
ge-þi floricelele, rãdãcinioarile ºi ia-mã de mînuþã ºi hai cu mine la
bisericã.

Cînd în bisericã a întrat, lumînãrile s-au aprins º-au stat pause ºi
slujba de dimineaþã, de amiazã ºi de sarã.

A întrat Sf. Petru în bisericã ºi Domnul Hristos i-a zis : „Na-þi,
Petre, crucea-n mînã ºi mergi în lungiº ºi-n curmeziº ºi întreabã :
cum pe chior, cum pe schiop, cum pe viu, cum pe mort : care va ºti
rugãciunile de trei ori pe zi, despre jelea Maicei mele ºi de chinul
trupului meu : Maica mea nu-l va lasa cînd va muri : în foc sã ardã,
nici în var sã fiarbã ; sã aibã pacate cîte stele pe ceri ºi frunze pe
copaci, toate le va ierta ; pacatele de la Maica mea ºi de la mine din
carte vor fi iertate ºi va fi sfînt în vecii veacului, amin.”

În o altã variantã, Maica Domnului îl primblã pe Domnul Hristos
de mînuþã prin grãdinuþã, apoi Domnul Hristos s-a dus la învãþãturã
ºi la muncã ºi a înviat º-a spus lui Petru etc.



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 553

Apoi vine povestea Maicei Domnului.

Povestitoarea zice cã cãrturarii îi spun cã acestea nu sînt rugã-
ciuni, dar ea ca rugãciuni le-a învãþat de la pãrinþi ºi le zice.

Maranda Andronic, Roºa

*

Acuma, a doua oarã cînd va veni Domnul Hristos, oamenii numai
cît îl vor videa, dar n-are sã vorbeascã, cãci a vorbit atuncea.
Dumnezeu cînd s-a dus, le-a spus : „Oameni buni, nu vã daþi prã-
pãdiþi, nu vã daþi înºalaþi, cãci eu sînt adevaratul Dumnezeul vostru,
fãceþi cum vã zic eu!” Acuma nu mai are ce sã le spuie. Aceeaºi

Crucea Domnului, dimpreunã cu crucile celor doi talhari, le-au
fost ascuns jidanii în gunoaie ºi cînd le-a gãsit împaratul Constantin, ca
sã cunoascã care e crucea lui Domnul Hristos – a pus pe toate crucile
cîte un mort. Mortul de pe crucea Domnului Hristos a înviat ºi
cunoscînd-o de pe aceasta, au strîns-o în bisericã la Sf. Mormînt.

Mormîntul Domnului se afla unde-s „munþii cei mari” ºi pe care
sînt pãcãtoºi nu-i primeºte înlãuntru. Acolo merg oameni din toatã
lumea ºi dau bani, ca sã vadã.

Munþii cei mari sînt unde rãsare sf. soare, unde sînt diamantele.

Zice cã Alexandru Împarat a mers cu bãtãlia pãn’ acolo º-a prins
doi oameni de aceia, ce se aflã acolo. Erau urît îmbracaþi ºi s-au
rugat sã le dea drumul. Dupã ce li-au dat, de-abia s-au departat ºi
zice unul cãtrã celelalt : „Nu ºtiu ei pe cine au slobozit !” Auzind un
soldat, i-a prins ºi ducîndu-i la împaratul, a poroncit sã-l tai pe
acela ºi totul înlãuntru era de diamant ºi pietre scumpe, toate
mãruntãile lui. Marioara Vãtãjiþa, Botoºani

*

Munþii cei mari. Zînele

La munþii cei mari sînt zînele lui Dumnezeu. De demult, zînele
umblau pe pãmînt, pe cînd era pãmîntul curat ºi erau oamenii buni,
dar amu nu mai vin. Zînele erau tare bune, sînt 7 de dînsele – Ielele
ce vin vara sînt numai slugi de ale lor.

Zînele sînt femeile zmeilor ; zmeii sînt ca ºi oamenii, numai cã au
putere mare. Marele Ion a vrut sã fure pe o zînã de la zmei, dim-
preunã cu un copac din grãdina lor, care într-o zi înflorea, se cocea ºi
se trecea – dar n-a putut. M. Vãtãjiþa, Botoºani

Zmeii acuma n-au nici o putere, cã pe dînºii i-a închis Dumnezeu
în Turnul Babilionului – acolo le-a dat sã ºadã º-acuma nu pot pãtrunde
la oameni sã le facã rãu. Cu zmeii, ºerpii, orînduieºte Zîna sau
mama-pãmîntului. Ea orînduieºte cu pãmîntul, aºa precum ºi
Dumnezeu orînduieºte cu ceriul ºi cu lumea toatã. Mama-pãmîntului
stã acolo unde rãsare soarele, acolo e mare fierbinþealã, mare foc.
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Zîna sau mama-pãmîntului e sora zmeilor, ele sînt 3 surori ºi 9
fraþi. De ce sã zice : „sînge de 9 fraþi” ? Pentru cã zmeii sînt 9 fraþi.
Sîngele de 9 fraþi e bun de bãut în rachiu cînd te doare înlãuntru.
(Sangvis draconis)

Mama pãmîntului stã în pãmînt ; cînd se revarsã apele mari, ea
dintr-însa le sloboade ºi, cînd e secetã, ea le înghite.

Maria Sauciuc, Clocucica
Cînd o femeie e frumoasã, sã zice : „E ca o zînã !”

(Despre zîne se va mai vedea ; asemenea ºi despre Turnul
Babilonului.)

*

Împaratul din Þeþin. Dumnezeu ºi Sf. Varvara

Pe Þeþin, era odatã un împãrat mare, cã el singur zicea cã-i
Dumnezeu, ºi avea aºa niºte ochi, cã dacã rãdica genele ºi se uita la
oastea duºmnanului, toþi mureau. El avea o fatã tare frumoasã,
numitã Varvara – ºi sta închisã în cetate, dar un ostaº a scos
fereasta ei, care era dintr-un diamant, de-a întrat º-a învãþat-o
rugãciunile ºi legea lui Hristos. Într-o zi, tatãl ei a auzit-o cã se
închina la Dumnezeul nostru ºi i-a spus cã el singur e Dumnezeu.
Dar ea i-a zis cã nu-i drept, cã ºi pe dînsul Dumnezeu cel mare îl
þine. Atunci, el a pus-o în temniþã º-o muncea tare, dar soarele ºi-n
temniþã pãtrundea ºi-i lumina. Odatã, a scapat – ºi cum fugea, a
ajuns la un deal, dar din urmã veneau s-o caute ; ea s-a rugat la
Dumnezeu sã se deschidã dealul, dealul s-a deschis ºi ea a întrat.
Un cioban a vãzut ºi le-a spus la catane. Ei au tãiet dealul cu hîrleþe
º-au scos-o. Atunci, Dumnezeu s-a milostivit º-a tras-o pe curcubeu
la ceri. Ea se aflã de vie cu trupul la ceri ºi e sfîntã, e mireasa lui
Hristos, a soarelui. Ion Pisarciuc, Roºa

Domnul Hristos ºi Sf. Varvara stau în ceri la masã alãturea, ca
mire ºi mireasã. Pe pãrinþii ei, Dumnezeu i-a izãrit în fundul pãmîn-
tului, aºa cum sã aflau. Maranda Andronic, Roºa

*

Turnul de la Sinaia

Era un împarat, care zicea cã nu-i Dumnezeu ; el a fãcut un turn
înalt pãn’ la ceri, sã vadã de este Dumnezeu. O cãrãmidã o suia în
sus într-un an ºi, de cãdea omul cu cãrãmida jos, împaratului nu-i
pãrea rãu dupã om, dar dupã cãrãmidã. Atunci, Dumnezeu le-a
amestecat limbile : de zicea unul sã-i aducã apã, aduceau var etc.
Împãrãteasa s-a suit sus ºi a auzit îngerii cîntînd ºi i-a zis barba-
tului ei : „Tu zici cã nu-i Dumezeu ºi eu aud îngerii cîntînd în ceri !”
„Dacã spui tu aºa, zice împaratul, sã ºtii cã am sã te închid aice pãn’
la sfãrºitul lumei º-om vedea cine are dreptate.” Pe dînsa a închis-o
în turn, iar el s-a fãcut cal ºi nu s-a ºtiut ce s-a fãcut.



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 555

Turnul cela e pe muntele Sinai ºi sã vede cînd e soare. Acolo sînt
atîþia ºerpi ºi ºopîrle de cînd s-au carat lut de acela cu ouã de a lor,
încît, cînd mergi, trebuie sã iai douã oglinzi ºi sã le pui una de-o
parte ºi alta de-o parte, cãci ºerpii, cînd se vãd în oglindã, se joacã ºi
nu-þi fac nimic. Ion Pisarciuc, Roºa

*

Puterea lui Dumnezeu

Un împarat zicea cã nu-i Dumnezeu. Într-o zi, au venit la masa
lui trei strãini : Dumnezeu, Sf. Petrea ºi Sf. Pavel. La toþi de la masã
se deºertau paharele, numai la ei stau pline – ºi bãutura ºi mîn-
carea: tot mîncau ºi nu se sfãrºea. Un oaspe a înþãles ºi a zis cã
acela trebuie sã fie Dumnmezeu.

„Ce Dumnezeu, zice împaratul, eu sînt Dumnezeu, alt Dumnezeu
nu-i !” ºi se duce la bãtrãn ºi-l întreabã : „Tu eºti Dumnezeu?” –
„Poate-i el.” – „Dacã eºti Dumnezeu, sã vãd, poþi tu face ce fac eu? Eu
am sã beau paharul ist de vin º-am sã poruncesc sã-mi facã paradã
soldaþii mei ; sã vãd ai tãi þ-or face?” Pe loc s-au slobozit tunurile la
porunca lui.

„Amu, am sã-mi fac eu paradã”, a zis Dumnezeu. – „Poftim.” ªi
cînd a pus paharul la gurã, a gîndit numai ºi pe loc a trãsnit casa ºi
toatã oastea ; – a fost cãzut sãgeata – ºi a ramas numai el cu
Dumnezeu. „Ei, îþi place parada mea?” Atunci el a cãzut ºi s-a rugat
înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a înviat oastea ºi i-a zis : „Eu
sînt împarat ceresc ºi pe tine te-am fãcut împarat pãmîntesc !”

Ion Pisarciuc, Roºa

*

Scaunul lui Dumnezeu

Dumnezeu stã în ceri la masã, în odaia sa, ºi scrie ; c-un ochi stã
pe scrisoare, da cu unul, are o ferestuicã în podele jos ºi sã uitã ce fac
oamenii ºi vede toate celea. Gh. Botezat, Roºa

Odatã, lui Dumnezeu îi era tare drag un om ºi l-a luat în ceri sã-i
arete cum e la dînsul. Omul a stat acolo ºi-i era tare bine. Da într-o
zi, Dumnezeu s-a dus de acasã ºi i-a dat cheile de la toate odãile,
numai într-o odaie i-a spus sã nu între. Omul a umblat pes’ tot locul
ºi deschide ºi uºa ceea. „Dacã am cheia, zice el, de ce sã nu întru?”
Acolo erau podelele de steclã ºi cînd s-a uitat în jos, a vãzut tot ce-i
pe lumea asta. Uitîndu-se aºa, a vãzut cum un om fura ciocalãi de la
o femeie saracã. Dumnezeu a ºtiut – ºi cînd a venit, i-a zis : „Dac-ai
întrat acolo, de amu du-te înapoi pe pãmînt, de unde ai venit – ºi
trãieºte cu oameni de-ai tãi, dacã nu te-ai putut stãpîni.”

Maria Cloºca, Suceava

În ªcheia, se spune cã acel om era fratele lui Dumnezeu, Sf.
Petru. El a cerut la Dumnezeu sã-l pedepsascã Dumnezeu pe cel ce
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a furat. Dumnezeu i-a zis sã se scoale din scaunul sãu, cã e prea
grabnic la mînie ; dacã ar fi ºi Dumnezeu aºa, n-ar mai fi oameni pe
pãmînt.

*

Odatã, a botezat Dumnezeu la un þigan ºi-l pofteºte þiganul la
cumãtrie. Dumnezeu merge, petrece ºi ospãteazã. – „Amu, zice
Dumnezeu, vinã tu la mine în ceri, sã te ospãtez !” L-a luat
Dumnezeu în ceri, l-a poftit la masã ºi pe urmã îi zice : „Cere ceva ca
sã-þi dau, sã ai dar de la mine !” – „Nu vrau nimicã, zice þiganul, decît
sã mã laºi sã ºed în scaunul tãu oleacã.” – Dumnezeu l-a lasat.

Þiganul, uitîndu-se pe pãmînt, apucã tunul ºi trãsneºte într-un
bogataº de lîngã el, ce fura spice de la o vadanã. „De ce ai fãcut
aceasta?” îi zice Dumnezeu. „Cã n-am putut rabda.” „Da eu cîte vãd
ºi cum rãbd? !” a zis Dumnezeu… Dumnezeu e tare milostiv ºi
rãbdãtori ! Mihalcea

*

Era un om foarte bogat º-avea un ficior, care s-a fost amorezat de
o fatã saracã. Bogatul a zis cã, de o va lua, nu-i dã nimic ; ficiorul
însã tot a luat-o. Face tatãl sãu masã de o sãrbãtoare ºi cheamã pe
cei mai aleºi ; da ficiorul sãu zice femeiei sã taie o gãinã – pe care o
aveau – ºi sã facã zamã ºi ce va mai putea. Întrã Dumnezeu ºi cu Sf.
Petru, ca saraci, la omul cel bogat ºi el îi alungã. Ei vin îmbracaþi ºi
cu trãsuri ; atunci i-a primit ºi cinstit, – dar Dumnezeu turna pe
strai…

Merg ca saraci la ficiorul lui º-acela îi primeºte ºi s-a fãcut o
masã ºi niºte bucate ºi vin, c-a chemat o mulþime de oameni – ºi
bucatele nu se mai sfîrºau. – Femeia lui a fãcut un bãiet ºi
Dumnezeu i l-a botezat ºi le-a dat spori în toate ºi bogãþie, cã nu mai
erau ca ei. Crescînd finul lui Dumnezeu mare, l-a poftit Dumnezeu
sã vie la el – ºi a trimis un car cu doi boi negri sã-l ia.

Ajungînd la Dumnezeu în ceri, s-a rugat sã-l lese în scaunul sãu.
Uitîndu-se pe lume, a vãzut cum o femeie bolnavã, fiind vineri în
sãptãmîna mare, cu toate cã a poftit sã-i taie o gãinã, tot n-a mîncat,
a zis cã la ce sã se înfrupte ; da barbatul ei, cît un cal, s-a dus într-un
hîº º-a mîncat gãina ; el a luat un bolohan ºi bof ! în om! Apoi a vãzut
cum unul bogat fura grîu de la doi saraci, ce-i îmblãteau lui pe a
9-ua parte – ºi l-a omorît ºi pe acela. Dumnezeu nu l-a mai lasat în
scaun, cãci a zis cã nu ºtie a rabda.

S-a luat el ºi s-a dus ºi prin iad ºi, vãzînd pe bunii lui acolo, care,
cîndva mãturînd, au dat în gunoi o coadã de ceapã, pe care a luat-o
un sarac ºi au avut pomanã, – el a întins coada cea de ceapã sã-i
scoatã, dar bunicã-sa, bãtînd sufletele ce s-au fost prins, coada s-a
rupt º-au cãzut cu toþii înapoi în iad… Apoi, iarãºi a venit pe pãmînt
ºi au trãit în fapte bune pãn’ la sfãrºit. Botoºani

*
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Cel ce a mers sã-l caute pe Dumnezeu

Un om trãia odatã în pãdure, lîngã mare. Trãia singur ºi, ca sã nu
ºadã degeaba, a fãcut o groapã ºi turna cu pumnul apã din mare.Alt
om trece pe acolo ; îl vede ºi se miarã. – „Mã rog d-tale, te-aº întreba,
nu mi-i spune pentru ce cari d-ta apã din mare ºi torni în groapa
ceea?” – „Vrau sã car toatã apa din mare, pentru ca sã pot trece de
ceea parte pe uscat, sã vãd ºi eu cum e dincolo.” Omul, cînd a auzit,
a început a rîde. – „Tare eºti tu nebun, omule, dacã crezi tu cã ai sã
poþi face aºa un lucru!” – „Da d-ta, te-aº întreba ºi eu, ce cauþi pe
aice?” – „Eu merg sã-l caut pe Dumnezeu; tot aud cã este Dumnezeu
ºi cã-i mare ºi nu ºtiu unde-i ; vreu sã-l vãd cît îi de mare !” – „Apoi
dar, mai nebun eºti tu, omule, decît mine, zice istalalt, cãci
Dumnezeu e pretutindene ºi eu, cu puterea ºi cuvîntul lui, ºi marea
þ-oi putea strãmuta din loc ; – ºi tot sînt mai cuminte eu decît tine,
care nu-l ºtii pe Dumnezeu ºi nu crezi cã este, dar mergi sã-l cauþi, ca
sã-l vezi !” Pavel Bojescu, Iordãneºti

*

Munþii umblãtori

Un turc odatã a poruncit unui mitropolit cã, dacã este Dumnezeul
sãu aºa de puternic ºi mare, sã porunceascã muntelui ca, în numele
Domnului sãu, sã umble ; cã de nu, îi pune capul sub sabie.
Mitropolitul, înspãimîntat, a început a face la rugãciuni, a plînge…

Adoarme el ºi vede îngerul prin vis cã vine ºi-i zice : „Du-te la
malul mãrei, cã este în mal un bordei ºi acolo se aflã un ciubotari
chior de-un ochi, ce are douã femei, – acela va porunci muntelui ºi,
cu voinþa lui Dumnezeu, va umbla.” Ciubotariul avea numai un
ochi, pentru cã cu celalalt fãcea din ochi la femei – ºi el de ciudã l-a
scos, – º-a fost crescut douã copile rãtãcite, douã fete fecioare ºi
dormea cu dînsele noaptea, cu una pe o mînã ºi cu una pe altã mînã, –
în curãþenie. Mitropolitul a mers ºi l-a gãsit.

În ziua hotãrîtã, înaintea poporului adunat ºi a turcului, ciubo-
tariul a poruncit muntelui sã umble ºi muntele, cu un zgomot îngro-
zitor, a început a se miºca. Atunci turcul, plin de spaimã, a cãzut în
genunchi înaintea lui º-a strigat : „Opreºte, cãci vine asupra noastrã
ºi ne prãpãdim!” „Pace vouã!” a zis ciubotariul – ºi muntele s-a oprit
plecat pe-o coastã ºi stã aºa pãn’ în ziua de astãzi, cum era, cu brazii
cu rãdãcinile în sus ºi cu vîrfurile în jos. Mãrioara Vãtãjiþa, Botoºani

*

Cel ce a mers sã se judece cu Dumnezeu

Zice cã un domn odatã a pornit din negustorie cu o mulþime de
bani de acasã ºi pe drum, prãpãdeºte banii. Cautã el în toate pãrþile,
îmblã prin lume – acasã nu se putea duce, cã n-avea bani… Dacã a
vãzut cã nu-i poate gãsi, porneºte pe jos acasã ; cînd vine – femeia
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lui murise. Începe a plînge ºi a se vãicara ! „Nu destul cã mi-a luat
Dumnezeu banii, mi-a luat ºi femeia ; cu femeia, de-mi trãia, aºi fi
fãcut alþi bani, or sã nu-mi fi luat banii, îmi puteam lua altã femeie.
Asta nu i-oi ierta-o eu lui Dumnezeu, mã duc sã mã judec cu el !”

Merge într-un tîrg la judecãtorie : „Am venit sã-mi faceþi hãrtie,
cã vreu sã pîrãsc pe Dumnezeu; uitaþi-vã, mi-a luat ºi banii, ºi
femeia !” – „Noi cu Dumnezeu nu ne putem pune, zice judecãtoriul,
noi de Dumnezeu ne temem!” Se duce în alt tîrg – iar aºa ; a îmblat
toatã lumea. Aude împaratul ºi-i trimite rãspuns sã vie la el, cã-i va
face judecatã. El merge ºi-i spune. – „Bine, zice împaratul, eu am sã
trimit la Dumnezeu, ca sã vie la mine, dar d-ta, pãnã atunci, sã stai
unde te-oi pune eu.” ªi-i face în ogradã o chilie îngustã, cît sã steie în
picioare, ºi cu fereastã spre curþile împaratului. Stã el o zi ºi vede pe
fereastã cum merg miniºtri, preoþi ºi domni la împaratul ; dar
Dumnezeu nu vine. Stã a doua zi – amu îi era foame – ºi începe a
întreba dacã Dumnezeu nu-i ? – „Nu, mîne va veni, cã nu-i acasã, s-a
dus în ospeþie la sorã-sa, la cumãtrie.” Mai stã el pãnã a treia zi ;
atunci trimite împaratul la dînsul, da el atunci nu mai putea. –
„Încã n-a venit Dumnezeu, îi dã rãspuns împaratul, dar mîne pe la
12 ceasuri vine.” – „Nu-mi mai trebuie nici bani, nici femeie ; lasã sã
ºi le þie Dumnezeu, numai sã mã scoatã de aici !” Atunci i-au dat
drumul. „Da poate tot îi mai sta, zic miniºtrii, cã mîne cu bunã
seamã vine !” Da el, la fugã ; era bucuros cã a scapat ºi s-a dus în
lume. Grigore Dumitraºciuc, Mahala

Cînd vezi rãul, te fereºte de dînsul ;
cãci dacã nu ºtii, Dumnezeu te fereºte

Au mers odatã niºte oameni cu carele, – cum era mai demult, cã
mergeau mai mulþi oameni odatã, ca sã nu pãþeascã ceva, sã fie
unul altuia de ajutor – º-au poposit la un iaz, unde poposeau ei
totdeauna. Au scos fãina ºi s-au apucat de fãcut mãmãligã. Dupã ce
au mîncat ºi au adapat ºi vitele, au fãcut cruce ºi s-au culcat.

A doua zi, ei se scoalã dimineaþa ºi vãd plutind pe iaz – nu fie la
faþa d-voastrã ! – un hoit putrezit de balaur. O parte din oameni,
cum au vãzut, au înjugat boii ºi s-au dus ; da ceilalþi au zis : „Ne-a
ferit Dumnezeu asarã, ne-a feri ºi amu, noi rãmînem.”

Au luat apã din iaz, au fãcut mãmãligã, pe urmã au adapat vitele
ºi au bãut ºi ei, dar pãn’ într-un ceas, au fost morþi ºi ei ºi vitele. De
aceea se zice cã, dacã vezi rãul, sã te fereºti de dînsul. Sara, ei au
bãut ºi nu le-a fost nimicã, cãci ei n-au ºtiut ºi Dumnezeu i-a ferit.

Pavel Bojescu, Iordãneºti

*

Doamne-ajutã !

Cînd începi un lucru, totdeauna sã zici : „Doamne-ajutã !”, sã-l
începi cu ajutorul lui Dumnezeu. „Doamne-ajutã” îºi zic oamenii unii
la alþii, cînd se gãsesc lucrînd, în chip de salutare. Bucovina
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Zice cã mergea odatã Dumnezeu ºi cu Sf. Petrea pe cîmp ºi vãd o
fatã harnicã ; secera mereu. – „Doamne-ajutã !” zice Dumnezeu. –
„Mulþãmesc D-voastre !” Fata a silit toatã ziua ºi a gãtit încã devreme
partea ei.

Vine a doua zi sorã-sa la secerat. Trece iarã Dumnezeu ºi cu Sf.
Petrea pe acolo. – „Doamne-ajutã !” îi zice ºi aiºteia Dumnezeu. –
„Ori mi-a ajuta, or ba, zice fata, tot atîta mi-i, cã eu îndatã gãtesc” ;
mai avea numai cît o bucãþicã. Da zice Sf. Petru : „Hai ºi i-om da
fetei acesteia o pîntecãraie, sã nu mîntuie azi !” Dumnezeu i-a fãcut
pe voie lui Sf. Petru ºi fata ceea atîta a alergat, pãnã ce a gãsit-o ºi
noaptea cu bucãþica negãtitã.

A doua zi, trec ei pe acolo ºi ea tot secera. – „Doamne-ajutã !” zice
Dumnezeu. – „Mulþãmesc D-voastre”, rãspunde fata. – „Vezi, zice
Sf.Petru, ieri ai zis cã nu trebuie sã-þi ajute, cã tu îndatã gãteºti.
Altã datã sã ºtii ce însamnã ajutorul lui Dumnezeu !”

Maria Struþ, Mihalcea

*

Fata harnicã ºi flecãul leneº

Zice cã mergea Dumnezeu ºi cu Sf. Petru ºi vãd sub un pãr un
flecãu ºezînd cu faþa în sus ºi cu gura cascatã, doar i-a cãdea vro
parã în gurã; aºa de leneº era, cã nu vra sã se rãdice singur ºi sã-ºi ia.

„Ei, da leneº e aista”, zice Sf. Petru. Mai merg ei ºi dau de o fatã
secerînd; da secera, secera, doar ar gãti mai degrabã. Îi dau „buna
ziua” ; ea le mulþãmeºte – ºi se duc. – „Ai vãzut pe fata asta ce
harnicã e?” zice Dumnezeu lui Sf. Petru. – „Am vãzut.” – „Ia, pe asta
are s-o iaie leneºul cela ce sta colo sub pãr ! – „Cum se poate,
Doamne, asta nu-i dreptate ce faci tu !” – „Ba eu þ-oi arata cã numai
aºa pot sã-i împãrechez. Fata aceasta, cum e de harnicã, de-ar merge
ºi ea dupã un om harnic, s-ar face amîndoi aºa bogaþi, cã n-ar mai fi
nime ca dînºii. ªi dacã pe acela ce e leneº, l-ar lua o femeie ca ºi
dînsul leneºã, ar fi aºa de sãraci, încît ar peri amîndoi de foame, ei
ºi copiii lor ; dar dacã îi voi împãrechea aºa, va fi numai potrivit.” ªi
aºa a fãcut Dumnezeu, dupã cum a spus. Dumnezeu, cînd face un
lucru, ºtie pentru ce-l face, omul sã nu zicã nimic.

Maria Struþ, Mihalcea

*

Pe cînd umbla Dumnezeu pe pãmînt, a trimes pe Arhanghelul sã
ia sufletul de la o femeie etc. De pedeapsã, Dumnezeu l-a trimes sã
stea 3 ani în mare ºi acolo îl sugea o broascã ; acolo era o piatrã ºi
Dumnezeu piatra ceea l-a trimis sã i-o aducã, cu viermii etc.

Apoi, s-a dus Dumnezeu cu Sf. Petru º-a dat de fetele ce secerau,
zicîndu-le „Doamne-ajutã !” etc.

Merg mai încolo ºi gãsesc un flecãu leneº, îl chema „Molofleaþã” ;
a cerut de la Dumnezeu sã-i pice în gurã o parã, apoi a cerut sã i-o ºi
mestece. Sf. Petru s-a mîniat. „Eu mã duc sã-l bat, Doamne!” Nu-l
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bate, Petre, cã pentru o bataie, vei capata douã bãtãi !” Sf. Petru tot
l-a bãtut. „Vezi, Petre, a zis Dumnezeu, leneºul acesta are sã ia pe
fata cea harnicã, cãria i-am zis «Doamne» etc. !” „Nu faci cu dreptul
Doamne!” „Trebuie sã pun unul bun ºi unul rãu, ca sã poatã trãi în
lume !”

La cîtva timp, trecînd pe la casa lor ºi venind leneºul acela bat,
l-a bãtut pe Sf. Petru – de douã ori (dupã cum ºtim) – împlinindu-se
cuvîntul lui Dumnezeu. M. Vãtãjiþa, Botoºani

*

Copilul ce scrie în ceri

Pe cînd umbla Dumnezeu, au fost trei fete sarace, sã hrãneau din
furcã. Merge Dumnezeu cu Sf. Petrea ºi le aude vorbind : „Doamne,
Doamne, ce flãmîndã sînt ; de mi-ar da Dumnezeu un barbat care sã
aibã multã pîne !” a zis cea mare. A doua a zis : „Ba mie tare mi-i dor
de lapte ; de mi-ar da un barbat la care sã pot mînca mult lapte.” „Ba
mie, de mi-ar da Dumnezeu un barbat aºa ca mine ºi într-un gînd cu
mine.” – „Auzi, Petre, ce spun fetele acelea. Oare sã le dau ce cer?”
„Dã-le, Doamne…” Dumnezeu a fãcut aºa. Pe una, a venit º-a cerut-o
un pitari, pe a doua, un vacari la o odaie de vite ºi pe a treia, un
bãietan sarac ca ºi dînsa, dar într-un gînd cu ea. Munceau amîndoi ºi
trãiau.

Vine Dumnezeu la vro doi-trei ani pe locurile acelea ºi întrã ºi pe
la fete. Sã fac ca sãraci ; – vin la pitãrie ºi cer sã le dea o pîne. „Ce
pîne, zice nevasta, gîndeºti c-aºa sã dã pînea – amuº, cînd þ-oi da o
pîne-n cap, þ-oi crapa capul !” Se duce Dumnezeu; face cu mîna ºi-n
urmã arde totul pãn’ la temelie ºi rãmîn saraci.

Merge la cea de la odaie ºi cer puþin lapte ; ea spune cã n-are de
unde, cã laptele e al boierului ºi nu poate sã dea. – Se duc moºnegii.
Vine boieriul ºi-l alungã pe vacari, – rãmîn amîndoi pe drumuri.
Merge la casa celor doi într-un gînd. Dumnezeu sã face orb ºi Sf.
Petru îl duce de mînã. Sã roagã sã-i primeascã sã doarmã ºi omul îi
primeºte. Ei acum aveau º-un copil de 2-3 ani. Pe la o vreme de
noapte, sã trezeºte Dumnezeu ºi zice cãtrã Sf. Petrea. „Doamne, ce
vis am visat ! Mi-a spus cineva în vis cã, dacã m-aº unge cu unturã de
la copilul acesta pe la ochi, sã fie fript, eu aº vedea.” Femeia nu
dormea; sã scoalã ºi face focul ºi pune în cuptori copilul ºi pãn’ la
ziua, cînd s-au sculat moºnegii, era acuma gata. Moºnegii îºi iau
ramas-bun ºi vor sã se ducã. – „Mai stãi, moºule, olecuþã”, zice
femeia – ºi-i pune copilul fript pe masã. Dumnezeu ia ºi se unge pe la
ochi ºi cum a pus mîna pe el, copilul a înviat. – Mã-sa întrã în casã
cu barbatul ei ºi vãd copilul ºezînd pe masã cu un condei în mînã…

ªi-n ceasul acela, Dumnezeu i-a luat pe toþi trei la ceri, iar copilul
acela stã în ceri ºi scrie ºi va scrie, pãn’ sã va sfîrºi lumea, toate
faptele cele bune ce se fac pe pãmînt, pentru cã ºi el a fost fãcut din
fapte bune. D-na Elisaveta Reus, Mihalcea
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Cei doi fraþi

Cînd umbla Dumnezeu pe pãmînt, mergea pe la oameni sã-i vadã
cît sînt de buni. Zice cã erau pe atuncea doi fraþi : unul bogat ºi unul
sarac ; acesta îmblãtea la fratele sãu mai mult degeaba. Odatã, s-a
apucat de îmblãtit grîu numai pe cît îi va întra în opinci. (De-aici
urmeazã ca în povestea vol. I, p. 305 – pãnã ce merge cu cãuºul de
grîu la moarã.) Vede morariul cãuºul ºi începe a rîde. Toarnã în coº,
da fãina tot curgea ºi curgea. Umple un þuhal, umple 2, umple 12 –
aleargã la fratele sãu sã-i împrumute carul cu boii ca sã-ºi ducã
acasã. Vine ºi frate-sãu, cãci nu credea ce-i spune cel sarac. Stã ºi el
cu gura cascatã ºi se uitã cum curgea la fãinã, ca dintr-un izvor. De
la o vreme, zice acela : „Da asta pãnã cînd are sã þie ?” Moara atunci
a stat. Încarcã fãina în care cu cîte patru boi º-o duc acasã. S-apucã
sãrmanul ºi face praznic ºi cheamã pe cine a vãzut cu ochii. Vede ºi
trei saraci mergînd pe drum, îi cheamã ºi pe aceia. (Aceºtia erau
Dumnezeu cu Sf. Petru ºi Paul.)

Ei nu vrau sã între, el îi ia cu sila în casã ºi-i pune dupã masã, sub
icoane. Oamenii mãnîncã, beu, dar mîncarea ºi bãutura de la masã
nu se mai sfîrºea. S-au dus cu toþii, au mulþãmit. Sara, cînd erau sã
se culce, uºa de la tindã se deschide ºi întrã douã poloboace. Ei s-au
spãriet. Le cautã, le desfundã: unul era plin cu bani de argint, iar
altul cu bani de aur. Aleargã cel sarac la frate-sãu cel bogat, sã vie sã
vadã ºi el minunea. Acela nu stã mult ºi fuga acasã : „Femeie, sã
facem ºi noi un praznic, cã iatã prostului celuia ce noroc i-a dat
Dumnezeu!” – A mãcinat grîu, a tãiat un porc, a chemat oameni ; tot
pe cei mai bogaþi. Iatã cã trec ºi cei 3 saraci. Da cînii bat, bat ! El iese
ºi vede. „Caraþi-vã de aice ; calici de aceºtia nu-mi trebuie la praznicul
meu.” Dupã ce s-au dus cu toþii, el zice : „Acuma, mie trebuie sã-mi
dea Dumnezeu 3 poloboace, cãci mai cu mare cheltuialã am fãcut
praznicul.” Sara, întrã în tindã 3 poloboace. Aleargã ºi le desfundã :
în unul era pãcurã, în altul smoalã ºi-n al treilea iar pãcurã! Dac-ar
fi chemat saracii, i-ar fi dat ºi lui ! Neculai Torschi, Mihalcea

*

În o altã variantã, saracul îmblãteºte la fratele sãu, cu tocmala cã
cît îi va întra în gurã sã fie a lui. A îmblãtit pãn’ ce-a strîns, din grîul
sãrit în gurã, un cãuº ; cu acesta, a mers la moarã ºi l-a mãcinat ºi,
venind cu cãuºul de fãinã acasã, vîntul i-a suflat fãina. El a apucat o
sarcinã de gunoi ºi porneºte sã-l gãseascã pe vînt, sã-i astupe gura
cu gunoiul, ca sã nu mai sufle – pentru cã i-a luat fãina! Întãlneºte
într-o pãdure pe un moºneag (Dumnezeu). Îl întreabã unde se duce
ºi-i spune. „Lasã, nu-i mai astupa gura vîntului, zice Dumnezeu ;
na-þi moara asta ºi te du la copii acasã. Cînd îi vei spune «Moarã
macinã» ea îþi va da fãinã cît îþi va trebui.” El merge pe la un jidan
etc…. (urmeazã apoi cã-i dã o masã, un berbec ce scuturã bani ºi o
mãciucã). Ilie Struþ

*
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În Roºa, se spune despre un prãpãdit Ivan cã a pãþit acelaº lucru.
Dumnezeu i-a dat toate dupã cum ºtim – ºi el, mergînd pe la jidani,
i le-au luat. Apoi îi dã o dobã, cînd a bate cu darabana ºi sã zicã :
„Daþi, dar nu omorîþi !”, îºi va capata lucrurile. – Apoi, îºi face în
satul lui palate ºi împaratul, de ciudã, a pus sã-l spînzure ; înaintea
morþei lui, însã, a bãtut din darabanã ºi pe toþi i-a omorît, rãmîind el
împarat. Maranda Andronic

*

Bivolul

Odatã, era dator un om unui popã 6 lei ºi tot una îl nãcãjea ºi-i
scotea ochii pentru banii ceia, cã omul nu mai ºtia ce sã facã.
„Doamne, Doamne, de-aºi gãsi undeva niºte bani sã-i dau !” a zis
omul nãcãjit. Dumnezeu i-a trimis prin un înger ºi-a pus un sac cu
bani în drum. El a luat sacul în spate ºi a venit acasã. A luat 10 lei
ºi s-a dus la preotul sã-i schimbe. Preotul îl întreabã de unde-i are.
El îi spune toate cu adevarat. Cum aude popa, ia ºi taie un bivol ºi-i
jupeºte pielea cu coarne cu tot, îºi pune pielea cu coarnele în cap, o
coasã bine pe dînsul, se face drac ºi porneºte la om. Merge la uºã ºi
strigã : „Dã-mi banii, cã-s ai mei, cine þi-a zis sã-i iai de acolo?”
Omul, cînd l-a vãzut la fereastã, s-a spãriat, a luat ºi a izbit sacul cu
bani afarã ºi popa i-a luat ºi s-a dus. Cînd vine în casã ºi vra sã
lepede pielea ceea de pe dînsul – nu poate, vra s-o descoasã, nu se
dã, s-a fost lipit de trupul lui. Atunci, el dã la cãrþi ºi cautã sã
citeascã cum sã facã ; dar în cãrþi îi spune ca sã ducã banii înapoi. Ia
ºi duce banii înapoi ºi spune omului cã a fãcut o ºagã. Vine acasã ºi
gîndeºte cã poate amu s-a dezlipi pielea, dar pielea nu s-a dezlipit º-a
rãmas bivol pãnã astãzi. Dl. Cornel Dumitrescu, Roºa

(Despre preoþii prefãcuþi în bivoli, s-a vãzut.)

*

De ce nu mai au preoþii saþ

A fost odatã un popã foarte nãsãlnic ºi hapsîn, cã nu se putea
împaca nici cu un dascal. Sã face Dumnezeu dascal ºi se duce sã
vadã, de-i va putea întra în voie. Dumnezeu a ºtiut sã se poarte cu
dînsul, cã nu-i putea gãsi nici o pricinã, atîta numai cã de la prinos
nu se puteau împaca,cãci preotul nu vroia sã-i dea nimic din cele
aduse dascalului. Face într-o zi Dumnezeu :  „ªtii ce, pãrinte ? Ia-þi
d-ta prinosul un an întreg ºi mie dã-mi o singurã zi, care îmi voi
alege-o eu ; dã-mi prinosul din ziua de Paºti.” A ramas aºa.

Un an de zile întreg, n-a venit mai nimic la bisericã, dar cînd au
venit Paºtele, au adus oamenii atîta, cã numai încãpea în bisericã.
„Un an de zile întreg, zice popa, eu nu am capatat ce-ai capatat tu
într-o zi, cum pot dar sã trãiesc eu aici ?” „Taci, nu te supara, pãrinte,
zice dascalul, cãci mie nici asta nu-mi trebui, îþi dau totul sf.-tale, eu
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îmi voi opri numai trei crenguþe din pom.” (Cãci se întîmplase ºi pom
la bisericã.) Se uitã popa cum º-a luat dascalul crenguþele cele mai
frumoase. Dascalul s-a dus din bisericã, popa ia ºi le furã ºi pe acelea.

Vine dascalul ºi nu le gãseºte. „Pãrinte, nu le-ai vãzut? Poate
le-ai luat sf.-ta, cãci le-am pus aici !” Doamne fereºte, nu le-am
vãzut” ºi începe a se jura. „Apoi vãd eu, zice dascalul, cã în biserica
asta nu ne merge, hai ºi ne-om face amîndoi doftori !” „Hai !”

Se iau ºi se duc la un împarat ce avea o fatã bolnavã – ºi Dumnezeu
se apucã cã va însãnãtoºa-o. Cere o odaie unde sã nu între nime, sã
fie numai ei doi. Pune sã fiarbã în o caldare uncrop; pune pe fatã în
uncrop, – ea nu se vaitã deloc. Dupã ce a fiert-o, Dumnezeu a luat
ciolanele ºi le-a pus cum trebuia pe masã, a suflat ºi fata a înviat.

O ia de mînã º-o duce împaratului. „Acuma ce sã-þi dau,cã mi-ai
fãcut-o sãnãtoasã?” „Ce-i vra”, zice Dumnezeu. Da popa trage pe
Dumnezeu de mînecã : „Zi sã-þi dea un sac de galbeni, batã-te
Dumnezeu!” Dumnezeu a cerut.

Au luat banii, s-au dus în pãdure, au sapat trei gropi º-a împãrþit
Dumnezeu banii în 3 pãrþi : o parte pentru dascal, una pentru popã
ºi a treia se va vedea la urmã cui va cãdea. I-au pus în gropi ºi s-au
dus. „De-acu, zice Dumnezeu, sã ne despãrþim, sã mergem cîte unul
la doftorit, cã doi n-avem ce face.”

A mers popa la alt împarat cu fata bolnavã ºi s-a apucat cã pãn’
în 24 de ceasuri s-o dea sãnãtoasã, iar de nu, sã-l spînzure. A cerut
ºi el o odaie,a bagat pe fatã în uncrop; – fata rãcnea cît îi lua gura.A
fert-o, cã s-a fãcut rãcituri ; a pus ciolanele pe masã ºi tot sufla ºi
sufla ; ea de înviat nu mai învia. A doua zi, l-a gãsit împãratul cu
ciolanele întinse pe masã suflînd. L-au luat sã-l spînzure.

Vine Dumnezeu: „Vezi, zice Dumnezeu, ºi spînzurãtoare þ-ai cîº-
tigat de cînd te-ai despãrþit de mine. Spune-mi cine a luat cele trei
crenguþe de pom?” „Zãu cã nu le-am luat eu!” „Spune-mi, cã te
spînzurã ; de-mi vei spune, eu te voi scapa !” El una þinea cã nu ºi nu.

Vede Dumnezeu cã n-are sã scoatã adevãrul de la dînsul. Roagã
pe împaratul ca sã îngãduie un ceas cu spînzurãtoarea. A mers
Dumnezeu în odaie, a suflat ºi fata a înviat. A dus-o º-a dat-o
împaratului în mînã – ºi li-a dat ºi acesta un sac cu bani.

Merg iar în pãdure, sã-ºi împartã banii. Scot ºi pe aceia afarã ºi
fac din toþi banii trei grãmezi : „Asta e pentru sfinþia ta, zice das-
calul, asta e pentru mine, da asta pentru cel ce a furat cele trei
beþiºoare din pom.” „Eu le-am furat !” zice popa. „Apoi dacã eºti tu
aºa de lacom, cã nici viaþa nu-þi e mai scumpã ca banul, te blastãm:
cã, din viþã în viþã, toþi urmaºii tãi cîþi or fi pãn’ la sfîrºitul lumei,
orºicît de mult or avea, sã nu se mai sature, – sã se sature atunci
cînd se va sãtura calul de iarbã!”

Dumnezeu i-a lasat banii ºi s-a dus ; dar blãstãmul a ramas pãnã
azi pe preoþi, cãci preotul, orºicît de mult ar avea, tot zice cã n-are.
Ian du-te la un preot ºi cere bani,sã vezi þ-a da? Cine ºtie cît te
poartã cu vorbe, pãnã îi vezi ! Petrea Costiniuc, Mihalcea

În o altã variantã, tot din Mihalcea, Dumnezeu ºi cu Sf. Petru se
duc ca dascal ºi ca palimari la preot ºi, fiind de Paºti multã jertfã, fac
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3 grãmezi, – iar popa furã o gramadã. Nu s-a putut scoate de la
dînsul adevãrul. Apoi merg de învie morþi ; palimarul ducînd buruie-
nile. – Împãrþindu-ºi banii, Dumnezeu a fãcut patru grãmezi etc.

De la d-na Elisaveta Reus

În o altã variantã, Sf. Petru, umblînd cu Dumnezeu ºi cu Sf.
Pavel, furã de la Dumnezeu o prescure ºi nu vra în nici un chip sã
spuie. Dumnezeu gãseºte niºte bani ºi-i împarte în patru pãrþi ºi, în
acelaº mod, aflã. Nu spune cã l-ar fi blastamat.

De la Ana Bulbuc, Mihalcea

Popa Cãrãbuº. Oracolul

Boieriul creºtea un bou, care tare-i era drag. Dascalul l-a furat.
Popa, cãutînd caii în pãdure, a dat peste dascal cã-l jupea. „Ce faci,
bre?” „Mã rog, pãrinte, sã nu mã spui, c-o pãþesc. D-ta ºtii cã s-a
prãpãdit boul boieriului? Hai sã-l împãrþim!” Popa zice „bine” ºi
s-apucã de împãrþit. El ia pielea ºi carnea ºi-i lasã dascalului capul
º-un picior.

Vine boierul a doua zi la bisericã ºi dã liturghie ca sã i se gãsascã
boul, da dascalul face : „Cucoane, eu ºtiu cine þ-a furat d-tale boul.
Era legat de gard ºi l-a dus în pãdure ºi l-a tãiat.” – „Cine?” „Stãi
sã-þi spun mai întãi – ºi l-a jupit ºi l-a împãrþit – º-atunci m-am
trezit !” „Apoi dar, ai visat numai?” „Am visat.” Da popa rãmãsese
rãce, c-amuº îl spune. S-a dus boieriul în treaba lui, rãmîne numai
dascalul cu popa. „Da ºtiu cã mi-ai fãcut-o ! – zice popa, m-au trecut
rãcorile !” „Apoi, se-nþãlege, sã te-nvãþ eu cum sã împãrþeºte !” „Las’,
zice popa, cã þ-oi da înapoi ce þ-am luat.” „Bine, aºa mã prind ºi eu,
dacã-i tovãrãºie, încaltea tovãrãºie sã fie !”

Trece cîtva timp. „Pãrinte, zice într-o zi dascalul popei, oare ce
sã facem noi ca sã trãim mai bine, mai în uºor pe lume ? ªtii ce-am
gîndit eu? Sã te fac pe d-ta proroc. Eu voi fura vite de pe la oameni
ºi tot voi spune cã d-ta ºtii gîci, sã meargã sã te întrebe, – iar eu þ-oi
spune unde le-am ascuns ºi oamenii or merge ºi le vor gãsi º-om face
parale.” „Bine”, zice popa.

Au fãcut ei mult timp tovãrãºia asta. Iatã cã se prãpãdeºte la
împaratul haznaua de bani. Îl cheamã împaratul pe popã sã-i spuie
unde-i. El a cerut sã-i deie trei zile timp, ca sã citeascã în cãrþi.
Popa nu mai putea de fricã. Sta toatã noaptea treaz ºi gîndea ce sã
facã. Noaptea, vine unul din servitorii ce furase, la dînsul, sã-l vadã
ce face. „Aista-i unul !” zice el, numai aºa ca sã zicã. Servitorul, de
spaimã, s-a ºi pus în genunchi înaintea lui ºi-l roagã sã nu-l deie de
gît, cã el i-a arata unde-s îngropaþi banii1. Sã se uite la dînsul unde

1. Vasile Masloschi, din Mahala (Bucovina), spune cã servitorul a venit la
fereastã pe la miezul nopþei sã se uite. Iatã cã se aude un cucoº cîntînd.
Atunci popa zice auzind cucoºul : „Aista-i unul.” Îndatã veni ºi al 2-lea
servitor. Cucoºul mai cîntã o datã ºi el zice : „Acuma sînt doi.” Venind ºi
al treilea, merserã cu toþii în casã etc.



DATINELE ªI CREDINÞELE POPORULUI ROMÂN 565

va merge ºi, în ce loc va sta º-a tropãi, acolo sînt. Popa a gãsit banii
ºi împaratul i-a dat cîteva mii.

Minunea aceasta s-a vestit în toate pãrþile. La un alt împarat,
s-a pierdut un inel ºi l-au înfricoºat cã, dacã nu-l va gãsi, are sã-l
omoare. El iarãºi a cerut sã-i deie trei zile. Servitorul iarãºi a venit
noaptea º-a mãrturisit cã e la dînsul, rugîndu-l sã-l scape. Popa
Cãrãbuº (cãci aºa îl chema) l-a învaþat ca sã-l vîre în gîtiþa unei
lebede ; ºi tãind lebãda, l-au gãsit. Acuma, toatã lumea sã închina în
numele lui, dar unul s-a gãsit sã spuie cã popa ista-i un ºarlatan, in
sã-i gîceascã lui ce are în mîni. ªi, prinzînd un cãrãbuº, merge repede
la popã:

„Pãrinte, amu-i amu! Sã-mi spui degrabã ce am în mîni, cã de
nu, te omor!”

Popa a rãmas înmãrmurit :
„Oi, sãrmane Cãrãbuº,
Pe-a cui mînã încãpuºi !”

a zis el cãtrã sine, fãrã nici o nãdejde de scapare. „Ai gîcit, pãrinte,
ai gîcit !” ºi slobozi cãrãbuºul din mîni. Iar popa a scapat.

(Unii spun cã acel cu cãrãbuºul era un þigan.)
Popa însã a prins mare spaimã ºi cum a venit acasã, a dat foc

casei º-a început a striga cã-i arde cãrticica din care prorocea. Avere
avea destulã ; iar oamenii i-au dat pace ºi a trãit în liniºte, cît va fi
avut de trãit. De la pãrinte Vasile Dumitriu, Botoºani

*

Þiganul ºi popa

Þiganul e fãlos tare, el „macar sã fie ºi cu caftan, e tot þigan”.
A fost un þigan ºi avea oi ; º-a fost strîns douã putini de lapte

acru. Vine la preotul : „Pãrinte, oare n-aº putea ca sã pun laptele sã
stea în bisericã, în altari ?” „Se poate”, zice preotul.

Aduce el laptele ºi-l lasã acolo. Dascalul ºi preotul s-au ajuns
amîndoi º-au luat laptele ; dupã ce, mai întãi, au uns pe sfinþi pe la
gurã, dar mai tare pe Sf. Neculai.

Vine þiganul. „Unde mi-i laptele, pãrinte?” „Eu ºtiu, pesemne l-au
mîncat sfinþii, cã-i vãd pe toþi unºi pe buze.” Merge þiganul înfocat pe
la icoane ºi le probozeºte : „Nu vã-i ruºine obrazului sã vã fie, da voi
aºa sfinþi sînteþi ? !” Apoi, se duce la Sf. Neculai : „ªi tu, ghiuj bãtrãn,
nu þ-a fost ruºine de ceialalþi ? Pacat de barba ta cea albã !” ºi n-a mai
pus laptele mai mult în bisericã. Botoºani

*

În o variaþie din Cernãuþi, se spune cã palimarul ºi cu dascalul
au furat povidla preotului, ce o pastra în bisericã. De ciudã, preotul
a stricat douã icoane, ce erau unse pe la gurã. Acuma n-aveau icoane.
Cei doi l-au sfãtuit ca sã puie doi oameni frumoºi în locul icoanelor,
cînd va fi slujba.

Stînd aceia acolo ca sfinþi, a zãrit unul pe fereastã caii vecinului
în grãdina lui : „Inca mãi, zice cãtrã celalalt, cum îmi pasc caii
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trifoiul, hai ºi i-om alunga!” – ºi la fugã prin norod. „Vedeþi oameni
buni, zice preotul, sfinþii noºtri, dacã au fost buni la Dumnezeu, s-au
dus în ceri, – de acuma puneþi mînã de la mînã ºi sã cumparaþi alte
icoane…” „Vom cumpara, d-le pãrinte !” ºi aºa au fãcut.

Maria Sauciuc, Clocucica

*

Preotul. Cartea

În ochii poporului, preotul e acela care trebuie sã ºtie mai multã
carte. Cînd cineva învaþã prea mult, se zice la pãrinþi : „Dã-i pace,
doarã n-ai sã-l faci popã!” Ceea ce ceteºte preotul din carte ºi ceea ce
spune el e sfînt ; el ºtie tot ce e pe lume.

Un popã, odatã, la un sat nu ºtia carte, nici nu învãþase ; cînd
murea cineva, se închidea singur cu mortul în bisericã ºi-l prohodea,
iar ceilalþi oameni ºedeau cu toþii afarã. Da un om, ce sã facã ca sã
afle cum prohodeºte popa morþii în bisericã? Se face el mort. Popa
aºa îl prohodea : „Cît îi de la picioare pãnã la cap, atîta-i ºi de la cap
pãnã la picioare ºi cît e de la cap pãnã la picioare, atîta-i de la
picioare pãnã la cap!” ºi întruna cînta numai asta pe glas bisericesc.
Deodatã, sare omul : „Pãrinte, da aºa se prohodesc oamenii ? Ce faci
batjocurã?” Atunci popa apucã un sfeºnic ºi dã-i, dã-i, în capul
omului. Iese pe urmã afarã plin de sînge : „Ticãloºilor, mi-aþi adus
mortul aice viu, ca sã mã muncesc eu cu dînsul sã-l omor !”

Auzitã de la pãrintele Vasile Dumitiru, Botoºani

*

Mario, Mario…

Un popã avea în sat ibovnicã, da avea ºi cîni tare rãi, aºa cã ea
n-a putut într-o sarã sã vie ; a mers pãnã la gard, da cînii au sãrit ºi
ea a fugit. A doua zi, merge la bisericã ºi se închina pe la icoane, da
popa începe din altar cîntînd pe glas bisericesc :

„Mario, Mario, de ce n-ai venit asarã la noi ?” – Ea face cruce ºi
zice în ton ºoptitor : „M-am temut pãrinte de cîne !” Dascãlul aude ºi
zice iar pe ton bisericesc : „Aºa ! Lasã cã va veni el potropopul ºi vã
voi spune!” Preotul cîntã iar :

„Dascale, dascale,
Nu te îmfla ca un cimpoi,
Cã am patru boi
ªi þ-oi da ºi þie doi !”

(Femeia ºoptitor) : „ªi eu, pãrinte, o pereche de… º-un cãmeºoi !”
Idem

*
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Boii furaþi ºi popa

Un om furase o pereche de boi ºi amu, cum sã se spãvãduiascã la
popa. „Pãrinte, zice omul, am furat o frînghie.” – „Dumnezeu sã te
ierte, fiule !” – „ªi nu numai atîta, dar am furat ºi un corn.” –
„Dumnezeu sã te ierte, fiule !” – „ª-am mai furat ºi altul.” –
„Dumnezeu sã te ierte, fiule !” – „ª-am pus funia pe coarne ºi am dus
acasã doi boi …” – „Apoi, asta-i mai mare, fiule, eu m-oi ruga lui
Dumnezeu sã te ierte ºi pentru boi, dar trebuie sã spui în gura mare
mîne în bisericã sîngur cã i-ai furat.” – „Apoi asta nu ºtiu dacã voi
putea, pãrinte.”

Pune popa pe dascal, pune pe o mulþime sã-l înduplece sã spuie
ceea ce ºtie ; în sfîrºit, omul fãgãduieºte. – „Sã ºtiþi cã ce are sã vã
spuie omul ista îi adevãrat”, zice popa. Începe omul ºi toþi stau ºi-l
ascultã. „Spune, spune, fiule, nu te ruºina!” – „Gospodari d-voastre,
apoi sã ºtiþi cã toþi copiii cari sînt cu pãr roº în sat sînt fãcuþi de
sfinþia sa !” Atunci oamenii cei cu copiii roºi – la popa ! Merg acasã ºi
sã sfãdesc cu femeiele ºi, pãnã în sarã, a fost plinã ograda popei de
copii. Auzitã de la pãrintele Vasile Dumitriu, Botoºani

(Despre preoþi ºi dragoste se va mai vedea la locul cuvenit.)

§ 2. Scrisul. Pacatele

A fost un boier ºi o cucoanã ºi n-aveau copii. La o bucatã de
vreme, purcede cucoana boierului îngreunatã ºi face un bãiat. Boie-
rul, de bucurie, zice cucoanei d-sale : „Doamne, dragã, fiindcã n-am
avut pãnã acu copii, ian sã chemãm un filozof, sã-i caute la lunã ºi
la stele, sã ºtim noi ce trai va avea copilul nostru în lume.” –
„Cheamã, dragã !” – zice cucoana. Filozoful a venit ºi i-a cãutat ºi
le-a spus cã copilului lor îi aºa scris : „Sã facã trei maice îngreunate,
sã-l omoare pe tatãl sãu ºi sã trãiascã cu mã-sa.”

Boierul, cînd a auzit, s-a sfãtuit cu cucoana sã-l boteze ºi sã-i facã
o rãcliþã, sã-l deie pe apã ; de va trãi, va trãi, de va muri, mort va fi,
în ºtirea lui Dumnezeu. I-a pus o þidulicã la gît, cã-i botezat, ºi i-au
dat drumul pe apã în jos.

A mers racla pãnã la un ostrov, acolo era o mãnãstire de maice ºi
erau ºi trei cãlugãriþe tinere. Acele l-au gãsit ºi l-au crescut pînã ce
s-a fãcut flecãu. El a fãcut pe cãlugãriþe îngreunate, fãrã sã ºtie una
de alta, ºi de fricã ca sã nu-l împuºte, a fugit. A dat la niºte oameni
bacºiºi, sã-l treacã de ceea parte ºi a mers în susul apei, pãnã a
ajuns într-o pãdure la o stînã, – la stîna tatãlui sãu. Cîºlariul l-a
primit ºi i-a dat sã mãnînce urdã, jintiþã ce-a avut. Da el, dupã ce-a
mîncat ºi s-a hodinit, nu s-a dus, ci a întrebat pe cioban dacã n-ar
avea ºi pentru dînsul vrun lucru. – „Dacã vrai, rãmãi ºi tu la oi, zice
ciobanul, abia vom fi mai mulþi, cã tot sînt multe.”

Într-o zi, boierul moºiei s-apucã ºi se îmbracã prost ºi porneºte
odatã cu sara la ciobani în pãdure, sã vadã cum merg ei cu oile în
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pornealã ºi se ascunde între niºte ciritei. Merge bãiatul aista cu oile,
tiurliu, tiurliu cu fluieraºul, da cînii simþesc cã este ceva în tufe ºi
încep a latra într-acolo. El merge ºi dã cu mãciuca, cînii scarmãnã cu
dinþii pe cine va fi fost, om sau lup, el nu ºtia. Cînd au tãcut cînii ºi
n-au mai vrut ca sã-l mãnînce, a lasat ºi el de bãtut ºi s-a dus înainte
cu oile.

A doua zi, se scoalã el dimineaþã, vede un ficior boieresc cã
aleargã calare : „N-a fost boierul pe acole, cã de ieri nu-i acasã?”
Ciobanii spun cã nu. Îmblã, aleargã care încotro dupã boier, îl cautã,
nu-i. Vine iar la stînã ºi întreabã. Îºi aduce ºi bãiatul aminte : „Eu
am ucis nu ºtiu ce între tufe asarã, cã bãteau tare cînii, dar nu ºtiu
ce, poate era vrun lup.” – „Ian du-ne sã videm!” Cînd se uitã ei,
boierul îi mort. L-a îngropat cucoana, l-a comîndat, – cine i-a fost
vinovat, dacã s-a bagat acolo?

Au trecut cîþiva ani ; bãiatul era tot acolo la stînã ºi se purta tare
bine. Aude cucoana ºi zice sã-l aducã la curte, dacã-i aºa de harnic ºi
deºtept. L-au adus ºi l-au fãcut ficior în casã.

Într-o zi, îi spune cucoana : „Mãi, sã te culci desarã la uºã, cã nu
ºtiu ce, tare mã tem.” El s-a culcat. Numai bine s-a aºezat, da
cucoana îl strigã : „Da nu þi-i frig þie afarã?” – „Ba mi-i frig.” – „Vinã
dar în casã ºi-i dormi !” S-a culcat în casã lîngã uºã. – „Ian vinã
olecuþã ºi m-ãi freca pe picioare !” zice cucoana. El a început a o
freca. „Da, pesemne, þi-i somn, cum vãd eu?” – „Mi-i somn”, zice
bãiatul. – „Vinã colea în pat la mine ºi te-i culca !” Dacã i-a zis, el s-a
culcat.

Pune cucoanei mîna la gurã : „Uitã-te, zice el, gurã ca la mama
mea.” „Îi pune mîna la ochi ochi ca la mama mea.” Îi pune mîna la
piept. „Aice e hrana cu care m-am hrãnit.” Îi pune mîna la pîntece –
„Aice-i casa în care am ºezut ºi uºa prin care am ieºit.”

Cînd a fost gata cu pacatul, îl întreabã cucoana: „ªi unde trãieºte
maica ta?” – „Eu nu pot sã ºtiu unde-i maica mea, cã pe mine de mic
m-au dat pãrinþii pe apã ºi niºte cãlugãriþe dintr-un ostrov m-au
prins ºi m-au crescut. De acolo, am fugit, cã am fãcut pe toate trei
cãlugãriþele îngreunate ºi m-am temut sã nu mã omoare. Apoi, am
venit la voi la stînã ºi am omorît pe boierul, da eu parcã am ºtiut cã
acela-i boierul ; ºi acu mã aflu aice.”

Atunci, cucoana a strigat : „Vai de mine, tu eºti copilul meu, ieºit
din trupul meu! Tot s-a împlinit darã aceea ce a fost scris în stele ºi
de pacatul de care te-am ferit noi, tu n-ai scapat.”

Mã-sa i-a spus sã se ducã în lume, dar pacatul se cheamã cã,
dacã a fost aºa de la Dumnezeu, tot l-a fãcut.

Elena Puricioaia, Botoºani

*

Alexandru

Haida roatã, rotiliþã,
Ca ºi roata cu trei spiþe,
Da trei spiþe nu-s deloc
Cã le-a pus haita pe foc.
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Cine zice hop ºi iarã,
Sã-i sar’ ochii pãn’ disearã,
Sã rãmîie gãvîrlia,
Sã se ouã ciocîrlia,
Sã se ouã nouã ouã,
Sã vã facã papã vouã.

În vremea de demult, umbla ursitoarele pe la fereastã, cînd sã
trudea femeia de copil. O femeie nãºtea – ºi ursitoarele au venit la
fereastã ºi au spus cã copilul acesta are sã trãiascã cu mã-sa.

Mã-sa, cînd a auzit aºa, numai l-a botezat ºi i-a fãcut un sãlãºel
înfundat, sã nu între nici un fir de apã, i-a împlîntat un ac sub piele
la ureche, l-a pus în sãlãºel ºi i-a dat drumul pe-o apã.

S-a dus el aºa trei zile ; da lîngã apa ceea, spalau niºte femei grîu
ºi au vãzut cã vine sãlãºelul pe apã, ele l-au prins ºi au gãsit pe
bãiat.

Una l-a luat ºi l-a crescut pãnã era amu de 18 ani, dar era fãr’ de
obraz ºi pãrinþii lui îi ziceau : „Mãi venit pe apã!”, pãnã el odatã º-a
luat lumea în cap ºi s-a dus tocmai în satul acela de unde era el.

S-a dus la o crîºmã, da acolo în crîºmã era ºi tatãl sãu; tatãl sãu
era putred de bogat, avea oi ºi grãdini – ºi i-a zis : „Mãi bãiete, de
unde eºti?” – „Ia-s ºi eu din toatã lumea!” – „Nu te-i apuca argat la
mine la vie?” – „M-oi apuca.” – „Am sã-þi dau puºcã, cã am voie sã
împuºc pe cine voi prinde în grãdina mea.” L-a luat ºi l-a dus acasã.

Stãpînul sãu a luat ºi s-a fãcut un om hîd ºi s-a dus în grãdinã
noaptea. Bãiatul l-a vãzut ºi a strigat de trei ori, el n-a rãspuns ºi l-a
împuºcat.

Femeia, dupã ce a ramas vãduvã, s-a dat în dragoste cu bãietul ºi
s-a cununat cu dînsul.

Odatã, prinde ea a-i cãuta în cap. „Valeu, zice el, pe dupã urechea
ceea sã nu mã atingi, cã tare mã doare. Nu ºtiu ce am acolo de copil
mic.” – „Ian lasã sã vãd ºi eu ce-i, cã simþesc ceva sub piele” – ºi pe
încetul îi scoate boldul de dupã ureche. „Cine eºti, de unde eºti ºi a
cui eºti ? Trãiesc pãrinþii tãi or nu?” îl întreabã femeia. – „Cine sînt
eu nu þ-oi spune, cã eu sînt gãsit de niºte oameni pe apã.”

Atunci, mã-sa a început a se bate peste cap ºi i-a spus toate : cum
el e feciorul ei ºi a omorît pe tatãl sãu, întocmai cum au prorocit
ursitoarele.

El, dacã a auzit aºa, a pornit în lume ºi tot mergea pe la cãlugãri
ºi pe la preoþi sã-i deie canon, sã se spovãduiascã ºi nime nu se
pricepea ce canon sã-i deie dupã faptele lui. Care cum îi spunea lui,
i se pãrea cã-i prea mic ºi cum îi spune, – el îl ºi omoara.

Amu omorîse o mulþime de preoþi ºi cãlugãri, cã prinsese spaimã
toþi de dînsul. De fricã sã nu-i omoare ºi pe dînºii, au fãcut o chilie
în piatrã, cu uºã de fer ºi pe masã au pus un ºip de vin ºi-o prescure.
Acolo sta un cãlugãr ºi-l aºtepta. Cãnd a venit la dînsul ºi s-a spo-
vedit, îl întreabã ce canon i s-ar cuveni lui, pentru faptele ce le-a
fãcut. „Stãi oleacã, zice cãlugãrul, cã mã duc sã aduc o carte ca sã
citesc, sã videm.” ªi cum a ieºit pe uºã, l-a încuiat cu cheia ºi a
aruncat cheia într-o apã curgãtoare.
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La 30 de ani dupã aceea, prind niºte pescari de pe acolo peºte ºi
gãsesc într-o ºtiucã cheia de la chilia cea de piatrã, în care ºtiau ei cã
se aflã un om.

Merg ºi deschid ºi-l gãsesc pe dînsul, aºa cum l-a lasat cãlugãrul
acolo ºi cum a adormit atunci, nu s-a mai trezit. Cînd a auzit oamenii
vorbind, a deschis ochii ºi a întrebat unde e cãlugãrul cutare? Oame-
nii îi spun cã acela cine ºtie de cînd a murit. Dupã ce a auzit el
aceasta, a înþeles minunea ce fãcuse Dumnezeu cu dînsul.

Domnica Onciul, ªcheia

*

Pacatele. Pocãinþa

A fost o sorã ºi un frate, copii ai unui împarat, ºi fata a avut cu
frate-sãu copil – aista-i pacat mare. Împaratul a luat copilul acela,
l-a pus într-un coºiºor ºi i-a dat drumul pe apã ºi a mers pãnã
într-un loc. Da niºte pãscari cari prindeau peºte l-au vãzut ºi l-au
crescut printre copiii lor ;da copiii îi tot ziceau „gãsitul”. El, într-o zi,
s-a dus la tatãl sãu ºi l-a întrebat de ce îi zic aºa numai lui. Tatãl
sãu i-a spus. – „Dacã-i aºa ºi eu nu sînt a d-tale, nici nu trebuie sã
ºed la casa d-tale, mã duc în lume” ; º-a luat rãmas bun de la toþi ºi
s-a dus.

A ajuns el în tîrgul acela unde era mã-sa. S-a cunoscut cu dînsa ºi
a luat-o, s-au însurat amîndoi. Dupã o vreme, îl începe ea a întreba
din ce neam e ; el îi spune tot ce a ºtiut. O întreabã ºi el pe dînsa
despre traiul ei ºi ea iarãºi îi spune, pãnã s-au cunoscut. El, cum a
auzit, s-a pornit înapoi la omul cela ce l-a gãsit, ca sã-l ducã undeva
sã-ºi ispãºeascã pacatele.

Omul l-a dus într-o pãdure, acolo era o chilie, l-a închis înlãuntru
ºi cheia a zis el ca s-o arunce în mare, ca sã nu-l mai scoatã nimene
de acolo. Aºa a ºezut el acolo 40 de ani. La 40 de ani, aºa au început
a trage toate clopotele singur de sine pe la toate bisericile, zi ºi
noapte, cã le-a venit în minte preoþilor sã-l caute pe acela unde-i. Au
mers la pascari, el a mers cu dînºii ºi le-a aratat, dar cheia a spus
cã-i în mare. Au fãcut altã cheie ºi au deschis ºi l-au gãsit pe dînsul
stînd la masã ºi scriind ca un sfînt.

L-au luat ºi l-au dus din bisericã în bisericã, da el n-a vrut sã
între ; tocmai la o bisericã într-un loc, cînd l-au dus, numai a pãºit
cu piciorul pragul ºi s-a lipit în pãrete cu totul º-a ramas acolo
chipul sãu, unde stã pãnã în ziua de astãzi ; îl cheamã Sfîntul
Grigore.

(Despre acelaºi om pãcãtos sã spune cã cineva i-a pus o lacatã în
spinare ºi el atîta a umblat, pãnã ce singurã lacata s-a deschis ºi a
cãzut.) Catrina Beicu, Mihalcea

*
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§ 3. Copiii pe ceea lume
Preacuminte Solomon

Preacuminte Solomon a pus un ficior din casã s-o calce pe mã-sa
pe picior, cînd îi va da de spalat, spuindu-i cã el îi va da atîþia
galbeni, cîte palme va cãpãta. Împãrãteasa i-a dat douã palme ºi
Solomon i-a dat doi galbeni. A doua zi, iar a cãlcat-o º-a capatat
numai o palmã, iar a treia zi, l-a întrebat de ce o calcã pe picior. El
a spus cã o iubeºte ºi a ramas ca sã vie noaptea la ea. Solomon s-a
îmbrãcat în straiele ficiorului ºi s-a dus el în locul lui – spuindu-i
cã : n-a avut dreptate sã cîntãreascã mintea femeiei cu ce e mai rãu?
Aflînd mã-sa, l-a blastamat ca sã se ducã în iad ºi-n tartar. El a
mers º-a cerut la preot sã-i deie sfintele daruri într-un ºipuºor ºi
fuior de la cruce, de cel ce împleteºte Maica Domnului cu fetele
fecioare, de face mrejã ;º-a mers în iad. Diavolii nu se puteau apropia
de dînsul, cã avea la el sfintele daruri. S-apucã acolo sã mãsoare
de-o mãnãstire. Vin diavolii. „Ce faci acolo?” „Iaca ce fac, vrau sã fac
o bisericã. Aice are sã fie altariu !…” (ºi face cruce pe pãmînt). Du-te
de aice ; ce sã-þi dãm sã te duci ?” „Aduceþi-mi pe Scaraoschi al vostru
din tartar sã vorbesc eu cu dînsul ce sã-mi dea.” I l-au adus ºi i-a zis
cã, dacã i-a da toate sufletele moºilor ºi strãmoºilor lui, pãn’ la al
9-lea neam, el le-a da pace, de nu, nu. Scaraoschi n-a prea vrut, dar
n-a avut ce sã facã. Preacuminte Solomon a sucit o ºfarã lungã,
lungã din cînepa ceea ºi i-a dat drumul în tartar º-a scos tot neamul
lui, ba ºi alþi mulþi s-au prins ; iatã cã se prinde ºi o babã. Plivise
odatã stratul ºi aruncase cu buruienile o ceapã peste gard etc.
Preminte Solomon º-a scos sufletele afarã din iad ºi le-a dat drumul
la odihna cea de veci, în sînul lui Dumnezeu ; º-apoi s-a întors la
împãrãþia mîne-sa, de s-a fãcut vacari, ºi mã-sa a pus sã umble cu
plugul, sã-l gãseascã. Ileana Puricioaia, Botoºani

*

Omul e tare bine sã aibã copii, cã dacã n-are copii, are pacate ; cã
Dumnezeu, cînd se duce pe ceea lume, îl întreabã : „Cine nu te-a
lãsat sã dormi, cînd îþi era somnul mai dulce? Cine nu te-a lãsat sã
mãnînci? Cine te-a supãrat? ” ªi dacã n-ai avut suparare cu copiii
pe asta lume ºi n-ai nãcãjit, ai pacate ºi trebuie sã nãcãjeºti acolo
numaidecît.

Da copilul, dacã îl ai, te scoate pe ceea lume de la pedeapsã ; cum
a vrut s-o scoatã ficiorul sãu pe baba cea din iad.

Dumitru Grigoraºciuc,Mahala
Cine are copii morþi, e tare bine ; cã se pun pe lîngã Dumnezeu ºi

se roagã sã ierte pãrinþilor din pacate.

Dar de ai copii morþi ºi nu le-ai purtat parastasele, nu pot nimic
sã-þi ajute, cã stau opriþi.

Copilul de suflet nu-i nici de o samã; parcã el pe ceea lume îþi
scoate sufletul de la belea? El numai cît pe jumãtate e al omului ºi
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tot la pãrinþii lui se duce. Adicã cum de-o pildã : sã fie sufletul în iad,
apoi acel care l-ai luat, dacã a murit mititel, ori copii de aceluia,
care-s morþi ºi-s îngeri, pe ceea lume te scoate numai pãnã la jumã-
tate ºi-þi dã drumul înapoi în iad ºi se duce la pãrinþii lui. Atunci
Maica Domnului îºi întoarce spatele plîngînd ; cã sufletul acela,
pace, mai mult nu-l scoate nime de acolo ; de are omul însã copii,
nepoþi, strãnepoþi, de ai lui, tot îl ajutã ; dar de la cel de suflet nu
mai are parte. Ion David, Botoºani

Oamenii care n-au copii sã silesc sã aibã cît mai mulþi fini, – ºi
mai ales care copil moare îndatã dupã botez, acela-i înger ºi-i ajutã
nãnaºului pe ceea lume.

Pãrinþii copilului, dacã nu dau nãnaºului colaci ºi lumînare,
pentru cît i-au botezat, copilul acela pe ceea lume nu e al pãrinþilor,
e al nãnaºului. Cînd moare omul – acolo e întuneric –, finii îi iese
înainte cu lumînãri, – le fac la nãnaºi slujba ce le-au fãcut-o ºi lor
aici.

Care n-are copii, pe ceea lume, înoatã pe o scîndurã, pe apã.
Maranda Andronic, Botoºani

*

Baba în rai

O femeie a avut 7 barbaþi ºi 7 rînduri de copii, dar ºi mare noroc
la avere. Pe toþi copiii i-a pus la cale, ba ºi pe slugile ºi copiii slugilor
ei. Fãcuse un sat de oameni ºi la toþi le dãduse vite, le fãcuse
gospodãrii. La urmã, fiind bãtrînã ºi gîndind cã de mãritat nu s-a
mai putea mãrita, – pentru ce sã munceascã? Hai cã ea se duce la rai !

Copiii o roagã… Ea nici nu vrea sã ºtie. Îºi ia ramas bun ºi le
spune cã, dacã n-a veni pãnã într-un an, mai mult sã n-o aºtepte.

Merge în grajdi între cai ºi zice : „Cai, cãiºorii mei, care vra sã
meargã cu mine în lume ?” Iatã cã o iapã balaie se apropie ºi pune
botul pe umãrul ei. – „Tu, bãlãucã, vrai sã mergi cu mine? Bine, zice
baba, hai !” Se suie baba calare ºi porneºte.

Tocmai la un an, ajunge sub un deal ; sus era raiul – ºi Domnul
Hristos, cu Sf. Petrea ºi Sf. Neculai, se jucau cu mingea ; iacã o
zãreºte Sf. Petru pe babã ºi vine la ea – „Stãi, babã, nu te sui, cã
aicea-i raiul !” – „Da tu cine eºti ?” îl întreabã baba rãstit. – „Sînt Sf.
Petru !”

„Dacã eºti Sf. Petre,
Bate-te-n dos cu pietre !
– Hai, balaie, la rai !”

ªi porneºte mai departe.

Vine Sf. Petru ºi spune la ceilalþi. Merge Sf. Neculai. ªi pe el îl
întreabã baba cine-i. El îi spune : „Sînt Sf. Neculai !”
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„Dacã eºti Sf. Neculai,
Bate-n dos c-un mai !
– Hai, balaie, la rai !”

Merge Domnul Hristos. „Ce cauþi, babã, pe aice ºi ce te vîri în
rai? D-apoi nu ºtii c-ai avut 7 barbaþi ?” – „Da cine eºti tu, cã ºtii aºa
de bine?” – „Sînt Dumnezeu !”

„Tu, Doamne, i-ai dat,
Tu i-ai luat,
În tine i-ai bagat !
– Hai, balaie, la rai !”

Vine ºi Dumnezeu rîzînd ºi spune : „Deschide-i, Petre, porþile, cã
nu scãpãm de babã ; ºi apoi, nu a fost ea aºa de rea, º-a cîºtigat :
copiii ºi casa º-a pus la cale ºi pe o mulþime de oameni i-a miluit ºi
i-a fericit, º-a cîºtigat raiul, las-o sã între...” ªi tot a întrat baba în
rai ! Tasiluþa Nastasi, Siret

Sã ºtie proverbul : „Se vîrã ca baba în rai !”

*

Omul cu copii mulþi

Erau doi fraþi, unul sarac ºi cu o mulþime de copii, iar altul bogat
ºi fãrã copii. Cel sarac se vãicãra cã n-are cu ce-i hrãni, da cel bogat
a zis : „Ba eu sã am ºi o sutã, tot aºi avea cu ce sã-i hrãnesc.” Cînd
merge acasã, femeia îi fãcuse o sutã de copii ; omul de spaimã a
început a alerga ca un nebun, iar necuratul, din ceasul acela, a
început a-l chinui fel de fel ; dar el tot zicea : „Trupul meu sã pãti-
mascã, iar sufletul meu cu Domnul sã se logodeascã.” Dupã mult
chin, Dumnezeu s-a milostivit ºi l-a luat în cer.

Femeia, de la o vreme, sãrãcise ºi nu mai avea cu ce hrãni copiii ;
ce sã facã cu dînºii ? I-a trimis la slujbã pe cîte o oaie pe an. Cînd s-a
împlinit anul, a avut 100 de oi. Al doilea an, pe cîte un viþel ºi cînd
s-a împlinit anul, a avut 100 de viþei. Pe urmã, pe vaci, aºa cã se
îmbogãþise.

Cînd au crescut mari, toþi copiii s-au pus la cale, numai cel mare
n-a vrut sã se însoare, a zis cã el se duce sã-l caute pe tatãl sãu. ª-a
luat un cal ºi a pornit. Pe drum, care încotro îmbla sã-i cumpere
calul, dar el nu l-a dat. Întãlneºte pe Sf. Ioan ºi-l întreabã or de nu
ºtie sã-i spuie unde l-ar gãsi ? Sf. Ioan îl trimite la Sf. Luni, dar nici
ea nu ºtia, l-a trimis la Sf. Mercure, Sf. Mercure – la Sf. Vinere ºi Sf.
Vinere – la Sf. Duminicã. Sf.Duminicã l-a îndreptat ca sã meargã în
rai sã-l caute ºi i-a dat un galbãn sã-ºi cumpere bolduri sã-ºi bage
lui ºi calului în cap, cînd va da în apropierea raiului, cã are sã-l batã
somnul, de mirosul florilor ºi de versul pãserilor, ºi i-a mai zis sã nu
vorbeascã cu nime. El a fãcut toate aºa cum l-a învãþat ºi în rai l-a
gãsit pe tatãl sãu. L-a adus acasã ºi cu toþii s-au bucurat.

Tasiluþa Nastase, Siret

*
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Soldatul. Talpa iadului

Era o babã aºa de rea – mama tuturor babelor istora, la începutul
lumei – ºi fãcea atîtea rãutãþi, fãcea pe femei sã sã dragosteascã cu
alþii – ºi cîte, cã dracii, de rea ce era, au luat-o ºi au pus-o talpã la
iad ºi au urzit iadul pe dînsa.

Moare un soldat ºi merge la rai – cã la ruºi, soldatul dacã moare
e sfînt ; Sf. Petru îl primeºte. El, cum întrã, începe a întreba : „Votchi
e?” – „Nu-i !” – „Kiukiunu e?” – „Nu-i !” – „Hazaina e ?” – „Nu-i !” –
„Apoi dar, nazat, nu-i de mine aice !”

Se duce la iad ºi dracii îi deschid poarta. – „Votchi e ?” – „Este.” –
„Kiukiunu e ?” – „Este.” – „Hazaina e ?” – „Este.” – „Dobri, e de mine
aice.” Stã el acolo ºi se uitã : – „Ce pacate, zice el, liude e, a þerca
nema?” (oameni sînt, da bisericã nu-i). Se apucã ºi începe a plãnui
cu sabia de bisericã.

Dracii nu se puteau apropia de dînsul, cã era sfînt, cînd îi croia
cu sabia !… Se duc la cel mai mare ca sã-l întrebe ce-i de fãcut. – „Nu
ºtiu nici eu, zice dracul cel mai mare, da duceþi-vã la baba ceea care
þine talpa la iad ºi sã-i ziceþi cã, dacã v-a învaþa ce sã faceþi, îi veþi
da drumul. Dacã n-a ºti nici ea, apoi pace !”

Merg ei ºi-i spun ºi baba le zice : „Mai întãi, daþi-mi drumul ºi
lasã dacã nu vi-l scot eu de aice.” I-au dat drumul. – „Aveþi o dara-
banã?” – „Avem.” – „Daþi-o încoace !” Ia baba darabana, o pune dupã
gît ºi începe a bate de rãzboi. Da rusul lasã toate, apucã iute puºca
ºi sabia : „Bãtãlia ! Deschideþi-mi mai degrabã uºa ! – a început a
striga – Bãtãlia !” ºi la fugã. Aºa a rãmas iadul fãrã bisericã, de,
altfel, pe toþi îi alunga. Gheorghe Postolachi, Bagiurea

*

„Ce tãlpoi e acesta?” se zice despre babele rele.

Deputatul satului
Þine talpa iadului.

Talpa iadului e afundul cel mai adînc al nenorocirei sufletului.

Cã eu nu mi-am cãºtigat
Sã fiu talpã cã la iad… Broscãuþi

§ 4. Pe ceea lume

Despre ceea lume ºi cum e acolo, povestesc acei ce au leºinat, de
regulã, istorii auzite de ei din bãtrîni, despre rai ºi despre tartar.

Un tînãr roºiºan, fiind bolnav, a leºinat ºi sufletul sãu a vãzut
urmãtoarele pe ceea lume:

Mai întãi, i s-a pãrut cã a mers la biserica din Bobeºti ºi, din
bisericã, s-a trezit la poalele unui munte de steclã, pe al cãrui vîrv
era muºchi ºi verdeaþã, dar el nu se putea sui. A împreunat mînile
sã se roage la Dumnezeu ºi îndatã i s-a fãcut înainte o scarã de aur,
pe amîndouã pãrþile cu lumînãri ºi îngerul l-a luat de mînã ºi i-a
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zis : „Suie-te !” Sus, deasupra muntelui, erau numai cît flori ºi rînduri
de pomi. „Ai sã mergi cu mine sã-þi arãt toate, îi zise îngerul, dar
catã sã nu cumva sã te uiþi înapoi.” În calea lor, videau niºte mese
întinse ºi oameni stînd la mese, dar nu mîncau. – „De ce nu mãnîncã
oamenii aceºtia?” a întrebat bãiatul. Îngerul l-a dus ºi l-a pus la o
masã ºi i-a zis : „Mãnîncã tu, dacã poþi !” dar n-a putut nici el mînca.
Pe deasupra lor, îmbla Domnul Hristos într-o trãsurã cu niºte cai ;
mergea de la rãsãrit spre asfinþit, blagoslovind cu crucea în mîni
împrejur ºi lumina ca soarele.

Îngerul îl duse mai departe ºi el vãzu un bãtrîn îmbracat cu o
mulþime de straie, stînd sub un copac cu chidie pe el, iar împrejurul
lui era pãmîntul îngheþat. „Cine-i acesta?” întrebã bãiatul. – „Moº-
neagul acesta e iarna, zice îngerul, ºi cînd îºi scuturã el straiele,
atunci cade omãtul pe pãmînt.” Merserã mai departe ºi vãzu o femeie
îmbracatã ºi încãlþatã stînd pe o bucatã rotundã de pãmînt, cu o
dungã de iarbã verde, iar alta încã neînverzitã ºi printre dungi apã
ºi glod; întreabã ºi despre aceasta pe înger ºi-i spuse cã e primãvara.
De cealaltã parte de iarnã, sta toamna: iarã o femeie îmbracatã ºi în
jurul ei stãteau copaci cu frunzile cãzute ºi poame, iar alãturi de
primãvarã ºedea vara, o fatã tînãrã ºi frumoasã, numai în cameºã ºi
ºezînd între flori, pomi cu viºine, cireºe etc. ªi de toate pînile cîte
sînt se videau pîlcuri ici-colea, pe lîngã ea.

Bãiatul, cît mergea, în stînga nici nu se uita, acolo era întuneric,
pîclã, glod; într-acolo era iadul. De aici îl duse îngerul într-o casã ;
acolo veni Dumnezeu ºi-i arãtã patru uºi, pe cari îi zise cã sã nu le
deschidã, dar Dumnezeu s-a dus ºi el a deschis uºa întãi. Înlãuntru,
a vãzut niºte femei arzînd pãnã la brîu în foc, iar de sus le curgea
smoalã aprinsã pe cap. A deschis altã uºã ºi a vãzut preoþi spînzuraþi
de degetul cel mare, de niºte cîrlige, ºi arzînd în foc. În altã despãr-
þiturã, a vãzut pe un uncheº al lui, arzînd. În fine, veni Dumnezeu
ºi-i spuse sã iasã de acolo, cã el nu e scris în cartea sa, între cei
morþi.

De aici, bãiatul a plecat gonit de niºte catane ; la un pod, catanele
aceste i-au tãiat capul. El a luat capul în mînã ºi, fugind, ºi l-a lipit
singur de trup, dar catanele, dupã dînsul. Bãiatul le spuse sã vie la
mã-sa acasã, cã le va da pîne caldã cu lapte acru. El fugi înainte
acasã ºi se ascunse sub pat, îºi fãcu o bortã prin pãrete afarã ºi spuse
mîne-sa sã puie la pivniþã cruce ºi cînd vor veni catanele, el va fugi
pe acolo ºi se va ascunde în pivniþã ; iar ea sã le spuie cã a murit. –
Le-a pus dinainte pîne ºi lapte, – ei au mîncat ºi s-au dus.

Aceºtia ce sã zãdãreau cu dînsul erau dracii. Cînd a ieºit din
pivniþã, s-a ºi trezit ºi a cerut mîncare ºi, treptat, treptat, s-a
însãnãtoºat. Alexandru Pradanciuc, Roºa

O femeie odatã a fost murit ºi cum o scalda, a înviat º-a strigat :
„Daþi-mi rãpede o ulcicã de borº sã beau, cãci m-a luat un om de mînã
ºi m-a dus la o uºã roºã ca focul, prin care se vedea o toloacã mare
plinã de oameni, ce strigau necontenit borº sã le dea, º-acolo nu-i
nimic de mîncat, decît paingãni mari ºi viermi, ºi ei dupã aceia se
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alungã sã-i prindã.” Pãn’ ce-au adus borºul, femeia a murit înapoi. ªi
de atunci femeile în Roºa, cum umplu borº, dau mai întãi de pomanã.

O femeie a fost moartã trei zile ºi a vãzut cum e în iad. Stau trei
rînduri de morþi în ºir ca catanele, douã rînduri nu vorbesc, da cei al
treilea vorbesc. Aproape de dînºii este un stîlp de fier cu o curbã, pe
care dacã o învîrteºti, sar scîntei ºi atunci cei care nu vorbesc aºa
þipã !

Cei ce furã bostanul, îl carã ca un glonte de fer greu pe un munte
ascuþit ca o piramidã ºi cînd îl pun în vîrv, trebuie sã cadã iar jos, ºi
apoi omul iar îl rãdicã ºi aºa pãn’ în veci.

Cel care spune minciuni stã cu faþa în sus ºi un ºerpe de pe o
rãchitã îi tot picurã venin în gurã.

Cel ce opreºte apa din fîntînã, se fac lanþuri din intestinele lui.

Iar la uºi a vãzut, ca zãvor, un picior de om, din pricinã cã a lovit
cu piciorul dobitoacele ; e tare pacat a lovi dobitocul cu piciorul.

ªi a mai vãzut multe altele, dar n-avea voie sã spuie.

Care om pe lumea asta n-a zãcut, pe ceea lume este o casã închisã
ºi toþi aceia stau pe pãmîntul gol, numai în piele, cu capul la prag ºi
picioarele la masã, ºi un copil de pe masã rumãn ºi frumos, în pielea
goalã, cautã spre dînºii.

Omul aice trãieºte, sã facã bine întruna, cãci : „bine faci, bine
gãseºti”. Noi aice astãzi sîntem ºi mîne nu; asta e lume împrumutatã.

Pe judecãtorii cei mincinoºi ºi care judecã strîmb, îi trag pe roatã
de foc.

De mîncare nu-i pacat sã furi, dacã þi-i foame sau dacã dai ºi
altuia sarac, cãci omul, dacã n-ar mînca, ar muri. Numai cît omul
totdeauna cînd dã de pomanã un lucru ce nu e al sãu, poate i-a dat
cineva, sã dea cu mîna dreaptã, iar pe cea stîngã s-o ascundã la
spate, cãci mîna cea stîngã e a necuratului ºi-l spune pe om cã n-a
dat al sãu, º-atunci necuratul îi bagã degetele în ochi ºi-l orbeºte, nu
destul e acolo întuneric !

Straie e pacat a fura ; – pe ceea lume straiele sunt rãni mari, i sã
fac pe trup; – sau care a furat bani, duce saci grei cu bani în spate.

Care-i zgîrcit pe lumea asta, numai molii ºi rugina fierului îi stã
înaintea lui ºi lui i se pare cã-i aur ºi argint. Aceea e camara celui
bogat, cãci el a strîns în camara sa pe lumea asta de toate cele, dar
la nime n-a dat din ele.

Care zice cã nu i-ai dat mîncare, pe ceea lume totdeauna e flã-
mînd - dracii îl duc la iad ºi el totdeauna spune cã i-i foame. E pacat
sã zici cã eºti flãmînd, cînd þ-a dat cineva - sã zici cã eºti sãtul - cãci
atunci se depãrteazã diavolul de om.
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Zice cã, cum e primãvara de frumoasã pe lumea asta, aºa e
întruna pe ceea lume.

Dreptatea stã în rai, aºa grasã ºi frumoasã – ºi diavolii o trag cu
trei pietre de moarã la iad ºi nu pot s-o urneascã.

Cît e ceriul de nant, aºa-i iadul de 3 ori de adînc în fundul
pãmîntului ; cel ce a fãcut sã-i cadã pãrul altuia, de 3 ori e slobozit
din ceri, de pãr, în fundul iadului.

Care lucreazã sãrbãtoarea ºi duminica, sufletele acelora se
macinã prin trei pietre de moarã ; sînt trei mori ce umblã ca vîntul,
ºi un om tot dã neîntrerupt cu mîna, de sîmbãtã la miezul nopþei,
pãnã duminicã la miezul nopþei ºi morile umblã ºi macinã fãinã din
suflete, în foc.

Cine aduce duminica vreascuri, lemne, acela tot umblã cu dînsele
în spate într-o groapã mare – ºi dacã se mai pocãieºte, iese pe un
cîmp negru ºi umblã cu dînsele ziua ºi noaptea ºi nu mai are hodinã.

Dacã dormi în timpul cînd e slujbã la bisericã, pe ceea lume dracii
te apasã cu o furcã de fier în piept ºi te pun pe raghilã de fier.

Broscãuþi.
Rîºniþa de propeºte cineva pe lumea asta, îi e greu pe piept.

Care arã hotarul altuia, îl pun dracii la plug ºi-l bat.

Care ascultã sub fereºtile altuia, îl trag dracii cu lanþuri de urechi
ºi-l bat în cap cu ghigi de fier.

Niciodatã pe nime sã nu blãstãmi, cãci în caldarea în care fierb
sufletele, cel ce a blastamat întrã în fund ºi cel blastamat iese
deasupra.

Acolo în iad, sînt o mulþime de cuptoare de fier, cît casele de mari,
în care ard cei pãcãtoºi, iar dracii îi împung cu frigãri de fier ºi-i
întorc cu cociorve.

(În Mihalcea se spune o vorbã : „Ce te mai învîrteºti ca Marcu în
iad !”) Toate de la Maranda Andronic, Roºa

*

Diavolul ºede în iad, legat jos ; iar de acolo pãn’ la Dumnezeu sînt
24 de vãmi cu lãcãþi ºi în ele arde foc. Sufletul porneºte de la iad în
sus, prin vãmile acelea, ºi arde prin toate focurile pãnã cînd ajunge
sus la Dumnezeu, – atunci e alb, curat de pacate, din ceea ce-a fost
negru.

La Dumnezeu cînd ajunge în ceri, este un cîne negru, mare, flocos,
la picioarele lui Dumnezeu – ºi dacã poate sufletul e cu gînd rãu
asupra lui Dumnezeu, gîndeºte : „Bine cã am scapat, nu-mi mai pasã
mie de tine !”, atunci cînele cela îl ia ºi-l trînteºte de sus în fundul
iadului ºi acolo rãmîne pe veci. Care e bun merge de-a dreapta
Domnului. În stînga în jos, mai sînt cãþei mititei.
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În ceri la Dumnezeu, stau fetele de-o parte, pe un cîmp de flori,
ficiorii peste carare de alta, bãtrînii stau de altã parte, ca hribii,
fiecare stã la cei de vîrsta lor. De la aceeaºi

Pe ceea lume, este lîngã rai un cîmp, o apã ca rãciturile, se
numeºte „Drumul Idiilor”, ºi care nu-i pãcãtos se þine deasupra ºi
trece, iar care e pãcãtos se cufundã ºi merge în fund în iad. Odatã, a
mers un om de-al nostru la rai ºi zice cã a trecut, nu s-a cufundat.
Raiul e pe pãmînt ; de ce, la Moºi, dai de jos de pomanã, pui pe
pãmînt? ! Maria Bãrbieriu, Botoºani

Zice cã sufletul merge sub noi, în pãmînt, pãmîntul se deschide ºi
merge pe ceea lume; acolo se aflã ºi Dumnezeu.

Agafia Popovici, Mihalcea
La rai sînt punþi : punþile raiului ; ºi care are punte trece, care nu,

nu. Care dã de pomanã are punte de trecut ; ºi de are multe
„bodaproste”, bodaprostele îl tot rãdicã în sus ºi-l trec. Botoºani

La rai cînd merg, trebuie sã treacã peste iad. – S-a vãzut puntea
ce o pun la mort, pînza.

Sufletul, cînd merge, trece peste o punte unsã cu untdelemn, ca
sã lunece, de aceea are omul unghii la mîini ºi la picioare, sã se poatã
þinea.

Cel ce cade sub punte e cãzut ; de acolo, îl scot neamurile cu
parastasele ºi dacã îi fac pomenire. Acolo se curãþe sufletul trecînd
de 100 de ori prin foc ºi prin apã ºi cînd e curat, trece pe o punte de
aur ºi tot ne trebuiesc unghii sã ne þinem. ªi dupã ce se va sfîrºi
lumea ºi va fi judecata, pe care îi va da Dumnezeu în iad, dupã ce sã
vor curãþi, iar se vor duce la rai. Numai acei care nu vor fi curaþi ºi
nu vor putea sã iasã, îi va scoate Maica Domnului cu fuiorul de la
Boboteazã. Cei pãcãtoºi, de grei ce sînt de pacate, li se rupe aþa ºi
cad înapoi – º-aceia nu-i va putea scoate nime, pe vecii vecilor vor
rãmînea în fundurile iadului.

Cine se roagã cu credinþã la Maica Domnului în viaþã, Maica
Domnului, pe ceea lume, îl ia de mînã ºi-l trece pe puntea din iad.

Dumitru Volcinschi, Ropcea

*

În Mihalcea, cînd fac femeile pîne, dupã ce o scot, pun lemne în
cuptor, cãci zic cã lemnele celea se fac punte pe ceea lume; – acolo,
undeva este o apã, sã aibã punte, sã poatã trece sufletul. Alþii spun
cã puntea e peste focul ce-l va trece pe ceea lume, cãci sufletul, dupã
ce iese, trebuie sã meargã ºi pe la rai, ºi pe la iad, sã vadã cum e, îl
duce îngerul ºi-i aratã. Care merge la rai trebuie sã treacã peste iad,
unde arde focul cel mare ºi dacã s-a pus punte, poate trece, dacã nu,
rãmîne la iad. Lemne în cuptor se pun mai multe, pentru mai multe
persoane ºi dacã femeia trãieºte rãu cu barbatul, lui nu-i pune, îl
lasã sã rãmîie la iad. De la d-na Maria Reus
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Frunzã verde de doi scai,
Sufletul e dus la rai,
Sã uitã pe-o crãpãturã :
La mijlocul raiului,
Este-o masã rotilatã,
De îngeri înconjuratã.
Da un înger l-a zãrit
ªi-nainte i-a ieºit.
Of, suflete nãcãjite,
Nu-i aicea locul tãu,
Locul tãu este la iad,
C-acolo þ-ai cãºtigat.
El la iad cã a plecat,
Iadul i l-au descuiat.
Înainte i-au ieºit :
Cinci de mînuri îl trãgea,
Cinci de spate-l împingea,
Cei mai mulþi loc îi fãcea,
Bici de piele împletea,
Cei mai mulþi pat îi gãtea,
Cununã de spini i-au pus,
Hîrb de foc la cap i-au pus
ªi cu biciul l-au bãtut
ªi crunt sînge l-a umplut.

Iliºeºti

*

Frunzã verde lemn domnesc,
Merg pe drum, mã tînguiesc,
Cum în lume sã trãiesc,
De pacat sã mã feresc,
C-am auzit din bãtrîni
Cã-i rãu trai pe ceea lume.

La curþile lui David,
Este-un scaun aurit,
ª-or aºterne mesele
ª-or deschide cãrþile
ª-or ceti pacatele.
ª-or vîna, º-or trîmbiþa,
Vii ºi morþi vor aduna,
ªi cei drepþi s-or bucura,
Da cei strîmbi s-or spãimînta.
Da Arhangelu-a cuvînta :
„Pãcãtoºi, nu vã spãriaþi,
Cã Dumnezeu v-a judeca,
ªi de-þi avea voi noroc
Sã vã trãiascã neamurile,
Sã posteascã posturile
ªi sã þie vinerile,
V-or ierta pacatele.
Numai cel ce suduie crucea
Sã moarã de plumbul puºtei.
Da acel ce pre.....
La judecatã nu este.”
Anii trec, viaþa-mi scurteazã
Ochii-mi plîng ºi lãcrãmeazã.
Anii trec într-o minutã,
Ian vezi viaþa cum sã scurtã,
Ian vezi zilele cum trec,
Noaptea fãr’ de somn pitrec.
C-aºa-i viaþa omului,
Ca ºi floarea pomului :
Dimineaþa înfloreºte,
Peste zi se vestezeºte,
Da încã sara putrizeºte.

Mahala

(Cîntece despre ceea lume a se vedea la colinde de Crãciun.)

Gura iadului e acolo pe unde aruncã munþii foc.
I. Pisarciuc, Roºa

*

Sînt unii oameni aºa de pãcãtoºi, cã nu-i primeºte pãmîntul, cînd
îi îngroapã, îi aruncã afarã. Cînd pe cineva îl blastãmi, zici : „Nu l-ar
primi pãmîntul !”

Pe suflet, dacã-l întreabã cineva cît a trãit pe asta lume, el zice cã
trei ani,– acele trei zile cît a stat mort aice ; acelea i se pare cã a fost
viaþa lui cea mai fericitã. Botoºani

Cînd moare omul, dacã e racla grea, e sufletul pãcãtos ori sînt
sufletele neamurilor lui grele de pacate, care s-au pus pe raclã ºi-l
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duc pãn’ la groapã. Cînd se duce sufletul pe ceea lume, mai întãi
merge la întuneric, la propealã, acolo stã pîn’ ce-i fac cele 7 paras-
tase, de aceea le duc deodatã. Unii spun cã sufletul merge într-o
încãpere cu 24 de odãi închise cu zãvoare ; acolo stau mii ºi milione
ºi aºteaptã, poate le vor da cineva, sã-i scoatã.

Zice cã e mare pomanã dacã porþi parastasele acestea vreunui
mort, cãruia ºtii cã nu i s-au purtat. Cînd sînt parastasele gata,
uºile se deschid ºi sufletele scapã. Atunci se duc ºi ºed pe un cîmp
foarte frumos, cu copaci ºi iarbã verde ; în copaci, stau sufletele
copiilor.

Pe cîmpul acela, omul vede tot ce a dat. De a dat o cofã de apã, se
face o fîntîniþã etc. Acolo sînt cãrãri ºi, pe amîndouã laturile, stau
blidurile de mîncare ce º-au dat sau ce li se dã ; ºi de nu ai dat pe
nume, sufletele se ghiontesc, se grãmãdesc. Acolo stau pãn’ la
judecatã. Botoºani

Zice cã niciodatã sã nu bãnuieºti, cînd se varsã pe masã sau jos
bãutura; atuncea sufletele cer – ºi aceea ce s-a varsat, poate ai uitat
sã dai, e a lor, stã îndatã înaintea lor acolo. Atunci sã vadã cineva ce
bucurie mare au ºi ce chef fac ! Mihalcea

*

Cum ne sînt nouã sufletele

Noi, aicea, nu ºtim nimic, sîntem proºti, dar dacã moare omul,
îndatã i se aratã tot ce e pe lume. Morþii umblã pe pãmînt, numai
noi nu-i videm, în vis numai cît ne întãlnim cu dînºii ; atunci sufletul
iese din om ºi se întãlneºte cu sufletele.

Sufletele care iese din oameni, nouã, aistora care trãim, nu ne
sînt bune; li-i ciudã, de ce ei au murit ºi alþii trãiesc. Pentru ce,
împrejurul bisericei, noaptea, nu poþi merge de 3 ori ? Cã nu te lasã
sufletele ! Odatã, o catanã s-a pus ramaºag º-a mers de douã ori,
cînd a treia oarã, l-a sãgetat la inimã, l-a nãbuºit sîngele º-a fost
gata. Sînt de aceia care, cît au trãit, au fost nazdravani, aceia se
cheamã strigoi – ei nu lasã. Dum. Volcinschi, Ropcea

Odatã, un covali îºi iubea tare femeia, dar murind ea, l-a rugat sã
nu se însoare ºi i-a spus sã o aºeze în bisericã, pe un scaun, cu
cartea-n mînã. Dupã un timp, covaliului i-a plãcut o fatã. Merge el
la bisericã la dînsa º-o roagã sã-i dea voie sã se însoare. A doua zi,
o gãsesc pe moartã afarã sub pãretele bisericei. Au pus-o înapoi, dar
necontenit o gãseau dimineaþa în acelaº loc, deºi el necontenit o
ruga. A mers singurã fata, la miezul nopþei ºi a rugat-o sã-i dea voie
s-o ia, cãci poartã în pîntece un copil. Auzind aceasta, s-a îndurat ºi
i-a lasat. Pe moartã, au îngropat-o ºi nu a mai ieºit. Cernãuþi

În Molodia, Mahala, mortului nu i sã spune „tu”, ci „d-ta” ; fie ºi
copilului sãu, cãci zice cã atunci el e una cu Dumnezeu.

*
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Prietenii

Au fost doi prieteni. Odatã au copilãrit, odatã au fost în catane,
acuma fãcuse vorbã cã odatã sã se ºi însoare. Au mers la niºte fete
ce le plãceau în starostie, au dat de vestiri ºi, în 2 sãptãmîni, era sã
le fie nunta. Iatã cã unul dintr-înºii moare. Rãmîne celalalt suparat.
Sîmbãtã sara, au început nunta, i-au pus cununa de berbec la cuºmã,
cînd sã sã puie la masã, el iese afarã ºi se duce, fãrã ca sã ºtie
nimene, tocmai la mormîntul prietenului lui. Acolo începe a plînge :
cum toþi se aflã la nunta lui, numai prietenul sãu nu. Plãngînd aºa,
mormîntul s-a deschis ºi prietenul a ieºit. „Nu plînge, zice el, cã mã
duc.” Era pe la vro 10 ceasuri. Au venit amîndoi la nuntã, s-au pus
la masã ºi au mîncat – cînd s-au apropiat 12 ceasuri, prietenul i-a
spus : „De-acuma, tu m-ai adus, tu sã mã duci !” L-a dus pãn’ la
mormînt, acolo înãuntru s-a fãcut o odaie ºi pe masã era un ºip de
vin ºi douã pahare. „Am fost eu la tine º-am bãut, vinã ºi tu puþin la
mine !” Au întrat amîndoi – ºi pahar dupã pahar au bãut tot ºipul.
„De-amu mã duc, cã mã vor aºtepta cu nunta”, zice mirele. Cînd a
ieºit afarã, avea o barbã pãnã la brîu. A alergat cu fuga, dar n-a mai
gãsit locul ; erau alþi oameni, alte case. A mers la preotul, º-a rãdicat
cuºma din cap – la cuºmã avea cununa de mire – a întrebat despre
ai lui : „Ce vorbeºti, zice preotul, din ei, nici colbul nu le mai gãseºti,
de atuncea sînt 300 de ani !” El a ieºit numai cît afarã ºi vîntul ºi pe
dînsul l-a rãsipit. Neculai Torschi, Mihalcea

*

Mortul recunoscãtori

A fost un boieri º-avea un bãiet. Boieriul l-a trimes ca la Viana, sã
înveþe carte. El era aºa de cuminte, cã în fiecare lunã învaþa un clas.
Într-un an, le-a gãtit pe toate.

„De-acuma du-te acasã, cã n-ai ce mai învãþa !” au zis profesorii.
„Mai gãsesc eu ce”, a zis bãietul ; º-anceput a învaþa la meºteºuguri.

A mers la un stoleri – ºi, în curînd, a deprins totul. Vine un
împarat acolo ºi dã sã-i facã un ceasornic, din care, la 12 ceasuri
cînd va suna, sã iasã 12 muzicanþi ºi sã-i cînte. „Noi nu ºtim cum sã
facem aceasta”, a zis maistrul. „Ba eu voi face”, a zis bãietul. Pãn’ în
2 sãptãmîni, ceasornicul a fost gata. Împaratul i-a plãtit o mulþime
de bani ºi i-a zis cã, la orºice nevoie, sã vie la dînsul, cãci îl va ajuta.

A venit alt împarat º-a cerut sã-i facã o masã cu 12 scaune – ºi
cînd vor sta la masã, sã iasã din fiecare scaun un lãutari ºi sã cînte.
El a spus cã ºi aceasta va face ºi împaratul i-a plãtit bani mulþi ºi i-a
spus tot aºa, ca sã vie la o nevoie la dînsul.

Un al treilea împarat a venit º-a cerut pentru fata lui un piano
care sã cînte singur. ªi pe acesta l-a fãcut ; i-a plãtit ºi i-a fãgãduit
ajutorul sãu, tot aºa.

Ieºind bãietul de la boieri, º-a luat banii ºi s-a fãcut negustori. A
cumpãrat fel de fel de mãrfuri, a vîndut ; dar punîndu-se odatã la
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jucat cãrþi, a pierdut totul º-a ramas sarac lipit pãmîntului. Ce sã
facã el acum? ª-a adus aminte de împaratul cu ceasornicul – º-a
mers la el. Spuindu-i ce i s-a întîmplat, împaratul i-a cumparat altã
marfã la loc ºi s-a întemeiat din nou.

Îi mergea foarte bine, dar i-a venit în gînd sã vîndã totul ºi sã
meargã în alt loc ; º-a luat banii º-a pornit. Mergînd pe un pod, vede
o mulþime de oameni, cã tot stupesc pe un om spînzurat ce era acolo.
Prinsese pe un talhari ºi-l spînzurase ºi acuma cei ce pãzeau podul
nu lasau pe nime sã treacã, pãn’ ce nu-l vor stupi. A venit rîndul ºi
la negustori. „De ce fãceþi rîs de dînsul, a zis el ; spuneþi-mi ce vraþi
ºi eu îl voi cumpara.” I-au spus atîta cît avea el. A dat banii – ºi pe
mort l-a îngropat.

Rãmãnînd sarac ca dintãi, º-a adus aminte de împaratul cu scau-
nele. Mergînd la el, împaratul tare s-a bucurat ºi i-a spus cã-i va da
ce va cere. L-a primblat prin toate odãile, numai cît într-o odaie nu
l-a lasat sã între. El a rugat sã-l lese º-acolo. Aice, sta închisã fata
împaratului cu pianul ; avuse amîndoi bataie ºi i-o luase. Negustorul
ceru sã-i dea fata ºi fiindcã împaratul se prinsese cu cuvîntul cã-i va
da ce va cere, i-a dat-o. El a dus-o într-un orãºel ºi trãiau amîndoi
foarte greu.

Îºi aduce aminte de împaratul cu pianul. Spune femeiei sale cã
merge sã-ºi caute cîºtig ºi cã, în curînd, are sã porneascã. „Dacã te
duci, stãi sã-þi cos o basma, cum ºtiu eu, sã-þi aduci aminte de
mine.” În cîteva zile basmaua a fost gata. Pe basma era scris numele
ei, a barbatului ei ºi a pãrinþilor ei.

Mergînd el la împaratul ºi zãrind împãrãteasa basmaua, a leºi-
nat. În curînd, au aflat cã fiica lor e femeia lui ºi cã a scapat-o de la
robie, pe cînd ei o credeau moartã. Împaratul îndatã a poruncit la
un general sã meargã cu ginere-sãu ºi c-un escadron de oaste s-o aducã.

Înturnîndu-se ei, au avut sã treacã o apã. Generalul l-a pîndit pe
negustor cînd era la feresta corãbiei ºi l-a aruncat în mare ; iar
prinþesei i-a spus ca sã nu spuie, cãci o omoarã ; lui îi era dragã ºi
vra s-o cearã la împaratul.

Negustorul, cînd a cãzut în mare, a simþit cã cineva l-a luat în
braþe ºi l-a scos la mal. Cînd º-a venit în fire, acela i-a spus : „Tu ai
sã nãcãjeºti cîtva timp, dar apoi tot ai sã te cununi cu prinþesa ºi ai
sã ai un copil ; sã ºtii cã pentru binele ce þ-am fãcut, cînd va fi copilul
de un an, ai sã mi-l aduci în locul acesta, aici” – ºi s-a fãcut nevãzut.

Mergînd el în oraº, n-a mai îndrãznit sã meargã împaratul, a
început a trãi ca vai de dînsul, lucrînd pe la jidani. Prinþesa a spus
generalului cã nu se va marita, pãn’ nu-i va face un palat frumos.
Palatul a fost gata. Ea a spus cã nu se va cununa pãn’ ce nu se va
zugrãvi odaia ei, cum ei îi va plãcea. El a pus fel de fel de zugravi, dar
ei nici o zugrãvealã nu-i plãcea. A mers ºi barbatul ei sã zugrã-
veascã. El a scris pe pãreþi istoria lui, iar boiala a turnat-o pe jos.
Mergînd ea sã vadã, i-a plãcut º-au hotãrît nunta. A trimes sã aducã
pe zugrav ºi l-a pus la fereduit, de a venit ºi el la nuntã. La masã, a
trebuit sã spuie fiecare cîte o poveste º-a spus ºi el povestea lui,
întrebînd ce sã cuvine acelui ce omoarã. „Sã-l legi de coada unui cal
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ºi sã-i dai drumul”, a zis generalul. „Apoi dar þ-ai fãcut singur jude-
cata !” Împaratul a poroncit ºi l-au legat ºi unde i-a picat capul, s-a
fãcut deal etc. iar ei s-au cununat ºi în curînd au avut º-un copil.
Tatãl copilului era tare suparat ºi, întrebîndu-l socrul sãu, i-a spus.
Au hotãrît cu toþii cã trebuie sã-l ducã.

În ziua hotãrîtã, el a dus copilul. Iatã cã vede venind spre mal 4
corãbii. Apropiindu-se, vede pe cel care-l scapase cã se coboarã. „Mã
cunoºti cine sînt?” „Nu.” „Eu sînt acela pe care l-ai rãscumparat din
spînzurãtoare – ºi pentru binele ce mi-ai fãcut, þ-am fãcut ºi eu
bine ; aceste 4 corãbii ce le vezi sînt pline cu mãrfuri, sînt ale tale.
Ia-þi ºi copilul ºi trãiþi fericiþi !“ ºi zicînd, acestea nu s-a ºtiut ce s-a
fãcut. De la Vasile Tanasiuc, Clocucica

*

Într-o variantã din Roºa, e începutul astfel : Mergînd un bãiet,
cumpãrã un spînzurat, apoi pe 3 fete ce arau în plug ; – pe una o ia,
iar cele douã merg în þara lor. Fiind dat el în apã, sufletul îl face
grãdinari la împaratul ºi vine la nuntã de spune povestea, cãci
femeia lui a cerut sã spuie toþi poveºti.

*

Ion Credinciosul

A fost un boier º-avea un servitor foarte credincios, îl chema Ion.
Boieriul s-a dus de-acasã ºi i-a lasat totã casa pe mîni, ba i-a lasat
ºi lada cu bani în pastrare, aºa mare încredere avea în el. Rãmînînd
Ion singur, flecãii din sat s-au apucat sã facã un bal straºnic, în
nãdejdea lui Ion, ºtiind cã el le va plãti cheltuielile. Ion nu se da sã
meargã cu ei, pãn’ în cele din urmã s-a lasat înduplecat. Au bãut, au
mîncat, au jucat – cînd la plãtit, nu li s-ajungea sã plãteascã 30 de
galbeni. A mers Ion º-a scos din lada boieriului º-a plãtit. Vine
stãpînul sãu acasã ; numãrã banii ºi vede scãdere. „Ce-ai fãcut cu
paralele, Ioane?” El îi spune adevarat. „Ce-ai fãcut, n-ai fãcut bine ;
trebuie sã te învãþ minte ca sã nu mai faci. Întindeþi-l la scarã, zice
boieriul, ºi trageþi-i 30 ; sã se înveþe altã datã minte…” L-au întins
ºi l-au bãtut ca pe dînsul…

La cîtva timp, merge iarãºi boieriul de-acasã pe vro lunã de zile
ºi iar îi lasã casa ºi banii în samã; flecãii satului iar s-apucã de
fãcut bal ºi-l smomesc ºi pe bietul Ion. De astã datã ia el din casã
100 de galbeni ºi plãteºte datoriele benchetului 90, iar 10 i-a ramas
lui în buzunari. Acuma, stã ºi se gîndeºte : „De mi-a da boieriul,
pentru aceºtia, 90 de beþe, sînt mort ; mai bine sã-mi caut eu de
ducã.” Închide toate uºile cu cheia ºi pune cheile unde ºtia boieriul ;
îºi ia schimburile lui ºi porneºte.

Merge el, merge, ajunge la o apã, dar neavînd cum sã treacã
dincolo, sã pune între tufe pe mal ºi se hodineºte. Ba fiind obosit de
drum, chiar adoarme. Se trezeºte el într-un huit de glasuri ºi sare
repede spãriet în sus, vede o corabie la mal c-o mulþime de oameni
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ºi vro doi veneau spre dînsul. „Cine eºti tu?” îl întreabã aceia. „Sînt
ºi eu un dus din lume.” „Ce slujbã ºtii sã faci ?” „Sînt bucatari.”
„Vinã cu noi, cã nouã ne trebuie un bucatari, sã ne fii numai cu
credinþã…” „Bine, mã duc.” L-au luat pe corabie… Aceia erau 61 de
hoþi, toþi fraþi, dintr-un tatã º-o mamã, aveau corabia lor, moºia lor,
într-un ostrov mare ºi nu îndrãznea nime sã se apropie de ei. L-au
dus pãn’ la curþele lor ; aice se aflau de toate bunãtãþile, cãci ei, cînd
veneau acasã, cu de toate veneau încarcaþi. Ion s-a apucat îndatã ºi
le-a fãcut în grabã bucate ; ei au ramas mulþãmiþi. A doua zi, i-au
dat cheile de la cãmãri, hambare ºi ei s-au dus la pradat, cînd vor
veni, sã gãseascã mîncarea gata. Erau cerbi, cãprioare, el le-a fãcut
niºte bucate, cã-þi lingeai degetele ; astfel cã, venind talharii ºi
gãsindu-le pe plac, i-a lasat fiecare cîte un galbãn pe talger. Avea
acuma 61 de galbeni.

El s-a bucurat tare ºi s-a gîndit în gîndul lui cã bine i-ar merge,
dacã va fi tot aºa ; ºi bine îi mergea, cãci, de cîte ori talharii erau în
chef bun, niciodatã nu lua talgerele deºerte de la ei.

Iatã cã face împaratul Roºu o petrecere, care avea sã þie vro
sãptãmînã ºi-l pofteºte ºi pe talhariul cel mai mare la petrecerea
ceea, sã vie pe costul lui. Cãpitanul talharilor tare s-a bucurat º-a
dat drumul fraþilor lui pe 2 luni, sã se primble prin lume : sã boteze,
sã cunune, iar de furat, nimic sã nu fure. Au pornit ei cu toþii, a
ramas numai Ion acasã cu gospodãria, spuindu-i cã, dac-ar vedea vro
litvã rea cã vine asupra lui, sã se suie în turn ºi sã plece steagul.

Acolo la petrecere, împaratul Roº a spus la cei de faþã, cã : care se
va afla sã-i fure pe fata împaratului Alb, îi dã jumãtate de împãrãþie.

Iatã cã s-au împlinit cele 2 luni ; º-au venit cu toþii înapoi acasã.
Fratele cel mare i-a adunat în jurul lui ºi le-a spus despre ce e
vorba. Sã vã duceþi în oraº ºi sã cumparaþi cele mai frumoase mãtã-
suri ºi lucruri femeieºti ºi sã faceþi în corabie 61 de dughene ; apoi sã
mergeþi pãnã la împãrãþia împãratului Alb ºi sã trageþi corabia în
dreptul palatului ºi cine va întra înlãuntru ºi va vrea sã cumpere un
lucru, voi, pentru marfa de 100 lei, sã cereþi 200 ; dar de va veni
cineva de la palat, pentru marfã de 100, sã cereþi un leu.”

Au fãcut ei toate dupã porunca fratelui celui mai mare ; au ajuns
cu bine º-au tras pod de la corabie pãn’ la mal. Au început a veni
slugile de prin curte, boieri, a cumpara care de care, cãci strãbãtuse
vestea în tot palatul, cã se capãtã totul în dar ; pãnã ce i-a venit gust
ºi fetei împaratului sã cumpere. A întrat într-o dugheanã, în a doua,
a treia, – din ce în ce, lucrurile erau tot mai frumoase ; ei au rãdicat
podul ºi cînd s-a trezit ea, mergea pe mare. A început a þipa, dar
nimic nu i-a ajutat.

Au dus-o în ostrovul lor. Cel mare tare s-a bucurat cînd a vãzut-o,
a închis-o într-o odaie, a dat drumul pe 3 luni fraþilor sã meargã prin
lume: sã boteze ºi sã cunune, dar nimicã sã nu fure ; ºi el a plecat sã
facã contractul cu Roºu-Împarat º-apoi sã-i dea fata.

Rãmîne Ion iarãºi singur. Amu-i era ºi lui urît ;talharii i-au lasat
cheile sã umble prin toate odãile, numai în douã odãi sã nu între. În
graba cea mare, cãpitanul a fost uitat sã spuie lui Ion sã deie de
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mîncare fetei ; el i-a fost lasat ceva de mîncare lîngã dînsa, dar apoi
s-a gãtit.

Umblînd Ion prin odãi, se gîndeºte : de ce sã nu între ºi-n acelea
douã? ªi chiar învîrte la o odaie cheia în broascã. Cînd întrã în-
lãuntru, ce sã vadã... ªedeau trupurile de oameni morþi, clit, de jos
pãnã sus, unul peste altul, ca þuhalii la moarã. S-a umplut de milã :
„Sãracii de voi, ce zile aþi ajuns !” Iese ºi se duce de cautã un hîrleþ,
merge pe o tolocuþã, deoparte de casã, ºi începe a sapa la gropi. A
numãrat cîte trupuri sînt ºi a sapat atîtea gropi ; apoi l-a dus în spate
tot cîte pe unul ºi i-a îngropat frumos pe toþi, – le-a zis vecinica lor
pomenire, le-a fãcut cruciþi de ºindilã ºi le-a pus la fiecare la cap,
apoi se dã deoparte ºi se uitã zicînd: „Nu-i urît þintirimul ista, ba-i
chiar frumos !” A fãcut cruce cu mîna spre cimitir, a zis „Dumnezeu
sã-i odihneascã !” ºi s-a întors înapoi. Acuma era sara, s-a culcat º-a
dormit fãrã simþire, cãci era trudit.

A doua zi dimineaþã, se scoalã el ºi dupã ce-ºi isprãveºte lucrul,
îºi aduce aminte cã mai are o cheie. In sã meargã sã caute ºi-n ceea
odaie, sã vadã ce-a gãsi.

Întrã ºi vede o fatã în straie foarte frumoase, trîntitã la pãmînt
ºi parcã gemînd. Aleargã º-o scoalã sã-i dea ajutor. Ea a deschis
ochii ºi iar i-a închis, nu putea vorbi. Îndatã a înþãles cã e moartã de
foame. A dus-o în braþe pãn’ în odaia lor, i-a turnat rom pe gît, i-a
dat cîte puþin vin, pãn’ ce-a început a-ºi mai veni în fire, i-a pregãtit
degrabã mîncare ºi cîte puþin i-a turnat pe gurã, pãnã ce, la o zi sau
douã, a început a vorbi ºi singurã a mînca. I-a spus cum au furat-o,
dar nu ºtia ce vrau sã facã cu dînsa. „ªtii ce, zice el, eu te voi scapa
de aice, haide sã fugim!”

La vro sãptãmînã, cînd era ea destul de tare, a luat el bani cît a
socotit, º-au luat merinde de drum ºi au pornit. Au mers ei de
dimineaþã pãnã sara, cînd sara, s-au trezit tot pe loc înapoi la
palatul talharilor. „Las’ cã mîni vom apuca alt drum.” Se scoalã
des-de-noapte, apucã pe drumul celalalt ºi merg iar pãn’ în sarã – ºi
iar se trezesc pe locul de unde au pornit.

Încep a plînge ºi a se ruga lui Dumnezeu, se scoalã a treia zi
dimineaþã ºi pornesc, ºi merg cu spori, pãn’ ce au ajuns noaptea la o
pãdure foarte mare º-acolo, mai înuntru, au vãzut o zare de foc.
„Doamne, dragã, zise fata, du-te ºi te roagã sã ne primeascã, cã nu
mai pot.”

A mers el înlãuntru, acolo era un bãtrîn fioros. „Veniþi !” le-a zis
el. Au întrat în casã. „La mine cine întrã cu zile nu mai scapã.” Dau
ei sã se închine, nu-i lasã. „Eu sînt tatãl celor 61 de talhari, de unde
veniþi voi, eu v-am purtat douã zile degeaba ºi dacã nu era voia mea
sã veniþi aice, ºi astã sarã aþi fi fost la palat înapoi…” Da în cui,
deasupra capului moºneagului, era o sabie care se miºca întruna, ca
un ceasornic. Ei au fost încremenit, strînºi unul lîngã altul, Ion
Credinciosul ºi fata împaratului Alb. Aveþi voi noroc, le zice bãtrî-
nul, cã sînt sfãdit cu ficiorii mei, ºi vrau sã le fac ºi eu o ºotie.
Culcaþi-vã fãrã fricã ºi mîne vã voi trece eu singur apa de ceea
parte.” Cînd a spus aºa, parcã li s-a rãdicat un bolovan rece din
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spate. S-au culcat ºi s–au hodinit de drum. A doua zi, moºneagul a
luat sabia din cui, i-a chemat sã meargã dupã dînsul ºi cînd au fost
la apã, a ameninþat în cruce cu sabia. Apa s-a despãrþit în douã ºi ei
au trecut, iar în urma lor sã tot împreuna. Au mers pãn’ au ajuns la
un oraº, au tras la un otel. Moºneagul a cerut sã le dea de bãut ºi
mîncãrile cele mai scumpe º-a cheltuit el într-un ceas 7500 de gal-
beni. „De-amu, duceþi-vã spre rãsãrit, nu în altã parte, cãci vã va
gãsi” – ºi s-au despãrþit.

Au mers ei tot spre rãsãrit, departe, departe, peste oraºe ºi sate,
pãnã º-au ales un oraº potrivit, unde sã locuiascã. Cu banii ce aveau,
º-au cumparat o casã º-o moºie ºi s-au apucat de gospodãrit.

Iatã cã se împlinesc cele 3 luni de concediu ale talharilor ºi cînd
vin ei acasã, gãsesc tufã ! De-amu, altã nu-i de fãcut, zice cel mare,
decît sã vã faceþi toþi cerºitori ºi sã îmblaþi din sat în sat ºi din oraº
în oraº, pãnã-i veþi gãsi ºi îndatã sã veniþi sã-mi spuneþi. Ei au
îmblat pãn’ au dat de dînºii. Tocmeºte cel mare 60 de butnari sã
lucreze 60 de vase, jumatate pentru vin ºi jumatate sã fie deºerte,
sã între în fiecare jumatate cîte unul din ei ºi tocmeºte 60 de care ºi
pornesc tocmai la oraºul unde era Ion ºi trag tocmai la poarta
boieriului. Strigã: „Hai la vin bun!” Boieriul vra sã cumpere, – gustã:
„E foarte bun.” Dar fiind noaptea s-a rugat negustorul sã-i primeascã
cu carele în ogradã. Acela era cãpitanul, dar aºa schimbat, cã nu l-a
cunoscut. A lasat carele sã între ; bucuria lor ; aºteptau numai sã se
culce cei din casã. Dar iatã cã se aud dobe bãtînd ºi muzici cîntînd,
venind din departare ºi apropiindu-se repede de casã lui Ion. Ion sã
pusese tocmai atunci în pat. Sare repede ºi iese afarã. „Oare cine sã
fie, cucoane ?” întreabã negustorul. „Eu ºtiu cine – sã vede cã e o
armatã.” Dar armata deschide porþile ºi întrã în ogradã, apoi închide
la loc. „Buna sara, cucoane.” „Buna sara.” „Ai de bãut, cã noi avem
de mîncat.” „Am”, zise Ion. „In sã ne dai un sfrediac ºi o lumînare, sã
dãm cep.” ªi s-au aºezat la fiecare antal cîte 2,3. Au dat cep dintr-o
parte, a curs vin, dã din cealaltã, nu curge. „Oare ce sã fie aice,
cucoane, ia sã desfundãm º-om vedea.” Pe negustorul de vin îl þineau
strîns. Scoate din fiecare cîte unul. „Acuma îi cunoºti cine-s, Ioane?”
Ion i-a cunoscut. „Au vrut ei sã te cãsãpeascã, dar i-om cãsãpi noi.”
ªi i-a fãcut bucãþi, cu sabii, cu topoare, într-o nimicã de ceas. „Ei,
d-le Ioane, da pe noi ne cunoºti cine sîntem?” „Nu.” „Noi sîntem
aceia pe care i-ai scos din casa talharilor ºi ni-ai îngropat. Bine
pentru bine ! Rãmãi sãnãtos ºi de-acum sã nu ai nici o fricã…” ºi
s-au fãcut nevãzuþi… Ion a mers apoi la împaratul Alb cu fata ºi a
fost apoi ºi împarat. Dumitru Ciocalãu, Botoºani

*

În o variantã din Mihalcea, ficiorul bucatarului de la împaratul,
fiind alungat, merge la talhari ºi gãseºte o fatã închisã, nu se ºtie a
cui, cu care face o groapã ºi îngroapã trupurile moarte. Talharii, 12
la numãr, se vîrã într-un singur poloboc etc.
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§ 5. Schimbarea sufletului în vite etc.
Diavolul ºi munþii

Odatã, mergea un om noaptea prin munþi cu cimpoiul la o nuntã
ºi-l întãlneºte necuratul. – „Hai la mine, zice el, ºi mi-i cînta trei
zile, cã tare bine þ-oi plãti.” Îl duce în pãdure, în niºte curþi, da în
casã nu era nimic alta decît un stîlp. Cam pe la miezul nopþii, sã
adunã draci cãtã frunzã ºi iarbã ºi aduc o fatã ; atîta o joacã, o
muncesc ºi o chinuiesc, pãnã au cîntat cucoºii. Omul vra sã meargã
a doua zi acasã, darã nu-l lasã, cãci zice cã mai are douã zile sã le
cînte. I-a dat un cal sã-i care lemne, dar sã nu zicã calului „de”, sã-i
zicã „nu”. Omul a mers – ºi, la un deluþ, a uitat ºi a zis „de”. Numai
ce se face din cal înaintea lui o fatã, pe care el o cunoºtea, ce murise
de cîtva timp ºi amu cine ºtie pentru ce greºalã era la draci aici. ªi
a început ea a-l ruga sã spuie la pãrinþi acasã sã-i facã praznice ºi
rugãciuni, s-o scoatã, spuindu-i cã ea e fata ce o nãcãjesc dracii
noaptea. Da pe el l-a învaþat cã, dacã va mai cînta douã zile, diavolii
i-or da sã-ºi aleagã din trei grãmãzi bani : el tocmai din gramada a
treia sã ia, cã aceia-s curaþi. Dupã aceea, s-a fãcut iar cal, de a mers
acasã.

Omul a fãcut aºa cum i-a zis ea ºi a cerut ca sã-l ducã cu cãruþa
acolo de unde l-a luat. Dracul l-a dus, dar de ciudã cã n-a luat banii
ce-a vrut el, cã i-ar fi venit înapoi, – pe unde au mers prin munþi,
toþi munþii i-a rupt în drumul lui ; se cunoaºte ºi amu locul acela :
dincolo de Bãnila Moldovineascã. Andron Dragan, Mihalcea

Iadul e încolo, în munþi ; acolo arde necontenit focul cu cei gre-
ºiþi – cu vornicii, cu boierii – carã dracul pietre cu ei ºi ard în foc.

Mihalcea
Un bãiat s-a fost rãtãcit odatã noaptea prin pãdure ºi nu gãsea

drumul sã meargã acasã ; vede o luminã ºi se ia dupã lumina ceea.
Ajunge la niºte curþi, acolo era un domn ce trãgea din ciubuc ; ºi
dupã lumina de la ciubucul lui a fost venit. Îl întreabã domnul acela
ce cautã, el îi spune cã a rãtãcit. – Dacã mi-i sluji un an, eu þ-oi arata
drumul acasã, dar altfel nu te mai duci. Eu am un cal ºi ai sã mergi
la pãdure cu dînsul, dar n-ai sã-i zici „hi”, ci „nu” ºi el are sã meargã.
„ªi în cãruþã, sã pui numai lemne fãrã pãreche ºi sã încarci cît îi
putea.” Bãietul a spus cã va sluji. Slujeºte el un an ºi face toate cum
i-a spus, cînd amu la sfãrºit, se gîndeºte : „Oare de ce mi-a spus el
mie sã fac aºa? Anume am sã pun lemne pãreche ºi am sã zic la cal
«hi» sã vedem ce va fi.” El a facut aºa ºi din cal s-a fãcut o fatã
despletitã. El s-a spãriat. – „Nu te teme, zice fata, ascultã sã-þi spun
cine sînt eu. Eram fatã mare acasã la pãrinþi ºi au vrut sã mã
mãrite dupã un om, pe care eu nu l-am vrut ºi, de ciudã, m-am
spînzurat. Sufletul meu l-a luat necuratul ºi m-a fãcut cal ºi acuma,
iatã ce fac cu mine ! Tu nu m-ai nãcãjit tare, m-ai cãutat, m-ai
adapat, pentru aceea am sã te învãþ cum sã ieºi cu bine de aici.
Stãpînul tãu a vra sã-þi dea bani, pentru cã l-ai slujit, dar tu sã nu
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primeºti bani, ci sã ceri tãrîþe de lemne ºi cãrbuni – ºi iarãºi sã nu
porneºti singur pe jos, ci sã zici sã te ducã el, de unde te-a luat.”

Dîndu-i tãrîþe ºi cãrbuni, în poala sumanului, din tãrîþe s-au fãcut
galbeni, iar din cãrbuni, ruble ºi a avut avere pe toatã viaþa.

Mihalcea
Un om din Cuciur a leºinat º-a vãzut pe o mãtuºã a lui fãcutã cal ;

ea s-a rugat la dînsul ca sã spuie aice pe lume sã nu-i mai deie nimic
de pomanã, cãci dacã nu-i dau, dracii o uitã ºi n-o bat aºa de tare, dar
dacã îi dau, tare o chinuiesc. Maranda Andronic, Roºa

*

Credinþi

Þaranii, de regulã, nu mãnîncã carne de vitã nici de oaie, ci numai
de porc. Întrebînd pe un þãran din Horecea de ce nu mãnîncã, el
rãspunse : „La ce sã mãnînc, poate sufletul acel din vitã e un moº al
meu? !” Gh. Plãcintã

Sufletele pe ceea lume sã prefac în oi.

Sufletul, la 40 de zile dupã ce-a murit omul, merge pe calea ce sã
aflã pe ceri : pe Calea Robilor, pãn’ la scaunul lui Dumnezeu – ºi
dacã a fãcut bine, Dumnezeu îl trimite pe aceeaºi cale înapoi în
lume, în alt om, care va fi fericit, iar dacã nu, îl trimete într-un trup
de om ce sã va chinui – ºi astfel sã pãrîndã pãn’ la sfîrºitul lumei,
tocmai atunci se va alege, cînd va fi judecata cea de apoi.

Neculai Maftei, Mihalcea
Omul care e drept, sufletul lui sã suie în ceri, dar dacã-i pãcãtos,

sufletul lui iese ºi se duce într-o gãinã or într-un cal, într-o vitã ºi
acolo stã pãnã îºi sfîrºeºte munca. ªi cînd vezi cã cade deodatã o
vitã, atunci i s-a sfîrºit sufletului aceluia canonul care l-a avut de
tras ºi el trebuie sã iasã, sã se ducã.

Odatã, mergea o cãruþã c-un rabin ºi eu eram în urmã, zice poves-
titorul. Se suie caii la deal osteniþi, – în deal au stat, dar rabinul
merge ºi pune mîna pe unul ºi zice : „Saracul !” ºi-l netezeºte. Cum a
pus mîna, calul a picat. Rabinul s-a pus în altã cãruþã, dar jidanul
dupã dînsul : sã-i plãteascã calul ! „Tu eºti prost, dacã crezi cã de
aceea a picat calul ; lui i-a fost pãnã atunci sã se munceascã ºi sufletul
s-a dus º-a scapat ; dar de crezi cã eu þi-s vina, na-þi 40 de lei.”
Jidanul a luat banii ºi s-a dus. Dumitru Volcinschi, Ropcea

Gh. Cozma, din Botoºani, spune cã numai jidanii cred cã sufletul
merge în dobitoace.

Întrebînd pe Dumitru Volcinschi „Ce-i sufletul?” el mã întreabã:
„Da ce-i trupul ?” „Trupul e pãmînt.” „Pãmîntul se preface în pãmînt,
din care e fãcut, zice el, iar sufletul se duce în vînt, în aer cãci
Dumnezeu a suflat º-a dat omului duh.”

Odatã, spune povestitorul, mergeam eu cu un jidan ºi era vînt
tare, vîjia printre rãchiþi. „Ce vînt vîjie printre rãchiþile acestea ºi
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cum sã clatinã !” am zis eu. „Acela gîndeºti cã-i vînt, zice jidanul.
Cine ºtie cîte suflete sînt pe fiecare creangã !”

Sufletele care sînt rele se duc în vînt, în grindinã, în ploaie, pe
pãduri întunecate, ca sã nu mai aibã hodinã ; iar cele bune ºed în
iarbã, în flori în copaci înfloriþi lîngã rai – pãnã la judecatã.

Gh. Sauciuc, Clocuciuca
Mãtura sã n-o calci cu picioarele, sã n-o opãreºti cu uncrop, cã-i

pacat. O femeie a aruncat spumã de pe oale pe mãturã ºi aude din
mãturã : „Valeu!” „Care-i acolo?” – întreabã femeia. „Sînt eu, un
suflet, m-a pus Dumnezeu sã stau în mãturã de pedeapsã pãnã
mi-oi face canonul.”

Sufletul dupã ce moare, de pãcãtos, se bagã în mãturã, în cuptor,
de aceea se pun lemne în cuptor, dupã ce se scoate pînea, ca sã aibã
sufletul pe ce ºidea. Se vîrã ºi stã sub vatrã, în drum, în ºtioalne.

Odatã, un om mergea noaptea ºi avea un bãþ potcovit, vede în
mijlocul drumului lucind ceva ºi dã cu bãþul o datã. „Vãleu!” a
rãspuns de acolo. „Cine eºti tu acolo?” „Eu sînt suflet, zice, stau aice
sã mã pocãiesc.” Ana Bulbuc, Mihalcea

Cînd mergi pe drum ºi gãseºti vro sfarã înnodatã, s-o deznozi (s-a
vãzut). – Sufletul e o luminã, vezi vol. I, p. 318.

Sufletele pe ceea lume se prefac în albine, – sufletul se face o
muscã, un fluture. (Despre ºoarec s-a vãzut.)

§ 6. Sfîrºitul lumei. Judecata

Sufletul, dacã iese din om, nu se duce în iad sau în rai, cum sã
crede, el stã aici pe pãmînt, tocmai cînd se vor judeca, au sã se ducã
care unde-i e rînduit.

Sufletele aºa se roagã sã mîntuie odatã Dumnezeu lumea, sã
meargã fiecare la locul lui,– da noi ne rugãm sã nu ne sfãrºim. Ele
stau toate la un loc, acolo unde e sfîrºitul lumei ºi aºteaptã judecata.

Pãnã la a doua judecatã, raiul ºi iadul e gol ; sufletele stau aice pe
lume, dar noi nu le videm. ªi raiul, ºi iadul sînt pe lumea asta, dar
tare departe ; raiul la rãsãrit ºi iadul la asfinþit. Cînd va fi judecata,
Sf.Petru va deschide uºa raiului ºi sufletele celor buni vor întra, iar
a celor pãcãtoºi vor merge în foc, în iad.

Sã fie omul cît de pãcãtos, dar dacã face pomanã ºi face bine, ca sã
zicã altul „bodaproste” ºi dacã 100 de aceia se roagã lui Dumnezeu
sã-i ierte pacatele, Dumnezeu îi iartã ºi întrã în rai. Da sufletul
celor rãi merge pentru totdeauna în foc ; printr-atîtea focuri, cît de
mari pacate au fãcut.

Dacã ai fãcut bine ºi ai dat, vezi toate celea pe ceea lume, dar
de-ai furat ºi ai fãcut rele, vezi relele ce ai fãcut pe ceea lume.
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În iad nu se pun sufletele la carat pietre etc. cum zic, – ar trebui
sã aibã trup – ºi trupul putrezeºte, rãmîne numai suflarea ºi unde
poate sã facã sufletul acestea !? Dãnilã Oloinic, Mihalcea

Sfîrºitul lumei are sã fie cînd se vor împlini 2000 de ani. Atunci
dacã ne vom ruga lui Dumnezeu ºi la Maica Domnului, Maica
Domnului va cere de la ficiorul ei sã ne mai lese pãn’ la 100 de ani,
cã ea cum n-are putere? N-are ºi ea douã sãptãmîni de post? Dar
amu mulþi nu se roagã ºi nu postesc !

Cînd nu se vor mai iubi oamenii ºi nu se vor suferi unul pe altul,
atunci ºi lumea are sã sfîrºeascã ; ºi iatã cã nu e departe : cãci frate
cu frate nu se împacã ºi pãrintele cu copilul se bat ºi se judecã.

Lumea are sã se sfãrºeascã cum s-a început : cum s-au luat la
început copiii lui Adam între dînºii, aºa au sã se ia ºi la sfîrºitul
lumei. Amu, sfîrºitul lumei nu-i departe, cãci se iau neamurile
aproape. Ion Pisarciuc, Roºa

La sfîrºitul lumei, copii nu vor fi – ºi nici o vietate nu va avea pui.
Mahala

Diavolul cel mare tot una întreabã: se mai scriu ouã de Paºti, mai
sînt cãrãri prin grãdini, haturi pe cîmp? Cînd acestea nu vor fi,
atunci ºi el va ieºi.

*

La sfîrºitul lumei are sã iasã scorpia care e legatã în fundul mãrei
de Sf. Gheorghe. El s-a fost dus cu calul sã-l adãpe ºi scorpia ieºind,
Sf. Gheorghe i-a înfipt suliþa în gurã, a legat-o º-a pecetluit-o acolo ;
dar sã nu fi fost Sf. Gheorghe, mînca toatã lumea

Maria Sauciuc, Clocucica

Scorpia a vrut s-o mãnînce pe Maica Domnului ºi Sf. Gheorghe
tocmai la al 7-lea hotar a îngropat-o º-a zis cã, cînd vor fi hotarele
tãiete, atuncea ºi ea va ieºi ºi va propi apele. Înainte, hotarele erau
largi, cã puteai sã mergi cu carul cu boi, dar amu, de abia mai e
semn – ºi nu e mult pãnã cînd nu vor fi deloc.

La Suliþã ( districtul Botoºani), se aflã un balaur, de cînd s-a
fãcut lumea. ( Pe ºerpe cîte puncte sînt, de atîþia ani este.) Balaurul
acela stã într-un deal lung. Gura, pe unde el iese, e ziditã ºi acolo se
aflã pe o piatrã o inscripþie, – iar lîngã ieºire, este o rãchitã, care e
totdeauna verde. În inscripþia ceea spune cã balaurul, cînd va fi
sfîrºitul lumei, se va duce de acolo ºi rãchita se va usca ; – pe aceasta
sã cunoascã oamenii cã e sfîrºitul lumei. Dealul acela împrejur e
îngrãdit, cãci se primejduiesc vitele care pasc pe acolo, se otrãvesc ºi
oamenii ameþesc. Dealul acesta e spre Storeºti.

De la Ghiþã Vasiliu, fînaragiu, Botoºani

*
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Bãtãlia cea de pe urmã

La sfîrºitul lumei, are sã iasã împaratul Constantin cu oastea lui
(s-a vãzut) ºi are sã batã pe toþi împaraþii ºi apoi bãtãlie n-are sã mai
fie.

Lumea asta încã are sã mai fie 100 de ani ºi apoi i sã sfîrºeºte
veleatul, cãci, cum are omul timp hotãrît de trãit, aºa ºi lumea. Mai
întãi, are sã fie bãtãlie aºa mare, cã s-or împuþina oamenii, pe urmã,
vor mînca vîrcolacii soarele, cã nu s-a mai videa pe lume nicidefel ºi
atunci au sã iasã paserile cele cu clonþul de fer, de au sã mãnînce pe
oameni. Oamenii s-or ascunde în pãmînt, în pivniþe, dar de dînsele
nu se poate nime ascunde, cã ele ºi pe sub pãmînt vor îmbla. Atunci
are sã deie Dumnezeu ploaie de foc, de are sã fie curat ºi dupã ce va
arde pãmîntul, are sã se rãstoarne ºi s-a întruna cu partea cea de
sub noi deasupra, cu partea cea curatã – ºi atunci Domnul Hristos
iar va veni pe pãmînt, dacã va fi curat, ºi va face oameni, tot aºa doi
ca dintãi, sã se înmulþeascã ºi sã fie lume.

Dumitru Volcinschi, Ropcea
La sfãrºitul lumei, are sã iasã un împarat ºi acela are sã înceapã

cu bataie de la un capãt al pãmîntului pãnã la altul ºi are sã meargã
tot tãind pãnã la stoliþã ; au sã se batã toate limbele, cã n-are sã
rãmîie decît el ºi cu cîþiva oameni pe pãmînt ºi atunci au sã înceapã
altã lume, dar de n-a fi el, are sã fie foc ºi întuneric, – apã n-are sã
fie deloc – ºi are sã ardã pãmîntul. ªi cînd va fi pãmîntul curat, s-a
scoborî Dumnezeu cu scaunul, cu Sf. Petru, cu Maica Domnului ºi cu
sfinþii, sã judece. Oamenii toþi au sã învie, i-a învia Domnul Hristos
cu trupul, aºa cum a înviat Domnul Hristos. Aceea are sã fie „a doua
înviere” ºi cari vor fi buni i-a lua Dumnezeu la rai, iar pe cei rãi i-a
da la iad. Da pe pãmîntul ista va fi altã lume: cei mititei ca gîzele ºi
tocmai aceea are sã fie lume!

Dumnezeu are sã se scoboare pe „aria celor doi fraþi” ; cã au fost
doi fraþi, cari trãiau aºa de bine, cã ei dintr-o bucãþicã mîncau ºi
dintr-un pahar beau. ªi cînd au avut sã se despãrþeascã, au împãrþit
toate lucrurile ºi nu ºtiu ce lucru l-au tãiat în jumãtate. Acolo are sã
se scoboare Dumnezeu cu scaunul sãu, cã aice pe pãmînt nu-i curat.

Marghioala Ciobanu, Botoºani

*

Valea lui Nãsîm. Cei doi fraþi etc.

Au fost doi fraþi tare cu dreptate unul cãtrã altul ; unul era
însurat, da unul flecãu. Cel neînsurat lucra la cel însurat ; într-o zi,
femeia a chemat pe barbatul sãu la mîncare ºi a rãmas celalalt afarã
sã pãzeascã pînea, cã era îmblãtitã. Da cel neînsurat a luat vro douã
baniþi dintr-a lui ºi a pus la frate-sãu, cã zice : „Fratele meu are copii
ºi-i trebuie mai mult decît îmi trebuie mie.” Dupã aceea, a ieºit cel
însurat din casã ºi s-a dus celalalt sã mãnînce ; zice cel însurat singur
cãtrã sine : „Mie mi-i mai uºor, cã am femeie ºi cãºtigãm amîndoi, da
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el îi singur, n-are cine-i cãºtiga, stãi cã-i voi da de la mine vro douã
baniþi mai mult !” – ºi i-a dat ºi el fratelui sãu pe furiº.

Locul acela se chema Valea lui Nãsîm ºi acolo are sã judece
Dumnezeu lumea, cã acolo a fost cu drept ºi de aceea are sã steie
acolo lumea la judeþ. Vasile Masloschi, Mahala

*

Cînd se va sfãrºi lumea, au sã iasã doi filozofi sã ispiteascã
oamenii ; unul va fi necuratul ºi unul îngerul ºi necuratul îi va
însemna pe a lui cu pecete în frunte. Botoºani

La sfãrºitul lumii are sã trimitã Dumnezeu doi îngeri fraþi, dar
aºa-s ei ca unul. Atunci unul are sã trîmbiþe de la rãsãrit ºi altul de
la asfinþit ºi au sã-l omoare pe Antihrist cu toatã puterea lui. Cã el
are sã aibã putere aºa mare, cã cerul va spinteca ºi pãmîntul va
despica. Atunci are sã împãrãþeascã el 30 de ani, dar anii vor fi ca
zilele ºi apã atunci pe pãmînt nu va fi. Gh. Cosma, Botoºani

Apele se vor preface în steclã, zic unii...

Apele vor fi de aur, zic alþii ; – galbeni ºi ruble vor fi prin bãlþi,
prin rîuri, dar oamenii nu se vor uita, vor fi lihniþi de foame ºi de
sete. Dumnezeu va trimete ºerpi zburãtori ºi paseri cu clonþul de fier
sã-i mãnînce ºi oamenii vor merge la mormînturi ºi vor zice : „Sculaþi
voi, morþilor, sã întrãm noi, viii !”

Cînd va fi sfîrºitul lumei, numai pe atîta sã va cunoaºte cã e vara :
pe frunzã ºi pe iarbã. Botoºani

Cînd va fi sã se sfîrºascã lumea, ploaie nu va fi trei ani – ºi
pãmîntul va fi ca fierul. Atunci diavolul va umbla cu leºia ce sã face
vinerea ºi va adapa oamenii ºi-i va însemna cu pecete roºã pe degetul
cel mezin ºi are sã steie 32 de ani. Da Sf. Ilie, pãn’ atunci, are sã
ucidã pe toþi dracii care sînt pe lume ºi atunci se va coborî pe pãmînt
cu Samson cel tare, ce þine ceriul pe umere, ºi încã cu unul – ºi
diavolul îl va omorî cu sabia lui. Pãmîntul s-a aprinde ºi dupã ce va
fi curat, vor face judecata. La cei rãi, Dumnezeu le va zice : „Voi
duceþi-vã în iadul de veci ; da voi, cei buni, veniþi la hodina raiului.”

Catrina Olãniþã, Broscãuþi
Zice cã acestea 2000 de ani în care trãim sînt a lui Sf. Petru; el s-a

rugat la Dumnezeu sã nu prãpãdeascã lumea, sã ne mai lese.

Cînd va fi sfîrºitul lumei, are sã fie o turmã º-un pãstor.
Dumnezeu are sã înfigã un bãþ în pãmînt ºi de va fi cineva voinic sã-l
scoatã, va mai lasa lumea, de nu, va arde-o de 9 arºini. ªi dupã noi,
au sã fie aºa oameni, cît jumatate de deget, cã 12 vor rostogoli un ou,
aºa are sã le parã de greu – ºi 12 vor îmblãti într-un cuptor.

Ion David, Botoºani
Sfîrºitul lumei va fi în ziua de Duminica Tomei.

Judecata are sã þie numai un ceas, atîta are sã dureze – ºi în
timpul acela, se vor judeca toate sufletele. Vor merge sã le judece, ca
oile prin strungã. Botoºani
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Omul ºi pãrþile corpului

Omul, cum este lasat de la Dumnezeu cu toate pãrþile trupului,
aºa trebuie ºi pe ceea lume sã le aibã toate ºi sã le arete. Unghiile
noi de aceea le punem în sîn, cînd le tãiem, cã pe ceea lume ne
întreabã unde-s ºi din sîn le scoatem ºi le arãtãm.

Ori le punem la þîþîna uºei, cã acolo dacã le pui, ºtii de unde sã le iai.
Elena Braha, Mihalcea

Unghiile, cînd le tai, sã le pui pe palmã ºi sã le sufli zicînd : „Voi
înainte ºi eu dupã voi !” De la mama autoarei

În Mihalcea, sã spune cã sã sufli pe unghii ºi sã le pui în sîn, cã pe
ceea lume le gãseºti ; de le arunci, trebui sã le strîngi de pe unde sînt,
cã pe ceea lume, din unghii se face drum pe apã, punte.

Pãrul sã nu-l arunci, cã, de unde va fi, trebuie sã mergi sã-l
strîngi ºi sã-l ai. Soldatul, la oaste dacã moare ºi de are o mînã ruptã
sau altãceva, dacã a curs sînge, el toate trebuie sã le strîngã, precum
ºi fiecare picãturã de sînge. Pãnã în 6 sãptãmîni, omul dupã ce
moare, sufletul trebuie sã-ºi caute toate. Maria Spînul, Mihalcea

Pe ceea lume, cînd va fi judecata, toate au sã rãspundã. Dumnezeu
n-are sã judece numai sufletul, cãci atunci ar fi uºoarã judecatã.
Atunci au sã se întrupeze toate vietãþile ºi au sã iasã din pãmînt ca
furnicile ºi au sã meargã înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu are sã
întrebe sufletul : „De ce ai pãcãtuit ?” – „N-am pãcãtuit eu, va zice
sufletul, trupul a pãcãtuit.” – „Trupule, de ce ai pãcãtuit ?” – „Cã
inima m-a îndemnat.” – „Inimã, de ce ai pãcãtuit ?” – „Cã buzile
mi-au zis.” – „Gurã, de ce ai spus sã pãcãtuiascã?” – „Nu eu, limba
mi-a spus.” ªi tot aºa mai departe, fiecare are sã-ºi dea sama, pãnã
ºi mînele, degetele ºi picioarele etc.

Lupul atunci are sã învie ºi are sã caute tot ciolãnelul de pe
unde-i, ca sã întrupeze pe om la loc ºi sã-ºi dea sama de ce ºi pentru
ce l-a mîncat. Numai cei mîncaþi de porc n-au sã mai învie. (Alþii
spun cã ºi porcul va aduce bucãþica în gurã ºi o va pune la loc.)

Gh. Cosma, Botoºan

La sfîrºitul lumei, vîntul are sã aducã oasele ºi le va pune închie-
turã la închieturã, iar ploia va ploua ºi va lipi colbul înapoi pe trup,
de se va face fiecare cum a fost. Apoi va fi judecata ºi drepþii sã vor
duce la dreapta, iar strîmbii, la stînga. Dumitru Hergheligiu, Vereºti

Omul cît trãieºte pe pãmînt, veacul lui e însemnat pe cea lume : 7
ceasuri. I. Pisarciuc, Roºa

La sfîrºitul lumei, toþi oamenii se vor întrupa ºi au sã aibã fiecare
vîrsta de 30 de ani, cum a avut Domnul Hristos cînd a murit.

*
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Sf.Ilie. Sf. Mihail. Pãmîntul. Sufletele

Sf. Ilie e cu trupul la ceri, dar la sfãrºitul lumei, trebuie sã moarã.
Este un bou pe care îl hrãnesc jidanii ºi pe care ei, la sfãrºitul lumei,
au sã-l taie ºi toþi vor gusta din carnea lui. Boul acela paºte o falcã de
iarbã pe zi ºi bea un iaz ; pe pielea lui, dupã ce-l vor tãia, au sã se
prindã la luptã Sf.Ilie ºi cu necuratul, ca sã nu curgã sînge pe pãmînt,
ºi necuratul are sã-l omoare pe Sf.Ilie. – Alþii spun cã, din bou,
jidanii vor face hram ºi sf. Ilie cu Arhanghelii Mihail ºi Gavriil, cã el
cu dînºii umblã de cînd l-a luat de pe pãmînt, iar cuþitul ce-l poartã
Sf.Mihail e pentru Sf.Ilie pregãtit. Atunci Sf.Ilie i-l va lua din mînã
ºi va veni cu dînsul pe pãmînt. Jidanii au sã-l prindã º-au sã-l taie cu
cuþitul, pe pielea cea de bou, bucãþele, cãci ei tot nu cred în Hristos,
dar în piele este o bubã cît oul, de care au pe spate vitele bine þinute,
ºi are sã fie în piele o borticicã cît un vîrv de ac, – pe acolo are sã
curgã o picãturã de sînge ºi are sã aprindã lumea. Pãmîntul va arde
de 7 stînjeni în jos ºi s-a face ºes, aºa cum a fost înainte de potopuri.
Iar pe urmã, zice cã au sã fie oameni de acei mititei etc.

Ion Pisarciuc, Roºa

(Boul acela se va junghia în ceri, zic unii – ºi din sîngele lui, va
ploua ploaie de foc ºi va arde pãmîntul.)

*

Cînd va fi sfãrºitul lumei, Dumnezeu are sã-i dea diavolului 33
de ani lumea, are sã-l scoatã din lanþuri, cã aºa au avut vorbã, ºi
cine va bea de la el va fi a lui, iar cari vor fi a lui Dumnezeu,
Dumnezeu va îmbla numai cu o prescure ºi cu un pahar de vin ºi se
vor sãtura. Dar anii vor fi ca zilele ºi ceasurile ca clipitele.

Diavolul va tãia capul sfîntului Ilie ºi din sîngele lui va arde
lumea pãnã s-a curãþi. Atunci va veni vîntul cu doi ficiori ai lui ºi
vor sufla cenuºa în mare, iar pãmîntul va rãmîne alb curat.

Sufletele, cînd va trîmbiþa moº Adam, are sã le aducã prin ape
fãrã vad, sã le judece. Dracii vor fi cu condice º-or cumpeni faptele
omului ; în cumpãna lor, vor pune bolohani ºi pietre, da dreptatea va
fi cît un mac ºi pe toate le-a cumpeni.

Judecata are sã fie pe aria celor doi fraþi, cari, cînd lipsea unul,
celalalt îi punea de la dînsul un snop. Unde mai sînt astãzi aºa
fraþi ! George Bãrbãcariu, Bagiurea

*

La sfîrºitul lumei are sã ardã pãmîntul de 9 stînjeni, pãnã ce va
da de curat. Atunci pãmîntul va merge la Dumnezeu ºi va zice :
„Doamne, nu mai pot rabda, sînt destul de curat !” – „Da cît eºti de
curat?” îl va întreba Dumnezeu. – „Ca o franzolã.” – „Nu eºti destul
de curat, cã în franzolã poate sã fie un pai ; mergi ºi te mai curãþã !”
Dupã ce va mai arde, va merge iar – ºi Dumnezeu îl va întreba iar cît
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e de curat. Atunci pãmîntul va rãspunde : „Ca Iisus Hristos.” – „Ia,
amu eºti curat !”

Focul atunci se va stînge ºi cele 12 vînturi vor sufla sã facã din
cenuºã o movilã ºi va sta aºa 7 zile. În ziua a 7-a, va trece pe deasupra
Sf. Ilie ºi va trîmbiþa ºi toate sufletele oamenilor vor ieºi din movilã
în chip de oi ºi de capre. Oile le-a despãrþi Dumnezeu º-or fi a lui
Dumnezeu, le va lua la dînsul în rai iar caprele, a celui necurat, le va
lua ºi le va duce la el în iad.

Aceasta are sã se întîmple la Ierusalim, pe valea lui Safat.

La judecatã, s-a cumpeni inima omului într-o cumpãnã ºi dracul
în alta – ºi dacã va cumpeni dreptatea pe dracul, se vor prinde de el
toþi dracii din iad ºi tot n-or putea-o cumpeni.

Dintre pãcãtoºi, va alege mai întãi Dumnezeu, pe urmã, Domnul
Hristos, dupã el, Maica Domnului, apoi, Sf. Niculai ºi tocmai la urmã,
pe cei beþivi, Sf. Petru, pentru cã ºi el a fost bat, cînd a cãzut sub
lãtoc la velniþã.

Maica Domnului ºi toþi sfinþii vor scapa atîtea suflete, cîte vor
putea cuprinde cu mîna dreaptã, apoi, sã vor preface iarãºi toate
sufletele în oameni ºi cei drepþi vor merge la rai, iar cei pãcãtoºi, cu
diavolul la iad ºi vor munci zi ºi noapte la rãdicat bolovani, la fãcut
ziduri ºi fel de fel de lucru ; dupã pacate, ºi muncã.

Unii spun cã nici aºa nu va fi : cãci, cînd va îmbla diavolul printre
oameni ºi ei vor iscãli cu o picãturã de sînge din degetul mic pe
hîrtie albã cã sînt ai lui, diavolul hãrtia o va strînge sub o piatrã în
mare, iar Domnul Hristos va da foc sã ardã totul ºi va arde ºi hãrtia
ºi tot nu s-or pierde sufletele ; vor fi a lui Dumnezeu.

Ion Pisarciuc, Roºa

*

Dintre toþi sfinþii, Sf. Mihail n-a fost chinuit, dar la judecata cea
de apoi, dracul are sã-l iaie – dupã ce va tîmbiþa Sf. Mihail, cãci el
e trîmbiþaº – ºi are sã-l bage într-o piele de dihor ºi-l va munci.
Pielea de dihor are rãsãrituri ºi prin borþile acele va curge sîngele
lui, care va aprinde pãmîntul ºi are sã ardã de 7 stînjeni ca sã se
curãþe, cãci multe blãstãmuri, pacate ºi nelegiuiri sînt pe el.

Sf. Mihail zice cã, la începutul lumei, slujea la diavolul ºi Sf.Petru
i-a zis sã vie la Dumnezeu. „D-apoi cum mã voi duce, cãci eu sînt
rãu, sînt pãcãtos.” „Nu-i nimic, Dumnezeu te va ierta.” Sf. Mihail
s-a luat ºi s-a dus cu diavolul la scaldat ºi, dupã ce a fãcut Dumnezeu
gheaþã deasupra, Sf. Mihail a fugit în sus, dar diavolul îl ajungea.
„Doamne, mã ajunge !” a zis Sf.Mihail. „Ilie, a strigat Dumnezeu, ia
tunul ºi dã într-însul !” ºi Sf.Ilie i-a tãiet diavolului aripele, de a
cãzut jos. De la Gheorghe Sauciuc, Clocucica

La sfãrºitul lumei, are sã deie deodatã 7 focuri din toate cele 7
tunuri, cum a fost la începutul lumei – cã Sf.Ilie amu numai c-un tun
umblã, i le-a luat Dumnezeu, cãci prãpãdea lumea – º-acuma, cînd
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va da foc din toate, ceriul cu pãmîntul are sã se facã una ºi vor arde
ºi pe urmã, va face Domnul Hristos judecata.

Maranda Andronic, Roºa
Sf.Ilie încã n-a capatat canon pentru pacatul sãu, cã a omorît pe

tatãl sãu ºi pe mã-sa, dar la sfîrºitul lumei îºi va lua ºi el pedeapsa.
Povestitorul nu ºtie cum. Botoºani

Dupã ce va arde din sîngele lui Sf.Ilie ceriul ºi pãmîntul,
Dumnezeu va aduce pe lume iar pe blãjini pe oamenii cei cuvioºi ºi
plãcuþi lui Dumnezeu, care 9 bãteau malai într-un cuptor. Aceia au
fost la începutul lumei, înainte de urieºi, ºi tot ei vor veni dupã noi.

Mãrioara Vãtãjiþa, Botoºani
Zice cã la începutul lumei, pe pãmînt au fost rohmanii, – acei ce

fac pasca cu zama ce lãsãm noi de paºti în ouã – ºi Dumnezeu a
întors pãmîntul cu ei dedesupt, º-acuma cînd sã va sfîrºi lumea,
Dumnezeu iar va întoarce pãmîntul cu partea cea dedesupt,
deasupra ºi vor rãmînea ei pe lume, alþi oameni nu vor mai fi.

Dochiþa Marianciuc, Mihalcea
În comuna Tudora, jud. Botoºani, se spune cã pãmîntul va arde,

pãn’ va fi neted ca masa, º-apoi Dumnezeu îl va înturna cu ceea
parte deasupra, cu blajinii, care 12 rãdicã un ou. – Nu spun cã ar fi
trãit înainte de urieºi.

Dupã noi, au sã fie oameni mari ca pãpuºoiul, se spune în
Botoºani. Sau : la vremea de apoi, au sã fie cîte 7-8 pe-un pãpuºoi.

În Odobeºti, se spune cã oamenii ce vor fi „se vor sui cu scara în
pelin”.

Cã, dupã noi, vor veni niºte oameni cît degetul cel mare, dar au
sã fie tari, cã vor þinea pe un om de al nostru pe palmã. ªi apoi va fi
sfîrºitul lumei. Roºa

Sub noi, zice cã sînt oameni ca guzanii, ca ºoarecii, aceia vor veni
dupã noi, se spune în Broscãuþi. În Mihalcea, se spune cã au sã vie
oameni ca furnicile.

Sfîrºitul lumei va fi dupã ce vor fi trãit oamenii cei mititei ºi apoi
se va sfîrºi lumea; atunci nici lunã, nici soare nu va fi. Roºa

Dupã ce se va sfîrºi lumea asta, oamenii ce vor fi vor zbura ca
pãserile ºi nu vor mînca, nu se vor nãcãji ca noi, ci vor trãi aºa, din
duh sfînt. Odobeºti
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1. Bajura – suburbie a oraºului Darabani.
2. Menþionatã ºi cu domiciliul în Cernãuþi.
3. Toponimul desemneazã uneori oraºul, alteori þinutul. Informatorii la

care se indicã fie ºi o singurã datã satul sau comuna botoºãneanã de
origine au fost încadraþi acolo, nu ºi la Botoºani.

4. E, poate, una ºi aceeaºi persoanã cu Maria Dascalovici.
5. ªi Profira Cornean-Zvorîºteanu.

Localitãþile din care s-au cules
textele ºi numele informatorilor

Bacãu –
Bagiurea1 (Botoºani) – Gh. Barbacariu ; Natalia Barbacariu ;

Neculai Kircor.
Bahrineºti (Bucovina) – Maria Braha, n. Stroici.
Bãiseºti (Bucovina) –
Berchiºeºti (Bucovina) –
Bãlãceana (Bucovina) – Aurora Preda2 (elevã).
Bobeºti (Bucovina) – Neculai Maftei
Boian (Bucovina) –
Botoºani3 – Elena Aftanachi ; Maria Bãrbieriu ; Ilie Buzilã ; Gh.

Calfã ; Marghioala Chitic ; Maria Ciobanu ; Dumitru Ciocãlãu ;
Toader Clim ; Neculai Cocriº ; Petrea Cocriº ; Gh. Codrescu ;
Nastasia Corneanu ; Gh. Cosma ; Sultana Crãciun ; Ion David ;
Maria Dascalovici ; Maria Diaconovici4 ; Neculai Duhaniuc ;
Gh. Dumitriu ; Haralamb Dumitriu ; Maria Dumitriu ; Saveta
(Sevastiþa) Dumitriu ; Tinca Dumitriu ; Vasile Dumitriu
(preot) ; Maria (Marghioala) Gãlãþan(ca) ; Iancu Glãvan ;
M. Greculesi-Dumitriu ; Maria Grigorescu ; Ileana Ionescu ;
Vasile Langa ; Dumitrache Lãzãreanu (preot) ; Ilie Lupu ;
Ilinca Mazîliþa ; Dumitru Mazilu ; Ioan Mihai ; Ileana
Munteanu ; Mihalache Munteanu ; Rucsanda Neculiþã (mama
autoarei), Elena Niculiþã ; Ana Onicescu ; Elena Poenariu ;
Elena Popescu ; Ileana Puricioaia ; baba Rucsanda ; Sofia
Romaneanu (Romanescu) ; Varvara Sãbiuþã ; Vasile Sãbiuþã ;
Maria Sãlãgeanu ; Xenia Sevastos ; Agripina Sîrghevici ; Iancu
Stavrat ; Maria Stavrat ; Maria Tihu. Ghiþã Vasiliu
(fanaragiu) ; Mãrioara Vãtajiþa, Rucsanda Verdeanu ; Ana
Zvorîºtean ; Ioan Zvorîºteanu ; Profira Zvorîºteanu-Andreescu5.

Brãeºti (Bucovina) – Ileana Puiþãu.
Brehueºti (Botoºani)
Broscãuþi (Bucovina) – Elena Bahrin ; Gh. Bejan ; Sanda Buftea

(þigancã) ; Ioan Cecal (Cical) ; Toader Cojocariu (þigan) ; Ana
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Darie ; Ilie Dulgher (Dulghir) ; Mina Dulgher (Dulghir) ;
Domnica Mihailiuc ; Nichifor Moþpanciuc ; D. Neagu ; Maria
Neagu ; Catrina Olanu (Olãniþa) ; Ileana Olanu (Olãniþa).

Budeniþa (Bucovina) –
Buhalniþa (jud. Neamþ) – d-nul David.
Bulzeºti (Transilvania) –
Burla (Botoºani) – Mihai Juravla (Juravlea).
Caliceanca6 (Bucovina) –
Camena (Bucovina) – Maria Covaliu (Marghioala Covaliþa) ;

Dochiþa Irimiþã ; Panoria Petrãºecu (Petraºcu, Petraºciuc) ; Ion
Voroneþchi.

Cãrãpciu (Bucovina) –
Ceahor (Bucovina) –
Cernãuþi (Bucovina) – Ana Falicman ; Elisaveta Jemna ; Vasile

Jemna ; Ionicã Porchirean ; Ioan Sbiera (profesor) ; Constantin
ªtefanovici (profesor) ; Sofia ªtefanovici, n. Herescu.

Ciudei (Bucovina) –
Clocucica7 (Bucovina) – Gh. Sauciuc ; Maria Sauciuc ; Vasile

Tanasiuc.
Comãreºti (Bucovina) – d-na Repta.
Corceºti (Bucovina) – Ana Cobelea.
Corovia (Bucovina) – Pachina Fidirciuc ; ªtefan Fidirciuc.
Costîna (Bucovina) – Aniþa Haidãu (Haiduc).
Cresceatic (Bucovina) –
Cuciurul-Mare (Bucovina) – Gh. Macovei ; Gheorghe Manoilã

(Manoilã Pietrarul).
Cuciurul-Mic (Bucovina) – Ana Stratulat.
Curteºti (Botoºani) – Aniþa Pîslariu, Catinca Pîslariu.
Darabani (Botoºani) –
Davideni (Bucovina) –
Dorohoi –
Dorna (Bucovina) –
Flãmînzi (Botoºani) –
Focºani –
Frãtãuþi (Bucovina) –
Gafenceni (Botoºani) –
Gãlãneºti (Bucovina) –
Gemenea –
Gogolina (Bucovina) – Olimpia Albu.
Hãlãceni –
Hîrlãu8 (Botoºani) – Maria Rugescu.

6. Suburbie a oraºului Cernãuþi.
7. Suburbie a oraºului Cernãuþi.
8. Azi în jud. Iaºi.
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Horecea9 (Bucovina) – Ion a Domnicãi ; Ileana Danciuc ; Ion Plãcintã.
Horodnic (Bucovina) – Aniþa Smolinciuc.
Igeºti (Bucovina) – Dumitru Volcinschi.
Ionãºeni (Botoºani) –
Iliºeºti (Bucovina) – Elisaveta Buzdugan.
Iordãneºti (Bucovina) – Pavel Bojescu ; Todosia Opaiþ.
Lucaviþa (Bucovina) – Alecsa Isar.
Mahala (Bucovina) – Catrina Dumitraºcu (Dumitraºciuc) ;

Dumitru Grigoraºciuc ; Dochiþa Hurghiº (þigancã) ; Ana
Maslosca ; Vasile Masloschi (Maslovschi) ; Neculai Nandriº ;
Maria Reus ; Acsinia Roman.

Mãnãstirea Doamnei (Botoºani) –
Mãmãeºti (Bucovina) –
Mãzãnãeºti (Bucovina) –
Mihalcea (Bucovina) – Gh. Andriciuc ; Safta (Sofia) Andriciuc ;

Toader Andriciuc ; Ion Arseni ; Paraschiva Artimonovici ; Ana
Bulbuc ; Mihail Bunduc ; Catrina Beicu ; Petrea Beicu ; Pãlie
Bilig ; Aglaia Braha (Brahna) ; Dumitru Braha ; Elena Braha ;
Maria Braha, n. Stroici ; Profira Braha ; Cãlina Caliniuc ;
Maria Chiseliþã ; Vasile Chiseliþã ; Ana (Anastasia)
Constantinovici ; Fevronia Constantinovici ; Grigore
Constantinovici ; Teofil Constantinovici ; N. Cornuþã ; Petre
Costiniuc ; Ion Cozloboschi ; Maria Cozlobosca ; Cãlina
Culcimiuc10 ; Domnica Culincu (þigancã) ; Maria Curuliuc ;
Onofrei Dãnilã (Daneliuc) ; Catrina Dãnilã (Daniluc) (þigancã) ;
Andron (Anton) Drãgan (lingurar) ; Gh. Dragomireschi ; Saveta
Dragomireschi ; Aniþa Filip ; Chiril Filip ; Isidor Filip ; Nichifor
Filip ; Ursana Filip ; Mariþa Foca ; Iacob Hradovei ; Pintilie
Lãpuºnean ; Eudochia (Eudoxia) Leviþchi (Leviþca) ; Ileana
Lubzun ; Paraschiva Macovei ; Ana Malec ; Paraschiva Malec ;
Ion Marcincoschi ; Dochiþa Marianciuc ; Aglaia de Mãnescul ;
Mariþa Melnic ; Andrei Motoc (lingurar) ; I. Motoc (þigan) ;
Dãnilã Oloinic (þigan) ; Ecaterina Pantea ; Irina Pantea ; Petre
Pantea ; Eufrosina Perjul ; Iftimie Pita ; ªtefan Pita ; Agafia
Popovici ; Matei Puzdreac ; Elisaveta Reus ; Ana Sava ; Ilie
Sleuca ; Maria Spînu(l) ; Ilie Struþ ; Maria Struþ ; Ecaterina
Scraba ; Tomovici (ieromonah) ; Gheorghe Torschi ; Neculai
Torschi ; Cleonica Tuºinschi ; Maria Tuºinschi-Reus ; Victoria
Tuºinschi ; Natalia Þarevici ; Elena de Volcinschi.

Mihãileni (Bucovina) – Elena Stavrat.
Mihoc (Bucovina) –
Molodia (Bucovina) – Ghiorghi Puiu.
Nãsipureni (Basarabia) –
Odobeºti

9. Suburbie a oraºului Cernãuþi.
10. Poate e aceeaºi persoanã cu Cãlina Caliniuc.
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Orãºeni (Botoºani) – D. Acsenti, Paraschiva Acsenti.
Ostriþa (Bucovina) –
Panþîri –
Pãrhãuþi (Bucovina)
Plopenii-Mici (Bucovina) –
Putna (Bucovina) –
Rarancea (Bucovina) – Gh. Levescu (preot)
Rãchiþi (Botoºani) – Dumitru Morar(u) ; Gh. Morar.
Rãdãuþi (Bucovina) –
Rîmnic –
Ropcea (Bucovina) – Alecsandra Sorocean ; Paraschiva Sorocean ;

Raruca (Raveica) Sorocean ; Dumitru Volcinschi.
Roºa11 (Bucovina) – Maranda Andronic ; Ilinca Balan ; Gh.

Botezat ; Ana Ciuntuleac ; Rariþa Cantemir, n. Dumitrescu ;
Ilinca Cozma ; Gh. Cosmischi (Cosmischi) ; Maria Demciuc ;
Cornel Dumitrescu ; Leon Dumitrescu ; Safta Grosului ; Iluþã
Morãraº (din Þeþin) ; Toader Ostafi ; Catrina Pantea ; Mihai
Pantea ; Petre Pantea12 ; Ion Pisarciuc ; Alexandru Prodanciuc ;
Maranda Proþ ; Vasile Scripniciuc (învãþãtor) ; Maria
Semenciuc (Semeniuc) ; Ioan Strajac ; Toader Strajac ; Maria
ªtefaniuc (ªtefanciuc) ; Vasilica Ungurean (pãlimãriþa din
Roºa) ; Maria Ursu.

Sarafineºti (Botoºani) –
Siret (Bucovina) – Saveta Andronic (Andruhovici) ; Aglaia

Botezat ; Gh. Botezat13 ; Veronica Grosari ; Ioana Lupaºcu ;
Tasiluþa Nastasi ; Teofila Nastasi ; Maria Siretean ; Saveta
Vavric ; Panoria Zus ; Mihai Teliman.

Slobozia (?)
Stãneºti pe Ceremuº (Bucovina) – Glicheria Constandiniuc

(Constantinovici).
Stãneºti pe Molniþa (Bucovina) – Maria Gabora.
Stãuceni (Botoºani) –
Storojineþ (Bucovina) – Maria Demeiuc ; Gafencu ; Casandra

Gãinã ; Irina Mihailiuc ; Piþa Nicoreac ; d-na Popovici.
Suceava (Bucovina) – Maria Cloºca14 ; Domnica Doroftei ; Ion

Ienachi (preot).
Suceviþa, Mãnãstirea (Bucovina) – Curelari (preot).
ªcheia (Bucovina) – Paraschiva Artimon ; Rahila Berar ; Nicolai

Ichimciuc ; Zoiþã Ichimciuc ; Iftimciuc15 ; Catrina Lucaci ;
Pintea Mãierean ; Domnica Onciul.

11. Suburbie a oraºului Cernãuþi.
12. O Catrina Pantea ºi un Petrea Pantea ºi în Mihalcea (?!)
13. Un altul decît cel din Roºa?
14. Din Burdujeni.
15. Poate unul din cei de mai înainte!
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Tomnatec (Transilvania) –
Toporãuþi (Bucovina) – Domnica Ghidici.
Tudora (Botoºani) – Vasile Lupu.
Tulbureni (Botoºani) – Gh. Cantea ; Vasile Onofrei.
Vereºti (Botoºani) – Dumitru Surugiu (Herghelegiu).
Voloca (Bucovina) – Gh. Bileþchi ; Gh. Meliºinschi ; Maria Cocea.
Zosin (Botoºani) – Anica ªoric.
Zvorîºtea (Botoºani) – Victoria Cocriº.
Zucica [Jucica] (Bucovina) – Ana Haidiciuc.
Zureni [Þureni] (Bucovina) –
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* Numãrul foarte mare de regionalisme, de arhaisme ºi de neologisme
parþial adaptate din lucrarea Elenei Niculiþã-Voronca, precum ºi faptul
cã o parte dintre acestea sînt cuvinte cu atestãri puþine ori n-au fost
incluse în dicþionare (prof.univ.dr. Ion Popescu-Sireteanu, în studiul
Folclorista Elena Niculiþã-Voronca din volumul Siretul – vatra de istorie
ºi de culturã româneascã Iaºi, Editura „Omnia”, 1994, pp. 281-291, dã o
listã de aproximativ 150 de asemenea cuvinte) au impus alcãtuirea
pentru ediþia de faþã a Datinelor ºi credinþelor poporului român a unui
glosar. Au fost, deci, explicate sau doar semnalate (cînd nu s-a putut
preciza sensul) peste 1000 de cuvinte, trebuind totuºi sã fie lãsate
deoparte altele, susceptibile de a fi cunoscute publicului cult.
Fie-ne îngãduit sã aducem aici multe mulþumiri domnului profesor ºi
cercetãtor Stelian Dumistrãcel, specialist în dialectologie, precum ºi
doamnelor cercetãtore Carmen Pamfil, Rodica Radu ºi Victoria Zãstroiu,
care lucreazã la Dicþionarul Limbii Române (DA). Sfaturile primite de la
Domniile Lor ne-au fost de real folos atît în stabilirea textului, cît ºi în
alcãtuirea glosarului. V.D.

Glosar*

A

abá s.f., stofã groasã de lînã, II, 434.
aburcá vb., a se urca, a se cãþãra, I 481.
acãtãrii  adv., cumsecade, bine, II, 68.
achindíi  s.f./adv., timp al zilei, pe la ora 16, I 138, 369, II 21.
aciuá vb., a (se) adãposti, a se pripãºi, a se liniºti, I 85, II 87 ; ºi

acui, I 355.
acumpãní vb., a cumpãni, II 484.
acurát  adj., îngrijit ; sever, II 40.
aer s.n., mormîntul Domnului, bucatã de stofã, pictatã sau þesutã

cu imaginea lui Hristos mort, I 279.
aferím adv., bine, II 103 ; zdravãn cît aferim, II 50.
afión s.m., plantã (îndeosebi macul) din care se extrage opiu,

I 388, II 19.
agnéþ s.m., miel, I 268.
agud s.m., dud, II 440.
aht s.n., oftat, suspin ; suferinþã, II 165.
alaci adj., pestriþ, bãlþat, I 227.
aldãmáº s.n., bãuturã servitã la încheierea unui tîrg, I 447, II

276.
alduí vb., a binecuvînta, I 424.
aligní vb., a adia, a sufla uºor, I 333, 335.
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alivénci s.f. pl., un fel de plãcinte, I 198.
altánã s.f., probabil din germ. Altan = platformã, galerie, II 457.
alungá vb. refl., (despre vaci) a se goni, a se împreuna, I 180, II

267, 320, 397.
amijí vb., (în jocul de-ascunselea), a þine ochii închiºi pînã cînd

ceilalþi se ascund, II 451.
amnár s.n., verigã, zalã, belciug (?), I 44, 45.
amuþá vb., a asmuþi, I 25, II 46.
anchiri s.m., iatac, camerã, II 451.
ancluz s.m., ban ce se întoarce la cel care l-a dat  ; dracul ieºit din

ou, I 402.
antál s.n., butoi, poloboc, II 586.
antonícã s.f., plantã erbacee cu flori albe ºi fructe aromate,

anghelicã, I 142, 482.
anþerþ adv., cu doi ani în urmã, I 101.
aprînz s.n., parte a zilei, I 204, 369, II 21.
arcan s.n., dans popular, la care participã numai flãcãii, I 482.
arestant  s.m., arestat, puºcãriaº, I 344, 403.
argatã s.f., slugã, servitoare, II 346., 357
armie s.f., a da armie din nadragi – expresie cu sens obscur, I

457.
arnãut adj., grîu arnãut = varietate de grîu cu boabe mari ºi

albe, I 100, II 268.
aº’ adv., acum, imediat, II 16, 129, 484
aºîº adv., imediat, numaidecît, II 369.

B

babã s.f., grup de trei-patru tulpini de porumb crescute la un loc,
I 149.

babácã s.m., tatã, I 90, II 385.
babiþe  s.f. pl., boalã, diaree ce însoþeºte adeseori apariþia dinþilor

la copii, I 186, 188.
bagnét s.n., baionetã (?), II 119.
bahnã s.f., mlaºtinã, loc mocirlos, I 145, 411.
baiu adv., nu, I 230, 351, 459, II 46.
balamutí vb., a bãlmãji, a spune ceva neºtiut bine, I 260.
baláncã  s.f., nuia ; joc de copii, II 63.
bãlãúcã  adj., bãlaie, II 572.
balmoº s.n., mîncare fãcutã din caº fiert în lapte, la care se

adaugã mãlai ; ºi balmuº, I 197.
balón s.n., trãsurã, caleaºcã ; v. ºi valon, I 302.
bálã s.f., balaur, II 199.
bálie s.f., albie de rufe, de obicei rotundã, II 530.
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bãnui vb., a se supãra, II 580.
bãrbînþã s.f., vas de doage, putinã, polobocel, I 198, 440.
barbioarã  s.f., plantã din familia cruciferelor, cu flori galbene,

I 69.
bãrcinar s.n., brãcinar, ºiret, sfoarã, curea cu care se leagã

pantalonii, iþarii etc  ; ºi bîrcinar, I 384, II 403.
baríz s.n., bariº, basma de pus pe cap, I 481 II 396, 443.
bãtãlãí  vb., a bate cu un bãþ, un mai sau o lopãþicã, rufe, pînzeturi

etc., II 418, 420.
bãtãlãu s.n., bãþ, mai, lopãþicã pentru bãtutul rufelor, II 402.
batîr adv, mãcar, I 100, II 12, 125, 431.
bãtogít adj., bãtut cu nuiele, II 452.
becísnic adj., neputincios, om de nimic, blestemat, I 170.
bedreag s.n., a se da în bedreag = a se da în dragoste, II 217.
beilíc s.n., dare, dijmã, bir, I 451.
béldie s.f., tijã, tulpinã a unor buruiene, nuia lungã, II 330.
beniº s.n., hainã boiereascã, lungã, îmblãnitã, II 447.
bernevíci  s.m. pl., un fel de pantaloni groºi, de iarnã ; ºi birnivici,

I 384, II 105.
bete s.f. pl., cingãtoare îngustã ºi lungã, II 443.
beteág adj., schilod, infirm, bolnav, I 54, II 168, 535.
bezãrãu s.n., încreþiturã la gulerul iilor ; ºnur cu care se face

încreþitura ; ºi bãzãrãu, I 100, II 434.
bezmeticí vb., a zãpãci, a nãuci, I 414.
bibiluri s.n. pl., un fel de dantelã, II 440-441.
bilí vb., a spãla, a albi (înãlbi) rufele ; ºi ghili, II 59, passim.
bîrdihan s., burduhan, burtã mare, II 225.
bîrneþ s.n., v. bãrcinar, I 419, II 448.
bîtlan s.m. (n.?), pliscul berzei, II 294.
blajini s.m., oameni buni ºi evlavioºi despre care se crede cã

trãiesc în altã lume ; v. ºi rohmani, I 292 º.u., II 260, 355, 596.
blãjîie s.f., blãjinãtate, I 459.
blendã s.f., a da blendele = a alunga, II 65.
boºturã s.f., scorburã, I 151, 210, II 396, 534.
boºturos adj., scorburos, I 416, II 51.
boaitã s.f., epitet batjocoritor pentru oameni (mai ales pentru

preoþi, cãlugãri), II 36.
boala cea rea s.f., nume dat epilepsiei, I 184, 429, 437, II 415.
bocãnãþél adj., însuºire nedefinitã mai de aproape, II 338.
boierésc s.n., muncã datoratã de þãran boierului, corvoadã ; ºi

boiresc, I, 117, 329, 450, II 44.
bojbãí vb., a bîjbîi, a cãuta ceva unde nu se vede, I 190, II 329.
bolfe s.f. pl., umflãturi la gît sau în altã parte, tumori, I 358,

II 523.
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bolohání vb. refl., (mai ales despre ugerul vacii) a se umfla, a se
inflama, I 461, II 389.

bontãní vb., a face zgomot lovind ceva, II 166.
boronei adj., (mai ales despre boi) însuºire nedefinitã mai de

aproape, I 95.
bortos  adj., gãurit, bortit, II 547.
botã  s.f., bãþ, bîtã, I 246, 345.
botãþei adj., (mai ales despre boi) cu bot mare (?), I 101.
brac s.n., rãmãºiþã, ce e mai rãu, ceea ce rãmîne dupã ce se alege

ceva, II 223.
brahã s.f., bragã, bãuturã rãcoritoare, I 197.
bravaº interj., brava, bravos (?), I 70.
brãce s.f. pl., îmbrãcãminte, II 144.
brãþele s.f. pl., brãþare, II 445.
brici s.n., parte a mecanismului care deschide ºi închide un

anumit fel de pat, II 543.
bricicuþã s.f., briºcuþã (?), II 16.
brîncã s.f., boalã contagioasã, specificã porcilor, II 175.
brodar s.m., podar, luntraº ce transportã oameni, vite etc. peste

o apã, II 260.
brud  adj., necopt, tînãr, nevîrstnic, II 431.
buc s.n.(?), într-un buc = îndatã, într-o clipã, II 37.
buci s.n., pl., ceea ce rãmîne în dinþii pieptenului cînd se piaptãnã

cîlþii, I 391, II 85, 304, 402.
budãi s.n., vas de lemn, putinei, în care se pãstreazã lapte,

brînzã, cereale etc., I 198.
bufuri s.n. pl., cu bufuri = bufant, II 445.
buga s.m., taur, II 179.
buhos adj., zbîrlit, cu pãrul vîlvoi, II 513.
buiac adj., nebun, nestãpînit, sãlbatic, II 99, 154.
buiamá s.f., basma, testemel de mãtase sau bumbac, II 432, 446.
buiecí vb., a ameþi de cap, II 81.
bujiniþã s.f., bujeniþã, pastramã de caprã, de oaie, I 236, 495.
bulbuc  s.m., plantã erbacee toxicã din familia ranunculaceelor,

II 150.
búlgur s.n., un fel de prãjiturã, I 200.
buntuluí  vb., a se rãzvrãti, I 248.
burat adj., udat de burã, I 97.
burcut s.n., apã mineralã, II 170.
burechiþã s.f., un fel de tãiþei, I 59.
bústã s.f., (despre o rochie) cu bustã = tãiatã la piept „în caré”, II

442, 445.
butcã s.f., trãsurã, caleaºcã, II 206.
bute s.f., butoi, I 105, 347, 457.
butnar s.m., meºteºugar ce face vase din doage, II 586.
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C

cacom s.m., herminã (?), II 447.
cahlã s.f., gura hogeagului din pod ; deschizãturã prin care iese

fumul din horn în tinda casei þãrãneºti, I 65, 359.
cãiná vb., a (se) plînge în gura mare, a (se) compãtimi, I 104.
cãiuº s.n., fîºie de slãninã de pe spinarea porcului, II 39.
calacan s.n., calaican, sulfat de fier, de culoare verde, folosit ca

dezinfectant sau colorant, II 436-437.
calapãr s.n., calomfir, platã erbacee aromaticã, I, 69.
cãleap s.n., unealtã pe care se deapãnã cînepa sau lîna ; mai

multe jirebii la un loc, I 274, passim.
cãluº s.n, pahar, I 29.
caluf s.n., toc în care se pune ciubucul, II 447.
canáf s.n., ciucure, I, 67, II 447.
canariu adj., galben, de culoarea canarului, II 447.
canavãþ s.n. un fel de pînzã, canava, II 445.
canon s.n., tun, II 356.
canonier s.m., tunar, I 93.
cantoº s.n., v. contaº, II 288.
capcîn s.m., cãpcãun, I 151, II 105.
capere s.f., fruct al caperului, condiment, I 201.
capileºte adv., sau „în capelã”, mod de a lega barizul, II 446.
capiteazmã s.f., catapeteasmã, I 281.
captálan s.n., cãptãlan, brusture, I 213.
caraban s.n., dans popular, corãbeasca, II 357.
caraua s.f., (la jocul de cãrþi) caro, I 115.
carocolác s.n., caraculac, linx, II 447.
casaº s.m., cãsaº, fiecare dintre persoanele care locuiesc

împreunã într-o casã, II 256.
casap s.m., mãcelar, II 371.
cãsean s.m., v. casaº, I 61.
casin militar  s.n., clãdire destinatã unor activitãþi recreative

pentru militari, II 440.
castalã s.f., castanã II, 120, 126, 128.
cataif s.n., un fel de prãjiturã, I 199.
cãrceie s.n., cîrceie, verigi, lanþ scurt cu belciuge, servind la

înhãmarea boilor sau a cailor la plug, grapã etc., I 92.
cãrpeneagã s.n., cãpeneagã (?) – manta de ploaie, II 126.
cãtrãnit  adj., insensibil, II 57.
cãtuºã s.f., (la car) lemn încovoiat cu care se prinde jugul la

tînjalã, II 246.
ceacºiri s.m. pl., un fel de pantaloni largi, ºalvari, II 448.
ceacã s.f. un fel de chipiu înalt purtat de unii soldaþi austrieci

II 126.
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ceacîr adj., cu ochii de culori diferite, II 40, 159.
ceas rãu s.n., nume dat epilepsiei, I 427, 429, II 137, 175, 419,

540.
cei rãi s.m.pl., nume dat colicilor, II 268.
cel pierit s.m., nume dat sifilisului, I 466, II 267.
celiºte s.f. celiºtea cuptorului = partea de sus a gurii cuptorului

II 295.
centinar s.n., þentner, unitate de mãsurã echivalentã cu 50 sau

100 kg, II 100.
cepreaguri  s.m. pl., ceaprazuri, II 445.
cersalá vb., a þesãla, I 69.
cetãrá vb., a certa, a mustra, I 362.
ceterá vb., a cînta din ceterã sau din gurã, I 478.
cetluí vb., a lega foarte strîns, I 172, 254.
ceucã s.f., stãncuþã, II 17.
cevrea s.f., gevrea, basma, nãframã, II 448.
chelm s.n., fãinã de grîu, II 520.
chelnã s.f., cutia cãruþei, a harabalei, I 104.
chez s.n., brazdã, rãzor, linie conducãtoare, I 425.
chiºcã s.f., caltaboº, tobã, I 253.
chiºiþã s.f., un fel de pensulã pentru împistrit ouãle de Paºti,

I 353.
chiºleag s.n., lapte acru, lapte prins, I 198.
chiclazãr  s.n., piatrã verde, otrãvitoare, II 446.
chiclãzãriu adj. de culoarea chiclãzãrului, II 446.
chidã s.f., chidie ; frunziº (?), II 169.
chidie s.f., chiciurã, promoroacã, I 107, II 575.
chifteriþã s.f., coropiºniþã, II 226.
chimoniu adj., de culoarea chimionului, II 446.
chipãruº  s.m., joc de copii, I 289.
chirii s.f.pl., a umbla în chirii = a face cãrãuºie, I 180.
chiscui vb., a piscui, a piui, I 264, 359.
chisea s.f., pungã (de tutun), II 447.
chiseliþã  s.f., ºi chisãliþã, zeamã acrã de ºtir, lobodã ; zeamã

acritã cu prune necoapte, I 456, II 378.
chitã s.f., mãnunchi de 12 fuioare de cînepã ; ºi pitã, I 226, 343,

passim.
chitiuþã s.f., tichiuþã, I, 68.
chitonoagã s.f., dulceaþã de gutui, I 203.
chiuã s.f., piuã, vas în care se piseazã seminþe, alte substanþe, I

60, II 538.
chiup s.n., vas mare de lut în care se pãstreazã uleiul, cerealele

etc., I 203.
chivãrã s.f., coif, II 117.
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cighir s.n., un fel de plãcintã umplutã cu mãruntaie de miel
tocate, I 201.

cilibíu adj., elegant, graþios, nobil, I 456.
cilicuri s.n. pl., mãrgele de metal, lucioase, II 447.
cin s.m., fin, I 100.
cinchí vb., a se ghemui, II 63.
cîner adj. ºi s.m., rãu la inimã, cîinos, I 343
cinghilicã  s.f., (?) II 56.
cioºmolí vb., a se frãmînta, a se agita, a se zbuciuma, II 321.
cioatã s.f. parte a trunchiului unui copac rãmasã în pãmînt dupã

tãiere, II 173.
ciobacã s.f., luntre scobitã într-un trunchi de copac, II 346.
ciocãlãu s.n. ºtiulete cu boabe, dar mai ales fãrã boabe, I 40, 90,

II 530.
ciolan s.n., (la roata carului) obadã, II 175.
ciondãní vb., a se certa, a se contrazice, I 147, 230.
ciopia s.f., poate din cioplea sau ciopca, nume date dracului sau

unui spirit rãu, II 404.
ciortopoloc s.n., turtã, plantã erbacee cu tulpinã foarte scurtã,

frunze adînc crestate ºi flori dispuse în capitule, I 430.
ciot s.n., nod la aþã, II 417.
cipiþi s.m., cipici (?) ghete, botine, II 122.
cir s.n. fierturã subþire de mãlai, I 185, 392, 429, 465.
ciritei s.m., ºi ceretei, tufiº, arbuºti, eventual mãceºi, I 454,

II 135.
citare s.f., stofã finã, vãrgatã, II 445.
ciuºní vb., a se bãga undeva, a se ascunde repede  ; a þîºni afarã,

II 372.
ciubuc s.n., desen în formã de bastonaº într-o þesãturã II, 445.
ciubucel s.n., diminutiv de la ciubuc, II 445.
ciuma-hotarului  s.n., fiinþã fabuloasã (?), II 155.
ciumahai s.n., ciumãiare, laur, II 150.
ciumulie s.f., mãciulie (?), I 398.
ciungan s.m., ciungar, copac cu vîrful sau crengile retezate

II 120.
ciunt adj., tãiat, mutilat, I 176, 452.
ciuntá vb., ºi ciuntí, a tãia, a amputa o parte a unui membru

omenesc ; a rupe o parte a unei plante, I 42, 176, 452, II 117.
ciurec s.n., un fel de prãjiturã, I 286.
cîºlar s.m., cel ce þine cîºlã, stînã, II 567.
cîºlig s.n., cîºtig, I 444, 496, II 62.
cîrciu-babei s.n., a face cîrciu (curcea) babei = a face o tumbã,

II 282.
cîrd  s.n., a avea de cîrd cu cineva = a avea de-a face, II 386.
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cîrjobat adj., încovoiat, de forma unei cîrje, I 319.
cîrmoje s.f. pl., resturi, firmituri, I 433, II 218.
cîrniturã s.f., cotiturã, II 383.
cîrpã s.f., broboadã, basma de cap, semn distinctiv al femeii

mãritate, I 209, 222, 457, II 75, 430, 473.
claie s.f., un anumit numãr (30) de ouã de Paºti, I 354.
clãti vb. refl., a se cutremura, II 318.
clenci s.n., (la moarã) „care toarnã grãunþele în piatrã”, I 27.
clînþãí vb., a clãnþãni, II 407.
clit s.n., teanc, vraf, II 585.
clobanþ s.n., clonþ, cioc, cîrlig, II 44.
coaice s.f. pl., orbitele ochilor, gãvane, II 37.
coardã s.f., grindã mare ºi groasã, pe care se sprijinã celelalte  ;

poliþã (?), I 433.
coarne de mari s.f. pl., roºcove, I 349, II 322.
cobe s.f., þîgnã, boalã a gãinilor, manifestatã prin apariþia unor

excrescenþe pe/sub limbã, I 187.
codãlbei adj. pl., cu coada albã ; ºi codãlbeni, I 95, 100, 101.
codãrîºte s.f., codiriºte, coadã de bici, topor etc., I 486.
colãcí vb., a da colaci cuiva, a îmbuna, I 305.
coliºeri s.n., culiºer, melesteu, bãþ cu care se amestecã

mãmãliga, I 183.
colomeicã  s.f., dans (polonez?), I 93.
colþ s.n., rochie cu talie „în colþ” (?), II 445.
colþun s.m., ºi cãlþun, ciorapi, II 449.
colþunaº s.m., un fel de plãcintã cu brînzã, fiartã, I 200.
comîndá vb., a face comînd, II 124, 568.
conex s.n., în conex = în legãturã, în corelaþie, I 166.
conexitate s.f., v. conex, I 21.
cónta s.f., pe conta mea = pe contul meu, pe seama mea, II 55.
copie s.f., cuþit pentru tãiat agneþul din prescurã, I 268.
coraslã s.f., lapte care se mulge în primele zile dupã fãtat ºi care,

fiert, se preface într-un fel de jintiþã, II 73.
corci s.n., tufã, I 229.
cordea s.f., tenie, II 227.
cordún s.n., cordon (sanitar), ºir de posturi de pazã instalat la

graniþã în cazul unor epidemii ; þinutul de dincolo de acest ºir
de posturi de pazã (în raport cu locul unde se aflã vorbitorul),
II 289.

coreþ s.n., unitate de mãsurã pentru capacitãþi, I 275, II 68, 213.
corlatã s.f. poliþã în jurul sobei ; la pl., acareturi, dependinþe,

I 104.
corn s.n., colþ, ungher, I 60, 186, 285.
cornãri vb., a þine coarnele plugului, a ara, I 142.
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coromîslã s.f., cobiliþã, I 177, II 31, 207, 272.
cosá (cosauã?) s.f., coasã, I 495.
cosí vb. refl., (despre cai) a-ºi lovi în mers un picior de altul,

II 155.
cosire s.f., loc de cosit, I 390.
costeºte adv., în curmeziº, oblic, I 342.
costiºet adv. ºi adj., în curmeziº, oblic, II 412, 430.
costroº s.n., ºi costrãº, coada strigoaicelor, II 238 ; peºte (biban)

II 319.
coº s.n., cavitate toracicã ; cavitate abdominalã, I 196, II 44.
coº s.n., coº de pernã = dos, toc, în care se pun penele, II 84.
coºarcã s.f., coº mare de nuiele împletite sau de rafie, II 356,

380.
coteaþã vb., coteþ, I 347, 352, II 202.
cotei s.m., cîine mic, I 483.
cotiugã s.f., cotigã, cãrucior pe douã roate, I 142.
cotofîþã s./adj. (?), cuvânt format prin contaminare, II 181.
cotreanþã s.f., zdreanþã, cîrpã, II 184, 305.
cotruþã s.f., vatrã micã, loc gol între perete ºi sobã, adînciturã

sub vatrã, I 96, II 126, 150, 151.
covaºã s.f., bãuturã acriºoarã obþinutã prin fermentarea fãinii

de mei, I 198, 520.
covale s.f., coale (?), II 432.
covali s.m. (sg.), fierar, I 44, 52, 301, II 92, 101, 239.
covãlí vb., a lucra fierul.
covãlie s.f., fierãrie, II 239.
covãliþã s.f., soþie de coval (fierar), II 240.
covatã s.f., albie, copaie, I 165, 184.
coviþá vb., a guiþa, I 347, 352.
coþobaie s.f., coþofanã, I 442.
craidon s.m., crai, bãrbat uºuratic, II 162.
craston s.n., castron, I 356, II 83.
crãciun s.m., colac, I 140.
crãiþã s.f., femeie uºuraticã, II 162.
credinþã s.f., doamnã din credinþã = soþie, I 100.
creminal s.n., ºi creminari, închisoare, I 344, 371, 452, II 14.
crengar s.m. (n.?), (la cusãturi), model, desen în formã de grup

de crengi, II 435.
crîng s.n. , crug, boltã, I 97, 104, 106, II 28.
criþã s.f., oþel ; fier, I 102, II 386.
crohmal s.n., fãinã albã, I 199.
croncãu s.m., corb, II 98.
cruºit adj. cruºit de sînge = plin de sînge, acoperit de sînge

(închegat), II 109.
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cruce s.f., (la jocul de cãrþi) treflã, I 115.
crucea-pãmîntului  s.f., plantã erbacee cu flori albe sau roz,

brînca-ursului, II 470.
crud  adj., (despre materiale) nevopsit, II 412, 434.
cruhos adj., amestecat cu piatrã, sfãrîmicios, I 52.
crupe s.f. pl., boabe de porumb, de orez, de orz, mãcinate mare,

I 65, 180, 448, II 75.
cuc armenesc s.f., pupãzã, I 386.
cuc s.m., (la oinã) o anumitã figurã, I 379.
cucoanã s.f., plantã numitã ºi maruncã, I 292.
cuhne s.f., bucãtãrie, II 344.
culbec s.m., melc ; ºi culbece, I 203, II 55, 56.
culme s.f., prãjinã lungã de care se atîrnã hainele, II 451.
cumaº s.n., stofã de mãtase, II 462.
cupé s.f., cupeu, trãsurã, caleaºcã, II 219.
curmei s.n., bucatã de funie folositã la încins sau legat, I 411,

II 414.
cutnie s.f., þesãturã de mãtase ºi bumbac ; ºi cutnui, II 445, 447.

D

dabalazát adj., care atîrnã în jos, pleoºtit ; v. ºi tãpãlazate, II 528.
dacã conj., dar, passim.
dajdie s.f., dare, bir, II 106.
damlá s.f., dambla, I 417.
darabanã  s.f., tobã, II 574.
dastãinuí  vb., destãinui, I 171.
de gemene loc. adj., geamãn, I 121, 273, II 35, 242.
de oare cã  loc. conj., fiindcã, deoarece, II 129.
deºerturi  s.n.pl., partea scobitã a corpului între ultima coastã ºi

ºold, II 414.
decît adv., gata-gata, cît pe ce, I 142.
dediþã s.f., dediþel ; ºi didiþã, I 71, 253.
dejmã s.f., dijmã, I 34.
delãtura vb. refl., a (se) pãrãsi, II 491.
demerlie  s.f., ºi dimerlie, mãsurã de capacitate pentru cereale,

I 179, 297, II 538.
deriº adj., dereº ; (despre cai) cu pãrul roºu, pãtat cu alb ºi negru ;

ºi geriº, I 98.
descolãtãcí  vb., a se descolãci, II 383.
descununa  vb., ºi discununa, a desface cãsãtoria, I 470, II 8.
desfacat s.n., acþiunea de a curaþa ºtiuleþii de pãnuºi, II 360.
desigur adv., cu siguranþã, în chip cert, II 223.
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dezbate  vb., a scoate, a desprinde de unde a fost fixat, I 472,
II 314.

dezbina  vb., v. dezbate ; a separa, I 456.
dibet s.n., stofã asprã de lînã, II 445.
dinainte s.n. (?), partea din faþã a unei haine (la plural: dinainþe),

II 443.
discos s.n., obiect de cult, I 268.
dîrvalã s.f., muncã grea, istovitoare ; de dîrvalã = obiºnuit, de

purtare, II 153
dobã s.f., (la jocul de cãrþi) caro, I 115.
dohot s.n., pãcurã de uns osiile carului, I 29, passim.
drãnicioarã s.f., diminutiv de la draniþã, I 456.
dreºcuþã  s.f., druºcã, II 9.
droºcã s.f., birjã, trãsurã, I 401.
droghiþã s.f., drobiþã, mic arbust cu flori galbene, II 436.
druºcã s.f., fatã ce însoþeºte mireasa la cununie, I 192, II 426.
drum s.n., colãnaº de drum = „colãnaº de fir” (?) II 433.
duºmani s.m.pl., oameni care ar trãi într-o altã lume (sub-

pãmînteanã), I 43.
dubalari s.m. (sg), tãbãcar, II 120.
dulamã s.f., hainã lungã ºi îmblãnitã, II 164, 448.
duldurã s.f., dîrdorã, belea, bucluc, necaz, spaimã, II 58.
dupuros adj., zbîrlit, murdar, I 175, 218.
durã s.f., durã de pãdure = fiarã (?) duh necurat (?), II 281.
durducat adj., înãlþat, durduliu (?), I 71.
dutcã s.f., monedã de micã valoare, I 102.

E

ectenie s.f., rugãciune rostitã de preot, I 325.
edem s.m., eden, raiul din edem, I 75.

F

fãclier s.m., lumînãrar, II 495.
fãgãdãu  s.n., han, cîrciumã, I 451, II 169.
fãlãlãí vb., a fîlfîi, I 104.
falban s.n., falbalá, podoabã a unei rochii (formatã din fîºii de

stofã încreþitã), II 442.
familiant  s.m., membru al familiei, I 61.
fante s.m., (la jocul de cãrþi) valet, I 115.
fapt s.n., vrajã, farmec, I 365, 470, 488, II 526, passim.
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faraoancã s.f., nume dat Ielelor, II 84.
faraon s.m., þigan ; membru al unui popor cu o identitate puþin

precizatã, I 317, II 353-354.
farfaroatã , cuvînt cu sens obscur, II 332.
fãrmãcãtoare  s.f., femeie care face vrãji, farmece, I 63, 132, 264

ºi passim.
fãrmãcãtor  s.m., bãrbat care face vrãji, farmece, II 376.
farmaclîc s.n. parmaclîc (greºealã de tipar?), II 391.
farmazon s.m./adj., vrãjitor, solomonar, I 253, 303.
feºtelí vb., a (se) murdãri, a (se) terfeli, I 475, II 174, 473.
feºter s.m., paznic la pãdure, I 93.
feºteriþã s.f., soþia paznicului la pãdure, I 93.
fedeleº s.n., butoiaº, I 265.
felegós adj., zdrenþãros, II 275.
felezui vb., a mãtura pleava cu felezãul, I 99, 101, 104.
felon s.n., veºmînt îmbrãcat de preot la liturghie, I 257.
feredeu s.n., baie (acþiunea de a se îmbãia) ; cada, încãperea în

care se face baie ; baie publicã, II 279, 501.
fereduí vb., a (se) îmbãia, II 11, 220, 582.
feresteu s.n., fierãstrãu, II 164.
fermenea s.f., scurteicã îmblãnitã, II 447.
feston s.n., în festoane = în formã de semicerc, I 319.
festung s.n., fortãreaþã, redutã (germ. Festung), II 126.
fiong s.n., fundã (din panglici de ciucuri), II 446.
firitisí vb., a felicita, a ura, I 63, 105.
flenduros adj., zdrenþãros, II 10, 416, 417.
flintã s.f., puºcã, II 128.
fliuºcã s.f., mãsurã micã pentru þuicã, II 288.
florãrie s.f., grãdinã de flori, II 370.
florin s.m., monedã de aur, II 29.
focuºor s.n., bube la gurã, II 415, 518.
folticos  adj., gras, cu fãlci ºi cu burtã mare, I 208.
forcotí vb., a forfoti, a fierbe ; a umbla încoace ºi încolo, II 191.
forforoatã v. ºi farfaroatã, I 280, II 369.
fraitari s.m., grad în armata austriacã, fruntaº (germ. Freiter)

II 130.
franzolã s.f., franzelã, pîine albã, I 266, II 149, 270.
frecãþei s.m. pl., aluat nedospit, frecat sau dat pe rãzãtoare, care

se fierbe în supã, I 200.
friganele s.f. pl., felii de pîine muiate în lapte ºi ou ºi prãjit,

I 202.
frigare  s.f., obiect folosit la vrãji, I 492.
frizetã s.f., mod de aranjare a pãrului, II 445.
frînghii s.f. pl., bete, II 443.
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frumuºele s.f. pl., vîntoase, I 338.
fulari s.n. sg., pînzã de mãtase, II 445.
funie s.f., bucatã lungã de ºuncã, I 69.
furcã s.f., os de gãinã de forma unei furci, I 368.
fus, s.n., (la moarã), porþiune cilindricã sau conicã a axului roþii,

I 397.
fuscel s.m., vergea care separã firele de urzealã la rãzboiul de

þesut, I 105, II 404.

G

gabuí vb., a gãbui, a prinde, a pune mîna pe ceva, I, 395.
gaitan s.n., gãitan, ºiret, II 442.
garnit adj., garnisit, II 442.
garof s.m. (n.?), floare de garof, II 163.
gãruí vb., a chinui, II 331.
gavanos s.n., borcan, vas de lut smãlþuit, pentru pãstrat

dulceaþa, untura etc., I 203, 433, II 396.
gãbjí vb., a prinde, a pune mîna, I, 175.
gãrnicior  s.n., cãldãruºã, gãleatã micã, II 271.
gãvîrlie s.f., gãvan, orbita ochiului, II 569.
geriº adj., v. deriº, I 98.
gheb s.n., cocoaºã, I 92.
ghergheteag adj., a fi ghergheteag = a fi uºor ameþit (de bãuturã),

II 279.
ghermesit  s.n., ghermesut, stofã de mãtase cu ape, II 446-447.
ghidum s.n., ghiuden, cîrnat uscat, I 204.
ghigi s.f. pl., pluralul lui ghioagã (?), II 577.
ghihalei adj., murg ghihalei, însuºire neprecizatã mai de

aproape, I 95.
ghili vb., a înãlbi pînza, v. ºi bili, passim.
ghindã s.f., (la jocul de cãrþi) picã, I 115.
ghindã s.f., în jocul de cãrþi, picã, I 115.
ghiordan s.n., gherdan, colan, ºirag de mãrgele, salbã, I 222,

II 443, 444.
ghiordeie s.f. pl., caþaveici, I 175, II 442.
ghiurghiulíu adj., trandafiriu, roz, I 378, II 446.
ghivizíu adj., roºu închis, purpuriu, II 445.
gireadã s.f., ºirã de grîu, de paie I 127 ; ºi în loc de cireadã,

II 547.
giubeá s.f., hainã largã de postav, II 288, 439.
giuruí vb., a jurui, II 548.
gîjulíe s.f., gîzã, insectã, I 40.
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gîlcã s.f., inflamaþie a ganglionilor gîtului, II 245-246.
gîþã s.f., cosiþe, II 419, 421, 429.
glãjiþã s.f., glajã micã, sticluþã, I 69.
glas s.n., scarã muzicalã orientalã ; arie muzicalã, II 354, 421.
glid s.n., în glid = în front, drepþi (germ. Glied), I 126.
godinaº s.m., (?), I 67.
golãtate  s.f., goliciune, II 428.
gonitoare  s.f., scroafã, vacã (?), I 455.
gonitor  s.m., taur tînãr, I 104.
graur adj., (despre cai) cenuºiu, cu pete albe, ca penajul

graurului, I 97, 100.
greºi vb., a pãcãtui ; a avea relaþii sexuale nepermise, II 350.
greºit  adj., pãcãtos, I 139, 243.
grebluþã s.f., os de liliac, în formã de greblã, I 384.
grindei  s.n., (la spînzurãtoare) grindã micã, pusã în furci, I 88 ;

(la moarã) axul roþii, I 95.
grindei  s.n., parte centralã a plugului cu tracþiune animalã, pe

care se monteazã celelalte piese, I 88.
gros  s.n., închisoare, II, 120.
groscior s.n., smîntînã formatã deasupra laptelui, I 495.
gugi s.n., glugã micã, I 104.
gugiuman s.n., cãciulã de samur, II 448.
gutunari s.n., guturai, II 147.
guzãnãrime s.f., guzgani, II 78.

H

hac s.n., platã, simbrie, I 450, II 41, 547.
hairlîc s.n., noroc, I 316.
haitã  s.f., femeie desfrînatã ; cuvînt de batjocurã la adresa unei

femei, a unui animal de sex feminin sau a unui obiect desemnat
printr-un substantiv de gen feminin, I 63, 96.

haitaº s.n., vînãtoare, II 475.
halastîncã s.f., stambã, II 445.
halaturi s.n. pl., unelte, scule, I 183, 354, II 146, 406.
halcã s.f. gãlãgie mare, tãrãboi, I 478.
hamãn s.m., din subst. propriu Hamãn, I 270.
harabá s.f., car mare, I 95.
harag s.n., haraci, bir, I 485, II 111.
haram s.n., de haram = degeaba, de pomanã ; pe nedrept, I 167,

452.
harnic  adj., vrednic, capabil, I 412, II 108.
havai adj., azuriu, de culoarea cerului, II 446.
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hazmótie s.f., balamuc, dezordine, II 46.
haznã s.f., încãpere în care se pãstreazã bani ºi lucruri preþioase

II 62, 452.
hãbucí vb., a rupe, a sfîºia, a sfãrîma, II 281.
hãinuí vb., a lãlãi (?), I 96.
hãmeialã s.f., necaz, pocinog, II 287.
hãmnisit adj., hãmesit, I 369.
hãrãþí vb., a întãrîta, a hãrþui, a asmuþi, a zãdãrî, II 44.
hãrãþie  s.f., s-a pus în hãrãþie = s-a pus împotrivã, II 431.
hãtí vb., a zãgãzui o apã, I 32.
helge s.f., nevãstuicã, herminã, I 148.
hení vb., a alunga (?), I 398.
herovic s.n., heruvic, imn bisericesc ; ºi herovim, II 533
herovim s.n., v. herovic, II 534.
hiicãí vb., a lua la goanã, a ocãrî, II 8.
himisit adj., hãmesit, II 539.
hindichi s.n., ºanþ, rãzor, I 482.
hinteu s.n., caleaºcã, rãdvan, trãsurã, II 175, 432.
hir s.n., fir, II 434.
hîºîi vb., a alunga pãsãrile de curte, I 389.
hîd adj., urît, I 96, 142, II 417.
hîj s.n., una din dependinþe, neprecizatã mai de aproape ; ºi hîº,

I 169, II 556.
hîrcîi vb., a respira greu, cu zgomot, a horcãi, II 377.
hîrgãu s.n., vas de lemn sau de lut smãlþuit, I 135, II 263.
hîrzob s.n., coº ridicat sau coborît cu ajutorul unui scripete,

II 280.
hîrþa s.f., harþi, sãptãmîna cînd e îngãduit sã se mãnînce de

frupt, I 235, 236.
hîtru adj., isteþ, ºiret, I 124, II 531.
hîzenie s.f., lucru hîd, sluþenie, I 385.
hlujan s.m., lujer de plantã ; cocean de porumb, II 402.
hoºtinã s.f., boºtinã, resturi dupã stoarcerea fagurilor ori a stru-

gurilor, II 493, 496.
hobot s.n., tulpan de lînã sau de mãtase cu care se acoperã capul

miresei a doua zi dupã cununie, II 15, 428.
hojma adv., mereu, necontenit, II 429.
holburã  s.f., volburã, I 64, II 407.
holercã s.f., rachiu, II 287.
holtei adj., borº holtei = borº de legume, fãrã carne, I 200.
holtuãnit  adj., (despre un ºarpe) cu coada ruptã, II 197.
hopºí vb., a sta la tocmealã, II 510.
horaiþã s.f., casã mare ºi pãrãsitã (?), I 226.
horbotã s.f., dantelã, II 411, 443.
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huºte s.f. pl., tãrîþe depuse pe fundul vasului de borº, II 267, 437.
hudiþã s.f., uliþã, ulicioarã, II 26.
huí vb., a vui ; a (se) certa, I 56.
huit s.n., vuiet ; ceartã, sfadã, passim.
hulã s.f., bîrfã, calomnie, II 42.
hultui vb., a altoi, II 389.
hurducá vb., a zdruncina, a zgudui, II 50.
hurmuz s.m., mãrgea de sticlã imitînd mãrgãritarul, II 432.
huþãnesc adj., un soi de porumb, I 149.

I

ialoviþã s.f., vacã mare ºi grasã, I 330.
ian interj., ia, passim.
iarba-fierului  s.f., plantã cu proprietãþi miraculoase, I 448 ; ºi

iarba talharilor, I 449.
iarba-tunului  s.f., urechelniþã, plantã erbacee meliferã, I 428,

II 195.
ibriºin s.n., fir de mãtase rãsucit, pentru cusut ºi brodat ; ºi

ibreºin, II 13, 15, 129.
iezãrî vb., a zãgãzui o apã ; ºi iezi, izãrî, passim.
iezí vb., a zãgãzui o apã  ; a inunda, I 30, 31, 364.
ihnea s.f., iahnie, I 200.
ilãu s.n., nicovalã, I 53, 129, II 266.
imamea s.f., capãtul de chihlimbar al ciubucului, II 447.
in interj., ia, passim.
inca interj., iatã, passim.
induce vb., a introduce, a intercala, I 21, II 110.
inima-pãmîntului  s.f., plantã neidentificatã, I 430.
istrãvitor adj., risipitor, II 452.
iudí vb., a îndemna, a instiga, I 251, 404, 406, 421, II 39.
izãrî vb., iezãrî, I 213, II 554.
izvod s.n., desen, model de cusãturã, de broderie, II 442.

Î

îmbãierat adj., legat cu bãieri, II 319.
îmbãla vb., a muia cu salivã tortul, I 153, II 417.
îmbizui vb., a se baza, a se bizui, I 93.
îmblîndura vb., a cãlãtori mult, II 359.
îmbodoli vb., a (se) înfofoli, I 456.
îmbraca vb., a lua în armatã, a recruta, II 128.
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îmbrîncat adj., spic îmbrîncat (?), I 102.
îmbrînzi vb., a paºte vitele, II 135.
împeliþat adj., (despre un duh rãu) întrupat, cu chip de om,

I 398.
împletuci  vb., a se împletici (printre picioare), I 410.
înºãluialã s.f., înºelãciune, I 98.
încaltea adv., cel puþin, mãcar, barem, I 229, 370, II 46.
închili vb., a zidi într-o chilie, II 356.
închiorcoºet adj., adv., chiorîº, II 37.
înciotat adj., înnodat, cu noduri, II 414.
încîrjobat adj., încovoiat, avînd forma unei cîrje, II 66.
încolãtãci vb., a (se) încolãci, I 347, 354, II 210, 383.
încornorat adj., stele încornorate, I 67.
încotoºmat adj., încotoºmãnat, înfofolit, II 136.
îndegetare s.f., indicaþie, I 21.
îndosí vb., a se ascunde, a se bãga la dos, II 22.
înfierá vb., (despre mustaþã) a miji, I 93.
înfierat adj., încãlzit uºor, I 198.
înfocá vb., (avînd drept compl. calul), a înfierbînta, a-l face sã

alerge mai repede, II 347.
înfruptat adj., (despre obiecte) impure, atinse de alimente de

frupt, I 240, 241.
îngrunzí vb., a încreþi trecînd un ºiret prin mai multe gãuri,

II 452.
înhobotá vb., a pune hobot miresei, II 428.
însãila vb., a coase provizoriu, cu împunsãturi rare, II 412.
întarta vb., a întãrîta, II 44.
întopsicat adj., înveninat, otrãvit, I 398, 399.
întroloca vb., a (se) strînge la un loc, a (se) însoþi, II 229, 339.
întulpinaþi adj.pl., (despre arbori) crescuþi dintr-o tulpinã, I 68,

70.
înþinat adj., pus pe ceartã, irascibil, încãpãþînat, II 46.
învioºat adj., înviorat, I 169.
învîr(s)tá vb., a împleti pãrul cu panglici (vîrste), II 115.
înziuat adj., fereste înziuate = ferestre luminate, I 424.

J

jalãu s.n., la bataie, la jalãu (?), II 127.
jãrghiet adj., fãcut jirebii, II 418.
jeliºte s.f., ºi jeleºte, v. veliºte, I 102, 104.
jemnã s.f., jimblã, pîine albã, I 38, 157.
jerbie s.f., ºi jerghie, jirãbie, jirãghie, v. jirãbie, II 302, 461.
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jij s.n., vîrf (?), I 463.
jingãnii s.f. pl., gîngãnii  ; ºi jigãnii, II 226, 261.
jintiþã s.f., amestec de urdã ºi zer fiert care se depune la fundul

vasului cînd se preparã urda, I 197, II 567.
jirãbie, s.f., v. jirãbie, I 281, 408.
jitar s.m., persoanã angajatã sã pãzeascã sãmãnãturi, I 307.
jitãrie s.f., locuinþa jitarului (la marginea satului), I 302.
jîi s.n., fecior de jîi = jian, haiduc, I 458.
jolne s.f. pl., scrofule, II 465, 471.
jordie s.f., joardã, vargã lungã, nuia, I 261.
jufã s.f., julfã, mîncare de post, din sãmînþã de cînepã pisatã,

amestecatã cu miere, I 60.
junc s.m., taur, II 418.
jup s.m., snop de paie, legãturã de strujeni, I 338.

L

la vb., a se spãla pe cap, passim.
lanþa s.f., lance (?), suliþã, II 111.
lasã s.f., leasã, împletiturã de nuiele, I 451.
lãcãtui vb., a încheia o înþelegere, I 406, 450.
lagãr s.n., tabãrã, II 10, 126.
lãicer s.n., covor þãrãnesc, lung ºi îngust, I 94.
lãnþujel s.n., lãnþiºor ; model de cusãturã, II 434.
lãstopánã s.f., lostopanã, bucatã mare de pãmînt, de lemn, de

gheaþã etc., I 468, II 182.
lãtóc s.n., lãptoc, scocul sau jgheabul morii, I 101.
lãtunói s.f. pl., rãrituri produse în pînzã din cauza ruperii firelor

din urzealã, I 105, II 404.
lãturat adj., lãturalnic, II 218.
lãút s.n., acþiunea de a se la, I 111, passim.
lãutoare s.f., acþiune de a (se) la ; apã pregãtitã pentru a (se) la,

I 172, II 151, 523.
lãzuí vb., a curãþa un loc de tufe ºi rãdãcini ; a tãia nuiele (pentru

împletit?), I 437.
leaþ s.n., bucatã de lemn, lungã ºi îngustã, II 92.
left s.n., monedã de aur, II 447.
legá vb., a face legãtoare miresei, I 253.
legãtoare s.f., cîrpa, broboada miresei ; moment al nunþii cînd i

se face cîrpa miresei, II 94, 411, 430.
leliþã s.f., nume dat frigurilor, II 148.
lemnul-Domnului  s.n., lemn-domnesc, arbust din familia compo-

zitelor, cu flori galbene, cu miros pãtrunzãtor de lãmîie, I 328.
lení vb. refl., a se lenevi, II 10.
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leopãi vb., a se uda, II 254.
lep s.n., lip, murdãrie, jeg, II 416.
lestriþã s.f., nume dat ºarpelui în descîntece, II 224.
leucã s.f., lemnul care susþine loitrile carului, Ii 175.
libadeá s.f., hainã bãrbãteascã îmblãnitã, II 447.
liftã s.f., termen de ocarã dat cotropitorilor ; ºi litfã, litvã, I 236,

II 106, 110, 113, 116, 584.
linchi vb., a limpi, a bea (a mînca) sorbind cu limba, I 136.
linciurí vb., a se bãlãci, II 291.
linþi s.f. pl., cisticerci, formã larvarã a teniei, care se fixeazã în

carnea porcului, I 187.
lipã s.f., mãrul lipei (?), II 186.
lipi vb., a unge cu lut, I 264.
lisã s.f., lisã de pere (?), I 203.
litfã s.f., v. liftã, I 236, II 584.
litie s.f., slujbã religioasã dupã vecernie, la toate sãrbãtorile

mari, cînd se sfinþeºte pîine, grîu ; pîine sfinþitã la litie, I 63.
loc s.n., locul vacei, I 183, 357, II 413.
lozie s.f., specie de salcie sau de rãchitã, II 390.
lua vb., a lua o mînã, un picior cuiva = a paraliza de o mînã, de un

picior, I 30, 332, 337, 421.
lucru rãu  s.n. (loc adj.?), (despre oameni) pãcãtos, cu apucãturi

rele, I 227, II 135, 253, 266, 430.
lucum s.n., rahat ; dulciuri, I 199.
luscuþã s.f., ruscuþã, monedã veche austriacã valorînd 10 creiþari

numitã ºi puiºor, II 29.

M

maºcat adj., mãºcat, cu bobul mare, II 432.
maºtehã  s.f., maºterã, mamã vitregã, I 158, 377, II 16, 138.
macahón s.n., macohon, pisãlog de lemn cu care se piseazã

sãmînþa de mac, I 302, II 538.
macát s.n., cuverturã, scoarþã, covor, I 77, II 450.
mahramã s.f., maramã, II 440, 446.
maiorí vb., a îndeplini atribuþiile gradului de maior, II 123.
malaiul-cucului  s.n., plantã erbacee cu frunze lunguieþe ºi flori

brune sau gãlbui, dispuse în spice, I 378.
malancã s.f., grup de tineri costumaþi ce dã un mic spectacol la

Anul Nou, I 59, 92, 94, II 305.
maloteá s.f., manta de damã cãptuºitã cu blanã, II 446.
mama-grîului  s.f., fir negru în (spicul de) grîu, I 49, 212.
mama-sãcãrii  s.f., fir lung, negru în sãcarã  ; corn-de-secarã (?),

I 149.
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mancã s.f., doicã, II 209, 393.
mandatar s.m., funcþionar administrativ în Bucovina, I 486,

II 159.
marolã s.f., marulã, lãptucã, I 202.
maruncã s.f., plantã numitã ºi cucoana, I 292.
maslã s.f. (la jocul de cãrþi), culoare, I 116.
mazurcã  s.f., un fel de plãcintã, I 286.
mãngalãu s.n., mãngãlãu, obiect de lemn cu suprafaþa brãzdatã

de ºanþuri, pe care se freacã rufele la spãlat, I 220, II 407.
mãngãluí vb., a spãla rufe pe mãngãlãu, II 407.
mãr de stejar s.n., gogoaºã de ristic, I 329.
mãriní vb., a avea mãrin, a se umfla, I 494.
mãrturaº  s.m., mlãdiþã de rãchitã înfiptã într-o brazdã, la Sf.

Gheorghe, II 398.
mãscuroaicã s.f., scroafã, I 358.
mãsea s.f.,(la moarã) panã de lemn înfiptã în obezile roþii ce

învîrteºte piatra de deasupra, I 101.
megieº adj., vecin, I 63.
mehenghi adj., isteþ, abil, ºmecher, I 445.
meliþie s.f., armatã, serviciu militar, II 506.
meredeu s.n. minciog, plasã în formã de sãculeþ, cu care se scoate

peºtele prins în undiþã sau în nãvod, II 69, 326.
meremet s.n., lucrare de reparaþie sau întreþinere, II 145.
meriºer  s.n./adj., ou roºu  ; ºi meriºor, I 353 º.u., 356, II 186.
mericicã  s.f., plantã nedefinitã mai de aproape, II 162.
mertic s.n., baniþã, vas cu care se mãsurau cerealele ; ºi miertic,

I 95, 179.
merþã  s.f., ºi mierþã, mãsurã de capacitate, I 384, 473, II 18.
mestii s.m. pl., meºi, cizmuliþe de piele, fãrã toc, II 448.
miºelí vb., a se tîngui, a se vãicãri, II 337.
miluþa s.f., diminutiv de la milã, (mierliþã) II 123.
mindir s.n., mundir, I 83, mindir, saltea, II 449.
mintean s.n., pieptar sau tunicã din stofã coloratã, II 442.
mirie adj. (formã de feminin), mierie, albastrã, II 23.
mîneci  s.f.pl., pînzã datã moaºei de mamã, II 430.
mînicá vb., a se scula în zori, I 276.
mînicatori s.m. sg., persoanã ce se scoalã în zori, I 276.
mînjalã s.f., aluat subþire cu care se unge urzeala de cînepã,

II 423.
mîrºav adj., necurat, în nerînduialã, II 417.
moºneag  s.m. porumb pãros, I 149.
moaºtinã s.f., moaºte, I 395.
moare s.f., zeamã acrã de varzã sau de murãturi ; stare de spirit,

I 200, II 93, 111.
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moleºag s.n., moinã, I 367.
momiþã s.f., maimuþã, I 54.
mont s.n., (la gît) mãrul lui Adam, I 33 ; parte a unui membru

omenesc, rãmasã dupã amputare, II 229.
moreá s.f., moarea, moar, þesãturã de mãtase sau de bumbac

care face ape, II 445.
moroaicã  s.f., moroi de sex feminin, II 229.
mozolí vb., a mesteca în gurã (fãrã a sfãrîma cu dinþii ºi a

înghiþi) ; a mînji, a murdãri, II 103.
moþãí vb., (din gurã) a scoate un zgomot caracteristic, dupã ce se

mãnîncã sau bea ceva acru, I 189, II 267.
muºlin s.n., muselinã, stofã de bumbac sau mãtase foarte finã,

II 445.
muºtruluí  vb., (despre soldaþi) a face instrucþie, I 174.
muncit  adj., ou muncit = ou de Paºti, „scris”, a cãrui cîmp e alb

sau galben, I 353.
mursã s.f., bãuturã fermentatã, preparatã din miere amestecatã

cu apã, I 322, II 262, 270-271, 521.
muruí vb., a unge pereþii cu muruialã ; a mîzgãli, II 390.
mustra vb., (despre soldaþi) a muºtrului, a face instrucþie (?),

II 122.
mutãtoare s.f., plantã erbacee veninoasã din familia cucurbi-

taceelor, II 225.

N

nadragi s.m. pl., nãdragi, pantaloni, I 457.
naftemã s.f., duh rãu, necuratul, I 242.
naier s.m., nai, I 472.
natará s.f., flori brodate (?), sens neprecizat mai de aproape,

II 432.
natrã s.f., parte a urzelii aflatã între iþe ºi sulul dinapoi al rãz-

boiului de þesut, I 104, II 423-424.
nãdaiá vb., a-ºi da seama, a se gîndi, a se hotãrî, II 115.
nãmí vb., a nãimi, a angaja, a tocmi, I 144, 377.
nãpãdí vb., a da peste ceva, a gãsi, I 437.
nãpãstos adj., care aduce nãpastã, I 228.
nãrãmgíu  adj., nãrãmiziu, portocaliu, II 165.
nãsãdit adj., rãsãdit, I 68.
nãsãlnic adj., rãu, aspru, crunt, asupritor, II 562.
nãsãpit adj., desen costiºeþ, II 443.
nãstrãpatã adj., piatrã nãstrapatã = piatrã preþioasã, I 68.
nãzbute s.f., nãzbîtie, I 247.
nãzlojí vb., a bate rãu, a stîlci în bãtaie, I 44.
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negel s.m., diminutiv al lui neg, II 175, 342.
neleapcã s.f., vacã sau oaie ce are mai puþin de trei ani, care nu

a fãtat, II 535.
nene s.m., tatã, I 348, 380, II 9, 114, 218.
nerve s.n. pl., coarda dorsalã a sturionilor, uscatã la soare, I 203.
nimitez s.n., nemeteþ, vãl subþire cu care se acoperã capul II 440,

445.
nividí vb., a nãvãdi, a nevedi, a trece firele urzelii printre iþe ºi

spatã, II 418, 423.
nohot s.n., nãut, I 201.
noiþã s.f., pata micã sau dungã albã pe unghii, II 425.
numai adv., tocmai, II 139.

O

oalã s.f., placã de teracotã, II 449.
oblicí vb., a afla, a descoperi, a observa, II 131, 133.
oboroacã s.f., vas mare, fãcut de obicei din scoarþã de tei, folosit

mai ales ca unitate de mãsurã, I 86, 95, 109.
ocãí vb., a mãcãi, II 374.
ochiul boului  s.n., auºel (?), I 379, II 55.
odaie s.f., loc la cîmp sau la pãdure unde sînt adãpostite vacile ºi

oile ºi unde îngrijitorii au cele de trebuinþã pentru muls ºi
fãcut brînzã, I 461, II 477, 560.

odobaie s.f., hodobaie, car mare cu patru boi, I 95.
odovania praznicului  s.f., sãrbãtoare, a opta zi dupã Crãciun,

I 111.
oferui vb., a (se) oferi, II 80.
ogãí vb., ogoi, a liniºti, a (se) calma ; ºi ogoiá, II 370, 542.
oghial s.n., plapumã, I 77, II 173.
ogrinji s.m. pl., resturi de fîn, paie, lãsate de animale în iesle,

II 75.
oiagã s.f., sticlã, clondir, I 67.
omenesc adj., care aparþine þãranilor, nu boierilor, I 170.
orbalþ s.n., erizipel, brîncã ; plata erbacee veninoasã, II 494.
ornat s.n., veºmînt de ceremonie, odãjdii, II 456.
os mort s.n., sau osiºor, boalã a cailor, II 233.
os viu s.n., sau capul Sfîntului Ion, un trifoi alb, mare, ascuþit,

II 307.
oset s.n., pãlãmidã, I 146.
ostropãþ s.n., ostropel, I 201.
ozdrele s.f. pl., a face praf ºi ozdrele = a nimici, I 399.
ozor s.n., model, motiv de cusãturã sau þesãturã, II 435, 444.
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P

paº s.m., pas, II 43, 119, 124, 134, 163.
paºte vb., (la jocul numit de-a balanca) a aºtepta azvîrlirea

bãlãncii, pentru a marca locul unde cade ºi a o returna, II 63  ;
(despre pãr) a se despica la vîrf, II 424.

pacíºe s.f. pl., fire de cînepã sau de in de calitate inferioarã care
rãmîn în piepteni la pieptãnatul fuiorului, II 402, 453, 458.

paclavá s.f., baclavá, un fel de plãcintã, I 199.
pag adj., (despre cai) negru sau roºcat cu pete albe, II 155.
paic s.m., soldat din garda sultanului sau a domnitorilor, I 454.
palimar s.m., pãlimar, paracliser, II 114, 456, 563, 565.
palustru adj., de baltã, din regiunea bãlþilor, II 356.
panachidã s.f., panahidã, parte a prohodului care se cîntã cuiva

dupã scoaterea mortului din casã, parastas, I 321.
paos s.n., pomanã, la înmormîntãri ºi parastase, constînd din

colaci ºi vin ; vin, untdelemn sfinþit sau agheasmã cu care se
stropeºte mortul, I 322, II 262.

paraclis  s.n., slujbã religioasã de laudã ºi invocare a Fecioarei
Maria, a lui Hristos sau a unui sfînt, rugãciune închinatã
acestora ; carte conþinînd astfel de rugãciuni, II 494.

pasmanterie s.f. (articole de) ceaprazãrie, II 445.
patrontaº s.n., cartuºierã, II 118.
parip s.m., cal tînãr, sprinten ºi frumos, II 152.
pãcorniþã s.f., vas de lemn pentru þinut pãcura, dohotul, II 264.
pãlãi vb., a pãlãlãi, a arde cu flacãrã mare, II 529.
pãlí vb., a lovi, II 390.
pãrãsita-gãinei s.f., pãpãdie, I 358.
pãretar s.n., covor mic care se pune pe perete, II 451.
pãrîngã s.f., cuvînt cu sens obscur aici, II 334.
pãscãtoare s.f., loc de pãscut, pãºune, I 174, II 73, 113, 546.
pãscuþa-gãinei s.f., plantã asemãnãtoare pãpãdiei, I 358.
pãstrav s.m., nume a douã specii de ciuperci comestibile, II 233.
pãtulí vb., a bãtãtori, a netezi, I 190.
pãuº s.n., par, prãjinã ascuþitã, II 158.
peºtiman s.n., fustã sbþire, fãcutã din material uºor, II 438.
péciu s.n., act scris, permis ; certificat de cãsãtorie, I 157.
pedepsi vb. refl., a se chinui, I 133.
pembé adj., roºu-deschis, roz ; trandafiriu, II 446.
perecí vb., a se contrazice, a se certa, I 149.
pestelcã s.f., ºorþ de pînzã sau de postav pe care-l poartã femeile

peste rochie, II 214, 427, 506.
petealã s.f., betealã, II 411, 429.
petiþã s.f., capsã folositã la armele de foc, II 104.
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petrece  vb., a irosi, a sfîrºi, a consuma, II 75.
piºca vb. refl., (despre lunã) a descreºte, a începe sã scadã, II 7,

23.
picá vb., (despre vite) a muri, a pieri, II 377, 472, 496, 588.
picuº  s.n., loc unde picurã un lichid, I 241.
pietrar s.m., persoanã care alungã prin vrãji piatra (grindina),

II 189, 190, 194, 243.
piscurele s.n. pl., diminutiv al lui piscuri (?), I 95.
pitã s.f., pîine, II 117, 123, 452.
pitã s.f., v. chitã, II 390, 432.
pitar s.m., brutar, II 65, 143.
pitãrie  s.f., brutãrie, II 560.
pituºcã  s.f., pîine micã, plãcintã, II 47.
pizmatareþ adj., invidios, pizmaº, II 42.
pîlnie s.f., pîlnie de fîn = palã (cantitate micã), II 379, 382.
pîne s.f., recoltã de cereale, bucate, grîne ; nume dat cerealelor,

I 40, 107, 111, 145, 147.
pîntrijel s.m., pãtrunjel, II 38, 316.
pîrlaz s.n., pîrleaz, trecãtoare îngustã din scînduri peste un gard,

I 175, II 262.
plasã s.f., (pl.plãºi), staul pentru oi, II 541.
plaz s.n., piesã de sprijin, aºezatã în dosul carmanei, pe care se

tîrãºte plugul, I 97.
pleaþ s.n., rãspîntie de drumuri, piaþã ; ºi plaþ, II 158.
plecsudã s.f., plexudã, coadã, cosiþã, II 445.
plisã s.f., loc mai adînc în albia unui rîu, II 259.
plumburá vb., a împuºca, II 125.
pocí vb., a deforma, a denatura, a urîþi ; a abate un mare rãu o

balã asupra cuiva, a deochea, a cobi, I 154, 174, 395, 407.
pocitúrã s.f., acþiunea de a poci ºi rezulatul ei, I 414-415.
poclãze s.f. pl., þesãturã miþoasã de lînã ; pãturã ; þol care se

pune sub ºaua calului, I 103.
poclon s.n., plocon, dar, I 250, II 407.
pocriº s.n., capac pentru vase de bucãtãrie ; capac în mijlocul

rotiþelor ce acoperã ochiurile plitei, I 417.
pocrovãþ s.n., pînzã ce acoperã anumite obiecte de cult, I 269.
pocsie s.f., ciudã, necaz, II 37.
podea s.f., tavan de scînduri, I 59, II 507.
podhoadã s.f., podvadã, obligaþie (transport, cãrãuºie) la care

erau supuºi þãranii în folosul domniei, II 145.
podhod s.n., povod, a duce în podhod = a duce de funie (o vacã)

sau de cãpãstru (un cal), II 319.
poftale s.f. pl., paftale, încheietoare de metal la haine, II 445.
pohace s.f., pogace, un fel de plãcintã, I 199.
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pohoarã s.f., povarã, I 101.
poiatã s.f., coteþ pentru pãsãri, I 66, 246, passim.
polcuþã s.f., hainã scurtã, pe talie, II 442.
poliþã  s.f., brazdarul plugului (?), I 142.
pons adj., roºu aprins, II 446.
portierã s.f., perdea, draperie ce acoperã uºa, II 441.
posmag s.n., pesmet, II 202.
posteucã s.f., bucatã de lemn pe care se sprijinã osia carului în

timp ce se unge, I 104.
postitoare  s.f., femeie care þine post, I 233.
posvolí vb., a da voie, a permite, II 12-13.
poticãlí vb., a abate de la comportarea cinstitã, moralã, a corupe,

a înºela, II 80.
povidlã s.f., magiun, II 565.
pozevancã s.f., pezevenghe, I 432.
pozevenchi s.m., pezevenghi, ºarlatan, ºmecher, I 432.
praºtie s.f., nuia, prãjinã, II 546.
prãpãdit  s.n., nume dat sifilisului, II 288.
preacuminte  adj., preaînþelept, II 571.
precistuí vb., a se împãrtãºi, a se cumineca ; ºi a se pricestui, a

se pricistui, I 483, passim.
precupí vb., a precupeþi, a face negoþ, I 339.
premelege interj., din jurãmîntul pre a mea lege, I 100.
preminte adj., preaînþelept, II 231, 328, 349.
premintean adj., contaminare între pãmîntean ºi preminte (?), II

282.
prepune vb., a presupune, a bãnui, I 464.
prepus  s.n., bãnuialã, II 494.
pretulí vb., a se ascunde, II 138.
prezent s.n., cadou, dar, I 60, II 213, 411, 426, 503.
prezes s.m., preºedinte, funcþionarul cu rangul cel mai înalt,

I 404.
pricãjí vb., a face pricaz, II 472.
pricãjit  adj., care trãieºte în fãrãdelege, spurcat, II 472-473.
pricaz s.n., pagubã mare, necaz, nenorocire, I 153, 357, 447.
price s.f., fãrã de price = fãrã împotrivire, II 76.
prifont s.n., prefont, pîine de calitate inferioarã datã soldaþilor

în armata austriacã, II 125.
prigitoare s.f., fotã, catrinþã (dintr-o singurã bucatã de stofã

petrecutã în jurul corpului), I 94, II 439.
priloagã s.f., pîrloagã, loc necultivat, II 249.
pripói s.n., ospãþ oferit de pãrinþii mirelui dupã cununie, I 361,

II 412.
prisnel s.n., prîsnel, ornamentaþii din nasturi, discuri metalice

etc., folosite mai ales la chimir, I 456.
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probozí vb., a mustra aspru, a certa II 95, 565.
procetí vb., a citi cu glas tare, II 337.
procitoare s.f., tetrapod (?), II 337.
produv s.n., produh, copcã (în gheaþã), I 393.
propéle s.f. pl., proptele, I 383.
propí vb., a propti, a sprijini, I 399.
proscomédie s.f., proscomidie, parte din slujba liturghiei, în care

preotul sfinþeºte pîinea ºi vinul pentru împãrtãºanie, I 266,
268.

prosforã s.f., ofrandã, dar, II 537.
prostire s.f., cearºaf, învelitoare de pat ; faþã de masã, I 70, 485,

II 49, 435.
prour s.n., proor, a mîna vacile în prour = a duce vacile la pãºune

dimineaþa înainte de muls, II 114.
prubã s.f., probã, II 10, 64.
prubului vb., a proba, a pune la încercare, II 332, 552.
puiºor s.n., monedã austriacã de 10 creiþari, I 362, 392.
puzderie s.f., resturi lemnoase ce cad din tulpina cînepei la

meliþare etc., II 23, 302.

R

rághilã s.f., ragilã, instrument format dintr-o scîndurã în care
sînt înfipþi dinþi de fier, prin care se trage cînepa, II 402, 577.

raghilá vb., a trage fuiorul prin ragilã, II 393, 420.
raituji s.n. pl., pantaloni largi de stofã sau postav, II 442.
rapãn s.n., strat gros de murdãrie pe piele, jeg, II 341.
rãºchitor  s.n., ºi rîºchitor, unealtã pe care se întind firele pentru

a le face jirebii, II 406.
rãbuº s.n., rãboj, I 254.
rãcele s.f. pl., rãcele de bostan = dulceaþã de pepene galben, I 203.
rãfui vb. refl., a se socoti, a se considera, II 141, 186.
rãspintene s.f., rãspîntie, II 398.
rãsteu s.n., resteu, cui de lemn sau de fier, cu care se închide

latura jugului, I 102, II 176.
ratoº s.n., rateº, han mare, birt, cîrciumã, II 336.
rãul copiilor  s.n., nume dat epilepsiei, II 349.
rãutate s.f., boalã, „spasm”, I 428.
rãzãluí vb., a rãzui, I 249.
rãzbolí vb., a se îmbolnãvi, I 137.
rãzmiliþã s.f., rãzmeriþã, rãscoalã, I 238.
rãzor s.n., ºanþ, I 482.
rãzvidi vb., a explica, a descifra, II 29.
recrutã s.m., recrut, II 120, 125.
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riclie s.f., rochie, II 438.
rips s.n., þesãturã de bumbac sau mãtase, cu dungi dese, în relief,

II 445.
rînduri s.n., ciclu menstrual, I 362, II 253.
rîní vb., a curãþa un loc de stratul de murdãrie depus, II 6.
rîºchia vb., a rãºchia, a depãna firele toarse de pe fus sau de pe

ghem pe rãºchitor, II 406.
roº s.n., (la jocul de cãrþi) cupã, I 115.
rodini s.f. pl., a veni în rodini = a veni cu daruri la o lehuzã, I 54,

60, 94, 109.
rohmani s.m.pl., oameni buni ºi evlavioºi despre care se crede cã

trãiesc în altã lume ; v. ºi blajini, I 42-43, 118, 284, 293, II 356,
II 596.

roiniþã s.f., plantã erbacee cu flori albe, II 500.
rotilat adj., în formã de roatã, rotund, I 383, II 579.
roza adj., roz, II 437.
rozã s.f., trandafir, I 70.
rujã s.f., trandafir, I 71, 348, II 163, 433.

S

sabaº s.n., ban dat ca bacºiº lautarilor, I 388, 401.
sadea adv., simplu, neamestecat, curat, II 444.
saia s.f., pl.: saiele, cusãtura ornamentalã cu împunsãturi rare,

II 443.
sain adj., sein, cenuºiu, sur, II 428.
salaº s.n., sicriu, II 120.
sãlãºel s.n., sicriu mic, II 569.
salup s.n., un fel de caþaveicã, II 175, 442.
salvie s.f., partea cea mai bunã (roºie) a unei blãni de vulpe,

II 447.
samcã s.f., fiinþã despre care se crede cã omoarã îndeosebi lãuzele

ºi pe copiii lor ; nume dat unor boli grave (de copii), considerate
a fi cauzate de asemenea fiinþã, II 255.

santinea s.f., santinelã, II 82, 550.
sarice s.f., sare, II 167.
sãcãluº s.n., tun mic, rudimentar, sau puºcã micã, folosite ca

arme sau la festivitãþi, II 304.
sãgeþ s.n., vîrf de cuþit, II 332.
sãhãnel s.n., pahar, I 72, II 429.
scãfiþã s.f., vas de lemn, în formã de cupã sau ceaºcã, II 102.
scãlduºcã s.f., albie de îmbãiat, II 169.
scãpãrãmînt s.n., scãpãrãtoare, amnar, II 483.
scarpi s.m. pl., pantofi de damã, uºori, brodaþi, II 454.
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schiþemver s.m., nume dat dracului, I 249.
sclimuí vb., a scoate, a scorni, II 42.
scoaice s.f. pl., broaºte þestoase, II 37.
scordãrea s.f., scordolea, sos preparat din nuci pisate, miez de

pîine, usturoi, untdelemn ºi oþet care se serveºte cu raci fierþi,
I 203.

scormolí vb., a scormoni, II 492.
scoverze s.f. pl., un fel de clãtite, I 199.
scrie vb., a scrie ouã = a împistri ouã, I 66.
scris adj., (despre ouã) împistrit, I 353.
scutelnic s.m., þãran scutit de plata birului, II 87.
semincer s.m., ºi sãmincer, ºtiulete de porumb, I 63, 156.
serji s.m. pl., cercei din bãnuþi de aur,II 446.
serpentinã adj.f., ºerpuitoare, cu cotituri, II 442.
sesie s.f., a face (a þine) sesie, a face sfat, a purta discuþii, I 39, 40,

42, II 130, 156, 209.
sfaºcã s.f., pl.: sfaºte, cãlþunãreasã = vorniceasã la nuntã, II 412.
sfãdãuº  adj., certãreþ, I 56
sfrediac s.n., sfredel, II 586.
singeap s.n., blanã cenuºie, groasã, II 447.
sîngiuri, pl. al lui sînge (?) sîngerãri (?), II 57.
singur pron. de întãrire, I 140, II 366.
sîcret adj., ascuns, pustiu, greu (?), II 168.
sînge-de-nouã-fraþi s.n., produs vegetal rãºinos, de culoare

roºie, recoltat din fructele unui arbore din familia palmierilor,
II 554.

sîngea s.f., (la cuþit, la fus) tãiº, vîrf, I 281, II 545.
sîngeap s.f., sîngeapã, cinzeacã, II 288.
sîta-zînelor  s.f., scai mãgãresc ; turtã, I 430.
slei vb., a slei gheaþã = a face gheaþã, I 29 ; a slei metale (fier, aur,

argint) = a turna metale topite, a solidifica, I 98, II 332, 334.
sluþenie s.f., fiinþã slutã, pocitanie, II 507.
sluþi vb. refl., a se strîmba la cineva, I 421, II 384.
smomí vb., a momi, a atrage de partea sa, a instiga, II 91, 487.
socote s.f. pl., atrepsie, boalã ce apare la înþãrcarea copiilor,

I 196, II 512, 523.
solomonar  s.m., vrãjitor, II 195 º.u.
solomoní vb., a vrãji, a face farmece, I 441, II 84, 513.
sorb s.n., fiinþã supranaturalã acvaticã, II 356.
sorocãuste s.f. pl., parastase, II 270.
soroci vb., a ursi, a sorti, I 110, 115, 388, II 513.
soþ s.m., soþie, nevastã, I 71, 447.
soþie s.f., soþ, I 378, 381.
spatã s.f., piesã la rãzboiul de ºesut, formatã din lamele paralele,

prin care trec firele de urzealã, II 403, 408, 424.
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spelcã s.f., ac cu gãmãlie, ac de pãr, I 65.
spijã s.f., schijã, fontã, I 120, II 346.
spornic  s.n., sporici (?), II 150
stadol s.n., obiect nedefinit mai de aproape, I 100.
stambol s.n., þesãturã, stofã de mãtase, II 445.
stan s.m., partea din faþã sau din spate a cãmãºii þãrãneºti,

II 165.
staroste s.m., peþitor ; persoanã care conduce ceremonia unei

nunþi, I 499, II 525.
starostie s.f., peþit, I 499.
stative s.f. pl., rãzboi de þesut, II 408, 410, 418.
steblã s.f., mãnunchi, legãturã, II 336, 358.
stelenei adj., v. streinei, I 95.
stîlp s.n., (la cusãturi) un anumit model, desen, II 434.
stîlpãri s.f.pl., ramuri verzi de salcie, împãrþite la bisericã în

ziua de Florii, II 194, 397.
stima s.f., stima de Arhanghel = haina, I 422.
stirigie s.f., stirigoaie, plantã erbacee, din familia liliaceelor,

I 458.
stîrpi vb., (despre vacã) a deveni stearpã ; a nu mai da lapte, I 33.
stobol s.n., stobor, gard de lemn, zãplaz, I 68.
stodoalã s.f., standoalã, ºurã ; loc unde se aflã mai multe

hambare sau coºare, II 86, 423.
stoler s.n., dulgher, tîmplar, I 410, II 50, 326, 391.
stoliþã s.f., capitalã, reºedinþã, I 30, II 53, 591.
stracoºiu adj., stacojiu, II 437.
strãfire s.f. pl., elemente, I 348.
strãfoºat adj., înfoiat, I 190.
streinei adj. (pl.), boi în frunte streinei = þintaþi, cu o patã în

frunte (?) ; ºi strãinei, I 95, 101.
strîgi s.f., cal de strîgi, II 153.
stroh s.n., stroh de fîn = rãmãºiþe de fîn sau paie adunate din

iesle, II 156.
stupitul-cucului s.m., scuipatul-cucului, depozit granulos sau

vîscos format în jurul ramurilor arborilor din ouãle unor
fluturi, I 378, 416.

sufit s.n., ornament de var ºi nisip executat pe tavan, tavanul
astfel ornamentat, II 439.

sugel s.m., panariþiu, I 241 ; ºarpe ce suge lapte de la vacã, II 221.
sulferin adj., sulfurinã, substanþã roºie, din care se obþine

culoarea roºie, II 438.
sumãieº s.n., suman mic, II 445.
sumeþ adj., semeþ, trufaº, înfumurat, I 76.
sumuþá vb., a asmuþi, II 44.
sviterã s.f., alai, suitã (?), I 90.



ELENA NICULIÞÃ-VORONCA632

ª

ºalã s.f., salã, II 336.
ºaliu s.n., stofã de lînã vãrgatã, II 447.
ºam s.n., damasc, II 447.
ºarã s.f., fiarã, II 251.
ºãgitoare s.f., ºezãtoare, II 14.
ºãrvant s.n., obiect nedefinit mai de aproape, I 68.
ºegi s.f. pl., sg.: ºagã.
ºepeli vb., a vorbi cepeleag, peltic, I 86.
ºferi s.f. pl., sg.: ºfarã, II 346.
ºiac s.n., stofã groasã, II 164, 444.
ºindilã s.f., ºindrilã, I 319.
ºindilitã adj.f., acoperitã cu ºindrilã, I 96, II 23.
ºip s.n., sticlã, clondir, I 33, II 70.
ºiriclic s.n., ºiretlic, II 55, 60, 61.
ºoalda s.f., a umbla cu ºoalda = a recurge la vicleºuguri, la sub-

terfugii, II 537.
ºomultoc s.n., ºomoiag, smoc, I 35, II 533.
ºotie s.f., poznã, glumã, pãcãlealã, I 198.
ºtima-pãpuºoiului s.f., ºtiulete de porumb alb, I 149.
ºtioalnã s.f., bulboanã, bãltoacã, II 589.
ºtiubei s.n., ºi ºtubei, vas fãcut dintr-un trunchi de copac scobit,

I 230, II 241, 391.
ºtraf s.n., pedeapsã, II 80.
ºuchet s.m., nebun, dezmãþat, II 179.
ºugui vb., a glumi, a face glume, I 181, II 422.
ºuh s.n., unitate de mãsurã a lungimii (a ºasea parte dintr-un

stînjen), I 44, 400.
ºumuiag s.n., ºomoiag, I 333.
ºurubar  adj., deget mai ºurubar = deget mai agil (?), II 216.
ºuvãit adj., încovoiat, strîmb, II 222.
ºuvar adj., uscat, I 478, II 123.
ºvab s.m., gîndac de bucãtãrie, I 183.

T

tabet s.n., tabiet, II 448.
taftá s.f., stofã groasã, lucioasã, I 68, 272.
tahîn s.n., fãinã din seminþe uleioase (prãjite) în special de susan,

I 203.
tain s.n., porþie, raþie de mîncare ºi bãuturã, II 380.
tanana s.f., dans þigãnesc, II 58.
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tapalazat adj., vezi dabalazat, II 66.
tarnistrã s.f., poate contaminare între tarniþã – „sarcinã” ºi

canistrã – „bidon”, II 118.
tasmá s.f., fir sau panglicã de mãtase, de piele, pe care se

brodeazã, II 442.
tãbîieþ s.n., tãbuieþ, fig. persoanã micã ºi îndesatã, II 250.
tãboltoc  s.n., ºi tãbultoc, sãculeþ ; nume dat unei persoane scunde

ºi îndesate, I 96, 281.
tãhuí vb., a (se) tehui (de cap), a (se) zãpãci, a (se) buimãci, I 413
tãlãpãi vb., a tãlãpãni (?) = a merge greu ºi apãsat, II 295.
tãlpigã s.f., piesã la rãzboiul de þesut, în formã de pedalã, cu care

se schimbã iþele, II 403, 408.
tãmãiþã  s.f., tãmîiþã, nume al mai multor plante erbacee, II 540.
tamazlîc s.n., turmã, II 120.
tãmînji  vb., a mînji, a murdãri, I 93.
tãmjãi vb., a se tãmînji, a se murdãri, a se unge, II 515.
tãsmãluþã s.f., diminutiv al lui tasma, II 442.
tãvãlí vb., a (se) rãsuci, a (se) învîrti, a (se) rostogoli pe iarbã, în

praf sau în noroi, a (se) murdãri, I 35, 55, 175.
tãvãlit  adj., murdar, I 120, 161, 310.
tearã s.f., urzeala învîrtitã pe sul, II 9, 265.
tel s.n., betealã, II 444.
tesacã s.f., tesac, sabie scurtã ºi latã ; cuþit mare II 281.
teslar s.m., dulgher, tîmplar, I 52.
testemel s.n., basma mare de pînzã, de obicei cu flori colorate pe

fond negru, II 401.
ticní vb., tihni, II 46, 120.
tidvã s.f., tigvã, craniu de om sau de animal, þeastã, hîrcã.
timirice pron. nehot., mai nimic, II 348.
timp s.n., a avea la timp = a avea ciclu menstrual, I 258, II 492.
tingire s.f., vas de aramã sau de fontã în care se pregãteºte

mîncarea ; cratiþã, tigaie, I 208, II 531.
tioc s.n., toc, I 494.
tiohãi vb., a stîrni vînatul, a alunga animale cu strigãtul „tio”,

II 100, 417, 498.
tiriac s.n., preparat medicinal care conþine opiu, folosit în trecut

ca anestezic ; antidot pentru muºcãtura de ºarpe ºi pentru
otravã, II 224.

tiuha interj, strigãt cu care se alungã animalele sãlbatice, II 220.
tiulea interj., tuleo, tulea, I 102, 172.
tîmbar s.n., hainã lungã purtatã pe deasupra, manta îmblãnitã,

II 439.
tîrmozit adj., tîrnosit, cãlcat în picioare, tãvãlit, în dezordine,

I 175, 367.
tocmagi s.m. pl., tãiþei, II 199.
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tocuri s.m. pl., un fel de pãlãrii, II 445.
toiag s.n., lumînare, în formã de spiralã, care se pune sã ardã la

cãpãtîiul sau în mîna mortului, I 323, II 261, 413, 491.
toloacã s.f., teren lãsat necultivat ca sã se odihneascã (ºi pe care

pasc vitele) ; teren liber între case ori la marginea satului,
maidan, I 158, 342, II 75, 79.

tologi vb., a cãlca în picioare, a se tolãni, II 83, 173, 178.
torbã s.f., un fel de sac de drum, purtat la ºold, II 535, 536.
tot una loc. adv., mereu, necontenit, I 41, 136, 180, ºi passim.
tratapod s.n., tetrapod, mãsuþã cu patru picioare, pe care se pun

în bisericã, la anumite ocazii, icoane ori cãrþile, I 266.
trece vb. refl., (despre vite) a pieri, I 298, 309, 310.
trîfní vb., a tuºi pentru a atrage atenþia, a murdãri (moral) pe

cineva, I 155, II 156, 312.
trîncoºel adj., însuºire neprecizatã mai de aproape, II 335.
trîntaº s.m., obiect neprecizat mai de aproape, II 158.
trînzi s.m. pl., trînji, panariþiu (?)  ; plantã erbacee din familia

orhideelor, II 533.
troahnã  s.f., guturai, rãcealã, I 462.
troiþã s.f., lumînare împodobitã, cu care se merge la bisericã de

Boboteazã, I 110, II 303.
truncher s.n., trunchi (butuc) pe care se despicã lemnele de foc,

II 311.
truspatru nr., tuspatru, I 285, 424, II 125.
tufí vb., (despre arbori) a se face tufã, II 390.
tumãní vb., a zãpãci, a buimãci, I 412.
tunde vb. refl., (despre spice) boalã a grîului, I 141.
tupiluº  adv., pe ascuns (?), I 383.
tureac s.n., tureatcã, I 66.
tureatcã s.f., carîmbul cizmei, II 443.
turta-lupului  s.f., numele unor seminþe foarte toxice ale unui

arbore din India, I 430.

Þ

þaicã s.f., drojdie (pentru dospirea aluatului), I 197.
þarþam s.n., sãrsam, ciucuri, franjuri ce atîrnã în jurul unei

broderii, þesãturi, II 435.
þepuºa vb., a înþepa ; a lua snopi în þãpoi (?), I 95.
þevia s.f., þeavã, I 165.
þidulã s.f., bucatã micã de hîrtie ce cuprinde o scurtã însemnare ;

bileþel, I 108, 368, II 347.
þimbalar s.m., þambalagiu, II 359.
þimbale s.n., obiect de îmbrãcãminte neprecizat mai de aproape,

I 98.
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þincul-pãmîntului  s.m., rozãtor de culoare cenuºie-gãlbuie, cu
corpul subþire ºi coada scurtã ; animal fantastic, închipuit ca
un cîine care trãieºte sub pãmînt, I 32.

þipá vb., a arunca, II 519.
þîmbrã s.f., camerã (germ. Zimmer), II 211, 348.
þîþei s.m. pl., (a potcovi) cu þîþei de sîrmã albã = caiele, cuie (?),

II 165.
þoarfã s.f., cuvînt batjocoritor, folosit atît pentru femei, cît ºi

pentru bãrbaþi, I 495, II 278.
þuca s.f., îi sare þuca de fricã, II 58.
þuchi s.m. pl., moþ, II 464.
þug s.n., gumã, elastic, II 448.
þuhal s.m., sac mare.

U

ucigan s.m., fiinþã supranaturalã, I 254 ; eufemism pentru
dracul, II 45, 386, 409.

ucis adj., lovit, stîlcit în bãtaie, I 53.
ugilí vb., a se ofili, a se scîrbi, a nu mai avea chef, I 102.
ulduros adj., urduros, cãruia îi curg urdori din ochi, I 361.
ulger s.n., uger, I 39, 303, II 385.
uncrop s.n., apã clocotitã ; moment al nunþii (cea de-a doua zi)

II 113.
undí vb., a spãla uºor, a clãti, II 371.
unge vb., (avînd complement casa, cuptorul etc.), a lipi, a tencui

cu lut, I 447, II 86, 151, 261.
urºenic s.n, catifea, II 445.
urlaub s.n., (germanism) concediu, II 52.
uruioc s.n., parte a urzelii de la capãtul pînzei, care rãmîne

neþesutã, II 402.
urzoaie s.f., urzitoare, instrument cu care se fac urzeli II 410.
usuc s.n., apa în care se spalã prima datã lîna, II 437.

V

valon s.n., trãsurã, caleaºcã, v. ºi balon, II 209, 212.
vapelã s.f., vapel, broderie, II 352.
vatalã s.f. vãtalã, piesã la rãzboiul de þesut, prin care se fixeazã

spata, II 449.
vatrã s.f., nume dat focului, II 516, 529.
vatrar, s.m./n, vãtrai, II 348, 529.
vãrguí vb., (coasa) a întãri coasa cu o vargã  ; a bate coasa, I 496.
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vãtãjel s.m., vãtãºel, persoanã ce dirijeazã anumite ceremonii la
nuntã, II 412, 428.

veºcã s.f., vãcãlie, peretele circular al sitei, I 96.
veac s.n., viaþã, I 193, II 24, 259, 489.
vecuí vb., a trãi, I 68, passim.
veliºte s.f., vieliºte, loc deschis, expus vîntului  ; ºi jeliºte, jeleºte,

I 101.
velniþã s.f., instalaþie (rudimentarã) pentru fabricarea rachiului,

II 142, 283.
vericui pr., nehot. G.D., oricui, I 478.
verigã s.f., parte a coasei neprecizatã mai de aproape, I 57.
verigí vb., (avînd compl. fluierul), a întãri cu o verigã, cu un inel ;

ºi veriga, I 66.
vicol s.n., viscol, II 135.
vidmã s.f., strigoaicã, I 434-435, II 101, 238, 241- 244, 420.
vinetici adj. pl., galbeni de vinetici = de cei strãini, de Veneþia,

I 68.
visor s., murg din visor (?), I 98.
vizitaþie s.f., vizitã, inspecþie, II 421.
vizunie s.f., vizuinã, I 130, II 315.
vîlvîí vb., a face vîlvãtãi ; a vorbi (cu pornire) împotriva cuiva,

I 464.
vîntoaicã  s.f., vînt mare, I 337, 344.
vîntuit adj., atins de vînturi rele, smintit, I 349.
vîrºã s.f., coº lung de nuiele pentru pescuit, II 69.
vîrºez s.n., vîrf (?), I 67.
vîrcã s.f., dungã, I 470.
vîrcolac  s.m., finþã fabuloasã, I 220, II 314, 511, 591.
vîrstã s.f., dungã, II 115, 432.
vîrstat adv., a mînca de frupt, þinînd post miercurea ºi vinerea,

I 236.
vîrtura vb., vîntura, I 158.
voade s.n., din nãvoade (?), II 133.
voinic s.m., plantã neprecizatã mai de aproape, II 67.
voloc s.n., un fel de plasã de pescuit, I 146.
votcale s.f., drojdie de casã, I, 197.
voz de rug s.n., ciumulie de mãceº, I 398
vreme s.f., a avea la vreme = a avea ciclu menstrual, I 207.

Z

zadie s.f., fotã, II 444.
zavistnic adj., invidios, pizmaº, II 42.
zãbon s.n., zãbun, hainã groasã, vãtuitã, II 432, 438.
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zãhãí vb., a aduce supãrãri, necazuri, a incomoda, II 531.
zãmnic s.n., zemnic, pivniþã, groapã sãpatã pentru pãstrarea

legumelor, I 195.
zbici s.n., ºuviþã de pãr de cal, I 398, 475.
zburãtoare s.f., toaie, omag, II 137, 138.
zburãtor s.m., plantã erbacee cu tulpina înaltã, cu flori roºii,

purpurii, cu fructele în formã de capsulã, I 417.
zgripþurele s.f. pl., zimþi la secere, I 100.
zimbri s.f. pl., a face zîmbre = a jindui, a rîvni ceva, a fi

nerãbdãtor, II 154.
zîngãluí vb., a zãngãni, I 97.
zoalã s.f., apã cu sãpun în care se spalã ori s-au spãlat sue,

pînzeturi, fuioare, etc., I 229.
zolí vb., a spãla rufe, pînzeturi, fuioare, lînã etc. cu apã ºi sãpun,

leºie, I 226, passim.
zolniþã s.f., vas în care se zoleºte, I 230, II 406, 436, 526.
zuluf s.n., cîrlionþ de pãr, II 445.
zurbã s.f., gãlãgie, zarvã, ceartã, II 38.
zurzulie s.f., plantã neprecizatã mai de aproape, II 125.
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Cuprins

Cap. V Sf. Mihail. Soarele ºi Luna. Iarna ºi vara
Ziua ºi noaptea. Viaþa ºi moartea ................................... 5

§ 1. Cãsãtoria. Dragostea ............................................................. 5
§ 2. Despre lunã .......................................................................... 25
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§ 7. Marþi ..................................................................................... 96
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§ 3. Ziua Crucei ......................................................................... 232
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APA
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§ 6. Leºia. ................................................................................... 264
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§ 2. Racul ................................................................................... 328
§ 3. Broasca. Broasca þestoasã. Broatecul. ............................. 329
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§ 8. Rãchita ................................................................................ 389
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Cap. II Focul ............................................................................ 512
§ 1. Socul. Bozul ........................................................................ 512
§ 2. Cum s-a facut focul ............................................................ 515
§ 3. Tiutiunul. Luleaua ............................................................. 533
§ 4. Tãmãia ................................................................................ 536
§ 5. Reînvierea prin foc. Povestea lui Dumnezeu

Copilul ................................................................................. 540
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§ 1. Despre Dumnezeire. Preoþii .............................................. 549
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Erata

vol I

Pagina rîndul în loc de se va citi

pag. 7, r. 24 Abundeþa Abundenþa
pag 29, r. 10 amoria amorea
pag 64, r. 8 de jos sã no vezi sã n-o vezi
pag. 81, r. 5 (col. II) pausã pauzã
pag. 95, r. 29 (col. a II-a) o dobaie odobaie
pag. 95, r. 43 (col. a II-a) coboria coborea
pag. 96, r. 20 (col. a II-a) cu-n c-un
pag. 97, r. 31 (col. I) zea zãu
pag. 103, r. 31 (col a II-a) Furnza Frunza
pag. 118, r. 9 de jos sboarã zboarã
pag. 122 r 15 dat dar
pag. 124, r. 9 pitrele pietrele
pag. 130, r 9 ºi 11 de jos curcubeu curcubãu
pag. 132, r 14 a chindii achindii
pag. 133 la sfîrºitul § 2 se introduce fraza: Pentru ca sã ploaie, sã

uzi pe o copilã cu apã, ca sã plîngã, ºi atunci plouã.
pag. 137, r. 19 întru una întruna.
pag. 138, r. 3 de jos Detuna-lar Detuna-l-ar
pag. 139, r. 2 Detuna-lar Detuna-l-ar
pag. 139, r. 7 oamen oameni
pag. 139, r. 9 Pe semne Pesemne
pag. 139, r. 2 de jos înaitea înaintea
pag. 143, r. 25 (col. I) curcubeu curcubãu
pag. 150, r. 15 de jos odatã o datã
pag. 154, r. 6 Bãtãte-te Batã-te
pag. 160, r. 14 respund rãspund
pag. 169, r. 1 de jos din launtru dinlãuntru
pag. 175, r. 19 uncropel uncropul
pag. 176, r. 21 mama pãdurii Mama Pãdurii
pag. 176, r. 25 mama pãdurii Mama Pãdurii
pag. 176, r. 1 de jos înplinit împlinit
pag. 183, r. 5 de jos spolocane Spolocane
pag. 191, r. 2 de jos Rondunica Rîndunica
pag. 205, r. 1 de jos Christos Hristos
pag. 201, r. 4 curcubeu curcubãu
pag. 230, r. 4 de dînsa pe dînsa
pag. 231, r. 8 astadatã astã datã
pag. 231, r. 20 40 de sfinºi 40 de Sfinþi
pag. 232, r. 9 de jos noembrie noiembrie
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pag. 245, r. 3 ieºia ieºea
pag. 245, r. 6 postia postea
pag. 250, r. 5 Cuibotele Ciubotele
pag. 250, r. 22 astadatã asta data
pag. 251, r. 23 uideºte iudeºte
pag. 257, r. 10 porumbei porumbrei
pag. 271, r. 9 de jos Pe pe
pag. 276, r. 20 decusarã de cu sarã
pag. 280, r. 27 (col. I) cu-n c-un
pag. 284, r. 6 Rohmanii rohmanii
pag. 285, r. 12 de jos mãmînci mãnînci
pag. 306, r. 17 de jos cum sã cade cumsãcade
pag. 327, r. 1 de jos Bulãeºti Bulzeºti
pag. 335, r. 14 de jos Altãdatã Altã datã
pag. 374, r. 25 Încã Incã
pag. 379, r. 15 de jos Boºancea Bosancea
pag. 411, r. 4 bonav bolnav
pag. 415, r. 22 prin prejurul primprejurul
pag. 416, r. 10 de jos Altãdatã Altã datã
pag. 426 r. 16 cã-i trãi c-ãi trãi
pag. 427 r. 4 de jos Dumnezeul Dumnezeu
pag. 436, r. 11 pacat pacatul
pag. 442, r. 13 de jos sgîrcit zgîrcit
pag. 443, r. 6 Valcinschi Volcinski
pag. 448, r. 10 de jos Vai plãti Va plãti
pag. 459, r. 6 (col. I) cautã cîntã(?)
pag. 461, r. 2 cu-n c-un
pag. 468, r. 26 stãpãnul stãpînul
pag. 483, r. 21 îi spune îi spune
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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
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
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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
48. Andrei Cornea – Penumbra
49. Iosif Sava – Muzica ºi spectacolul lumii. 10 Serate TV
50. Pierre  Hadot – Plotin sau simplitatea privirii
51. Cristian Bãdiliþã – Cãlugãrul ºi moartea

În pregãtire:

Adriana Babeþi – Despre arme ºi litere
Jacques Derrida – Fantomele lui Marx
*** – Convorbiri cu Schopenhauer

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)
19. Elena Niculiþã-Voronca – Datinele ºi credinþele

poporului român (Vol. II)
20. *** – Carmina Burana. Antologie de poezie latinã medievalã
21. Paul Zumthor – Babel sau nedesãvîrºirea
22. Porphyrios – Viaþa lui Pitagora. Viaþa lui Plotin
23. E.R. Dodds – Grecii ºi iraþionalul
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