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Moto: „A devenit cumplit de evident cã
 tehnologia ne-a depãºit umanitatea”

   Albert Einstein

O lungã perioadã de timp disciplinele etnologice – folcloristica,
etnomuzicologia, etnocoreologia, etnografia – s-au ocupat în a
identifica de cele mai multe ori cantitativ, ºi mai puþin calitativ,
„produsele tradiþionale” ale spiritualitãþii populare considerând cã
ele reprezintã „fondul arhaic” al culturii naþionale care a conservat
în memorie practicile ºi credinþele straturilor neinstruite ale
populaþiei, singura „purã” ºi „nealteratã” care ne putea configura
ca identitate. Se culegea imens, din toate domeniile folclorului
existând temerea dispariþiei multor din aceste „producþii” ca urmare
a dezvoltãrii economice ºi sociale moderne.

La începutul secolului al XX-lea prin strãdania unor filologi
renumiþi – Ovid Densuºianu, I. Bianu, D. Caracostea, I. A.

Condrea ºi etnomuzicologii excepþionali C. Brãiloiu ºi G. Breazu

o astfel de viziune poseistã s-a modificat ºi folcloriºtii au înþeles
aspectul modern, contemporan al culturii populare. Iatã ce afirma
în 1909, Ovid Densuºianu în cadrul lecþiei de deschidere a cursului
de folclor þinut la Facultatea de Litere a Universitãþii din Bucureºti:

„Nu poate fi vorba de o dispariþie completã a folclorului vechi, ci
numai de o reducere ori de o modificare a lui. Grija culegãtorului a
fost ºi este prin urmare exageratã. Se va pãrea mai puþin întemeiatã,
când folclorul îºi lãrgeºte domeniul. Într-adevãr prin culegerea de
material nou…, folcloriºtii vor gãsi totdeauna drum deschis pentru
studiile lor ºi niciodatã nu le vor lipsi fapte noi, actuale, asupra
cãrora sã-ºi îndrepte atenþiunea ; fiecare epocã e caracterizatã
prin manifestaþiuni aºa cum ele se reflectã în sufletul
contemporanilor, folcloriºtii vor avea întotdeauna un câmp întins
de cercetare.”

RESTITUIRI SENTIMENTALE
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Florile dalbe de mãrA urmat o perioadã de profundã investigaþie ºi cercetare
etnofolcloricã, o etapã nouã de menþinere a etnologiei într-o
dimensiune adevãratã, aceea a „culturii post – industriale” supusã
proceselor de modernizare, a „dimensiunii profunde” cum i se spune
astãzi folclorului. Apoi o situaþie descumpãnitoare a tuturor
cercetãtorilor care au fost supuºi, dupã cel de al doilea rãzboi
mondial, în perioada comunistã, aproape jumãtate de secol, la
presiunile necontenite a ideologiei totalitare care-i sileau sã urmeze
calea „maselor creatoare de culturã” oralã, popularã, în cercetãrile
lor, percepute ca entitãþi cu identitãþi amorfe, cu rãdãcini cât mai
adânc înfipte, nebulos, dar neapãrat „glorios” în „glia patriei” pentru
cã acestea erau „cerinþele noii vieþi socialiste”.

Dupã noaptea comunistã s-au deschis drumuri ale cunoaºterii
într-o dimensiune pe care înaintaºii nu o puteau bãnui: aceea a
culturii societãþii supusã procesului de mondializare, prin
asemãnarea culturii moderne cu cea numitã tradiþionalã, folcloricã.
Cultura oralã de astãzi se circumscrie pe repere de modelare
„transcontinentale” cum spune renumita cercetãtoare Sabina

Ispas; folclorul se exprimã astãzi printr-o complexitate de forme
noi, „fãrã frontiere” mai puþin identificate în tradiþie, de cele mai
multe ori atipice care vizeazã o mai mare diversitate a „actanþilor
folclorici”, în statutul lor socio-profesional, religie, vârstã,
comportament sexual, aptitudini artistice etc.

Referindu-ne la folclorul literar situaþia este cu mult mai complexã
deoarece „cuvântul vorbit sau cântat” prin simbolurile ºi
semnificaþiile noi ale contemporaneitãþii, devine un „cod de
comunicare” ce identificã noul sistem conceptual, de viaþã a
comunitãþilor sãteºti manifestate în afara coordonatelor tradiþionale
care au fost uitate sau modelate.

În acest context cercetarea ºi finalizarea trebuie conceputã pe
criteriile moderne ale sistemelor culturii orale în care primeazã
cercetarea omului ca fiinþã creatoare de culturã. Pentru a se stabili
identitatea artisticã a unui spaþiu etnofolcloric este necesarã o
cercetare pe cât posibilã, interdisciplinarã care sã reflecte întreg
universul rural cu ritualurile, cotidianul, ceremonialul, viaþa cu grijile,
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Florile dalbe de mãrîndoielile, teama, aparenþa ºi profunzimea proprii existenþei
oamenilor.

ªi ce componentã reflectã aceasta mai profund decât textul literar
al „producþiilor folclorice” mai ales cel al colinzilor  - chintesenþã
ritualicã a sãrbãtorilor creºtine de iarnã?

Cel mai bine ne rãspunde cartea Florile dalbe de mãr a
folcloriºtilor Petru Baciu, Clemente Constantin ºi Monica

Duºan. Adevãrate flori ale folclorului literar hunedorean culegerea
de colinzi este un triptic etnofolcloric cuprinzând, în buna tradiþie a
unei pleiade de folcloriºti, nestemate folclorice, cele mai multe care
nu au mai fost publicate, deci inedite, selectate pentru a respecta
cu fidelitate ºi competenþã adevãrul. Folcloriºtii prezenþi în aceastã
carte s-au strãduit fiecare sã ofere, specialistului dar ºi iubitorului
de folclor, piese autentice din largul teritoriu etnofolcloric
hunedorean având grijã sã conserve valori autentice, vii, ceea ce
dovedeºte o strategie modernã, un sistem de selectare ºi grupare
în culegerea efectuatã pe teren. Astfel Petru Baciu ne prezintã în
capitolul sãu Deasupra la rãsãrit (30 de texte) colindele spuse de
Cãluºerii din Beriu ºi parte din Mãrtineºti în cadrul manifestãrilor
sãrbãtorilor de Crãciun când cetele de cãluºeri colindau pe la casele
gospodarilor urându-le belºug ºi fericire.

Clemente Constantin, specialist de marcã al folclorului
hunedorean, ne prezintã un grupaj de colinde inedite, Pe þãrmuri

de dunãriþã (43 de texte), culese de el din zona Vãii Mureºului
superior dar ºi câteva adevãrate perle artistice, culese de Mailand

Oszkar prin 1880 la Ceriºor în Þinutul Pãdurenilor pentru a sublinia
cât mai pregnant elementele mitologice din poezia noastrã popularã.
Pentru cã cel mai adesea, ne spune C. Clemente, creatorii anonimi
ºi transmiþãtorii colindei aveau o viziune fabuloasã, hiperbolizantã
asupra lumii.

Culegerea se încheie cu un capitol de colinde, Trei pãcurãrei

(24 de texte) din Þara Zarandului, cu totul inedite, culese de Monica
Duºan, o harnicã folcloristã care cu pasiune ºi multã pricepere a
notat texte literare, unele variante, de tip Zarand.

În plus, autorii ne-au convins, de la început cã nu este nimic
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Florile dalbe de mãrcontrafãcut ci rezultatul unor ani de teren ºi informare asiduã printr-
un sistem coerent de selectare ºi grupare a textelor în jurul unor
nuclee tematice evidenþiind faptul cã cele mai multe se manifestã
ca fapte vii, în vatra satului cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã.

Primim astfel un semnal optimist, plin de speranþe, cã faptele vii,
autentice nu vor pieri niciodatã, fiind permanent funcþionale în viaþa
spiritualã a oamenilor de la sate.

Folcloriºtii acestei cãrþi fac de fapt un gest de redresare, acum
sub semnele vremii care ºi-au pus amprenta cu severitate pe formele
arhaice de culturã. Toate colindele sunt restituiri sentimentale

cu dorinþa de a fi recuperate ºi tezaurizate în inima ºi gândul
iubitorilor de folclor.

Este de fapt rezistenþa noastrã, a celor ce ne ocupãm de spaþiul
culturii tradiþionale, în faþa asalturilor civilizaþiei actuale cu întregul
sãu cortegiu de acþiuni demolatoare de mass-media ºi marketing
pseudocultural care agreseazã valorile noastre identitare sub
presiunea devastatoare a kitsch-ului.

Dacã multe din manifestãrile spirituale proprii satului hunedorean
s-au pierdut ºi au rãmas ca segmente repertoriale în conºtiinþa ºi
memoria liderilor folclorici, despre eposul colindelor putem spune
cu certitudine, cã el continuã sã fie unul viu, bogat ºi original în
manifestãri.

Astfel antologia de colinde Florile dalbe de mãr, prin autorii
ei, nu este un simplu act de consemnare postmodernã a unor „relicve
folclorice”, strãvechi eºantioane de expresie artisticã popularã.
Aceste pagini ne îndeamnã cu dragoste ºi preþuire la întoarcerea
la izvoare, acolo unde ne-a zãmislit Dumnezeu întru eternitatea
frumosului ºi demnitãþii umane.

Prof. Marcel Lapteº
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„DEASUPRA
LA RÃSÃRIT”

 PETRU BACIU

Petru Baciu s-a nãscut în 7 septembrie 1930, în satul Beriu,
într-o familie þãrãneascã. A urmat patru clase primare în satul natal,
apoi ºapte la Liceul “Aurel Vlaicu” Orãºtie. A absolvit studiile
liceale la Liceul de bãieþi din Alba-Iulia, unde a urmat clasa aXI-a.

A urmat apoi Facultatea de Filologie a Universitãþii din Cluj.
Ca profesor de Limba ºi literatura românã, cei mai mulþi ani

de dãscãlie i-a practicat la Orãºtie, iar dupã pensionare, la ºcolile
generale din Beriu, Cãstãu ºi Sibiºel. Cu totul remarcabilã a fost
preocuparea profesorului pentru promovarea ºi încurajarea elevilor
în domeniul creaþiei populare ºi a valorificãrii folclorului, în reviste
ºcolare pe care le-a înfiinþat ºi îndrumat-„Plaiul” la Beriu, „Deluþul”
la Cãstãu, „Râuºorul” la Sibiºel ºi mai ales „Pagini ºcolare”de la
Liceul „Aurel Vlaicu” din Orãºtie. Activitatea sa folcloricã este
bogatã ºi semnificativã. În anul 1967, împreunã cu prof. Ion Iliescu,
publicã 415 strigãturi sub titlu „Chiuiþi pogan, flãcãi”, culegere
realizatã cu elevii de la liceu. O serie de chiuituri a publicat în vol.
„Strigãturi din Hunedoara”(Deva 1972). În manuscris mai are peste
1000 de strigãturi-„Izvoarele dorului”. Împreunã cu soþia, Aurelia
Baciu, a realizat monografia „Beriu”(Deva 1972), cu un capitol
substanþial ºi interesant – „Obiceiuri, folclor. Tradiþii”. În 1995 a
realizat la Beriu, culegerea de folclor „De prin Beriu adunate-
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obiceiuri de Crãciun, colinde, îngrijitã ºi prefaþatã de prof. Petru
Baciu”. Aici sunt cuprinse „toate colindele din sat”, cu care „umblã”
la colindat cãluºarii. De asemenea, în „Delorenii”, carte dedicatã
comunei Mãrtineºti, sunt cuprinse piese folclorice semnificative,
între care ºi colizi din Dâncu Mare ºi Dâncu Mic.

Printre articolele despre activitatea folcloristicã a lui Petru
Baciu este de amintit articolul „Un folclorist harnic ºi entuziast”,
publicat în ziarul „Cuvântul Liber” din Deva din 19 martie 1999 ºi
„fiºa” din volumul „Mic dicþionar al folcloriºtilor hunedoreni”, Deva,
2002.

În volumul de faþã sunt publicate colindele spuse de cãluºarii
din Beriu ºi o parte din comuna Mãrtineºti.
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Colo sus ºi mai în sus

Colo sus ºi mai în sus
Colindãm, Doamne, colindãm,
Este-o dalbã mãnãstire.
ªi-nãuntru ce era?
Era Maica Precista
C-un copil ce tot plângea.
- Taci, fiule, nu mai plânge,
Cã maica þie þi-o da,
Douã mere, douã pere
Ca sã te mai joci cu ele
ªi cheile Raiului,
Raiul Sfânt sã-l moºteneºti
ªi cerul sã-l stãpâneºti.

Dupã fiecare vers se repetã:
„Colindãm, Doamne, colindãm!”

inf. Ilie Ioan, 18 ani

com, Beriu, jud. Hunedoara,

1970
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Colinda Sara-i mare

Asta-i sara, sara-i mare,
Sara-i mare a lui Crãciun,
A lui Crãciun ºi Ajun.
Cã s-o nãscut Dumnezeu,
Mititel ºi fãºãþel,
Scutecel în bumbãcel.
Plouã ploaie de mi-l scaldã,
Bat vânturi de mi-l leagãnã,
Luce soare de-l adoarme.
El când mare cã creºte-re,
Minuni mari cã el fãce-re,
Fãcea cerul ºi pãmântul,
Fãcea ceru-n douã zile
ªi  pãmântu-n ºase zile.
Tinsã cerul ºi pãmântu’
Cum îl tinse nu s-ajunse,
Tinsã cer ºi-a doua oarã,
Cum îl tinse nu s-ajunse.
Domnul tare se-ntrista-re,
Mâna stângã scutura-re,
Trei inele jos picarã,
Trei îngeri cã se-nãlþa-re,
Trei îngeri cu trei biciuri
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ªi deterã de-a trosni,
De-a trosni ºi-a pocãni,
Pãmântul se ghemui.
Vãi adânci cã se fãce-re,
Vãi adânci ºi munþi înalþi
ªi dumbrãvi rãcoritoare
ªi izvoare curgãtoare.
Tinsã cer ºi-a treia oarã,
Cum îl tinse se ajunse.
Domnului bine-o pãre-re,
Frumos ceru-mpodobe-re,
Tot cu luna cu lumina,
Cu soarele cu razele.
         ªi te, gazdã, veseleºte.

Dupã fiecare douã versuri se repetã:
   „Domnului Doamne!”
(Se colindã în seara de Ajunul Crãciunului)

inf. Ilie Ioan, 18 ani

com. Beriu, jud. Hunedoara, 1970
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Colinda Sfintei Duminici
(Cea mare)

Ici în casã la domn bun
Frumoase mese sunt tinse,
Mese tinse, jilþuri scrise.
Dar la masã cine ºede?
ªede cesta domnu bunu
ªi cu jupâneasa lui
ªi-s titiþi, ºi împodobiþi.
Lângã ei, lângã-amândoi,
ªed feciori lui domn bun
ªi-s titiþi, împodobiþi,
Din comãnace-s titiþi.
Cam de-o lãture de ei
ªed fete de-a domn bunu
ªi-s titite, împodobite,
Din catrinþe glãnþuite,
Din bertiþe-s arginþite.
Dinainte la domn bunu
Joacã Sfânta Duminicã,
Dar nu joacã cum se joacã
Cã tot saltã ºi se-ntoarce
ªi se-ntoarce curcubeu
Ca-n chipul lui Dumnezeu.
ªi din gurã aºa grãie-re:
-Alelei, cest domnu bunu,
Când îi ºti, cã-i ziua mea
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Ziua mea-i Duminica
Te scoalã de dimineaþã
ªi te spalã pe obraz,
Pe faþa obrazului
ªi mânecã-n bisericã
ªi roagã pe Dumnezeu
Tocmai din numele meu
ªi pe Domnul vei ruga
ªi Domnu-þi va ajuta
Ca ficiorii sã-þi însori
Cam prin sat, cam prin vecini
Cam prin oamenii cei buni.
ªi fetele sã-þi mãriþi
Mai departe-n alte sate
Sã-ºi capete tot de-o laltã,
Tot curþi multe mãturate,
Grajduri multe ferecate.
      ªi te domn bun veseleºte.

  Dupã fiecare vers se repetã:
„Horelui, horelui, Doamne”
(Se colindã la casele unde nu sunt copii, ci numai
oameni bãtrâni)

inf. Ilie Ioan, 18 ani

com. Beriu, jud. Hunedoara,

1970
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Colinda Sfintei Duminici
(Cea micã)

Cesta-i, domnul bunu,
Boieru’ bãtrânu,
Bun gând ºi-o gânditu,
Bun prânz ºi-o gãtitu,
El la gândul lui
ªi la prânzul lui,
Chemat-o chemat
Tot vecini bãtrâni,
Oameni de cei buni.
Câþi mi s-or chematu,
Toþi mi s-or venitu.
Numai n-o venitu
Sfântã Duminicã,
Numai ea n-o vintu
Cã n-o auzitu
Cã de auze-re
Frumos se gãte-re
Cu un dar frumos,
Darul lui Hristos.
ªi ea se lua-re
Pe-o cale cãrare
Pe-o razã de soare.
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ªi se rezema-re
La linã fântânã,
La scop de odihnã
ªi ea se uita-re
Mijloc de fântânã
ªi ea cã vede-re
Douã-trei flori scurte,
Sfinte ºi-alduite,
De la Rai ieºite.
Tinsã mânã, tinsã
Douã le cuprinsã,
Sus pe dar le pusã,
Darul ridica-re,
Curtea lumina-re.
       ªi vã veseliþi, ceºtia mari boieri.

Dupã fiecare douã versuri se repetã:
„Dai Domnului, Doamne”

inf. Tâmpeanu Ioan, 68 ani

com. Beriu, jud. Hunedoara,

1975
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Sus la Poarta Raiului

Sus la Poarta Raiului
ªade Maica Domnului,
Cu un pahar galben în mânã,
Tot închinã ºi suspinã.
Vine-un înger ºi-o întreabã:
-De ce suspini, Maicã dragã?
-Da eu cum n-aº suspina
Cã mã doare inima.
Câþi oameni îs pe pãmânt,
Dimineaþa când se scoalã
Nici pe faþã nu se spalã,
Numa, merg la fãgãdãu
Suduie pe Dumnezeu,
Nu li-i fricã cã-i loveºte
ªi pe toþi îi risipeºte,
Nu li-i milã de copii,
Cã rãmân sãraci, pustii.
ªi de-acum pânã-n vecie
Mila Domnului sã fie.

inf. Bârcean Maria (Maria lu, Trifu), 62 ani

com. Mãrtineºti, jud. Hunedoara,

1998
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Ferica, ferica

Ferica, ferica,
Cum l-ai fericeatu,
Dai Domnului, Doamne,
Cum l-ai fericeatu,
Mai bun, mai frumosu,
Într-un mijloc de Rai,
Tot la mese-ntinse,
Fãclii dalbe aprinse.
De-a-ntâielea colþu,
De-mi ºedea, mai ºede,
Dragul Dumnezeu,
De-al doilea colþu,
De-mi ºede, mai ºede
Pãtru de Sânpetru,
De-al treilea colþu,
De-mi ºede, mai ºede
Ion Sântion,
De-al patrulea colþu
De-mi ºede, mai ºede
Rariu Pãcurariu,
ªi-n mijloc de masã
Un mãr mãrgãritu,
Mândru ºi-mpupitu,
Pupele-s de-argintu,
Merele-s de aur,
Vântu trãgãna-re
Marele picarã,
Domnii le apucarã
ªi-n sân le bãgarã.

Dupã câte douã versuri se repetã „Dai, Domnului, Doamne”

inf. Stârc Traian, a lui Pogâcea 67 ani

com. Mãrtineºti, jud. Hunedoara, 1998
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Colinda preotului

Spre dalbul din rãsãrit
Scrisã-i dalba mãnãstire,
Scrisã-i tare lucru mare,
Scrisã-i cu nouã altare.
ªi cu nouã doltãrele,
Cu zãbrele sus pe ele,
Cu ferestrele spre soare,
Cu uºile jos pe mare
Slujba sfântã
Cine-o cântã.
Cântã nouã popi bãtrâni
ªi cu nouã diecei
De cu searã-n vecernie,
Miez de noapte-n vanghelie,
De cu prânz ºi liturghie.
Grãi cel preot mai mare
Cãtre cel diac mai mic:
-Ia ieºi, diac pânã-afarã
ªi dã-n toacã de tri ori,
De tri ori în tri locuri ,
Sã sune în tri chipuri,
ªi þãgneºte clopot mic,
Clopot mic îi de solnic
ªi cel mare din doltare.
Diac bine-l asculta-re
ªi afarã cã ieºea
ªi da-n toacã de tri ori
De tri ori în tri locuri
Sã rãsune-n tri chipuri.
ªi þãgneºte clopot mic,
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Clopot mic îi de solnic
ªi cel mare din doltare
ªi iarã cã mi-º intra-re
Înãuntru-n mãnãstire
ªi din gurã-aºa grãi-re:
-Alei, mareo, preoþele,
Nici cocoºi nu au cântat,
Zori dalbe au revãrsat.
ªi ziuã de mi se face.
Grãi cel preot mai mare:
Cãtre cel diac mai mic:
-Alei, mareo, diecele,
Micuþ eºti, puþin pricepi.
Nici cocoºii n-au cântat,
Zorii dalbi n-or revãrsat,
Nici ziuã cã nu se face.
Dar ne vine Dumnezeu
Cu doi-tri, sfinþi lângã el
Sã ne-asculte slujba sfântã.
Slujba sfântã cine-o cântã,
Cânt-o nouã popi bãtrâni
ªi cu nouã diecei,
De cu searã-n vecernie,
Miez de noapte-n vanghelie,
De cu prânz ºi vecernie.
       ªi te , preot veseleºte.

Dupã fiecare vers se repetã: „Domnului nostru”

inf. Ilie Ioan, 18 ani

com. Beriu, jud. Hunedoara, 1970
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Colinda diacului

Spre dalbul de rãsãrit
Scrisã-i dalba mãnãstire,
Scrisã-i tare lucru mare,
Scrisã-i cu nouã altare
ªi cu nouã doltãrele,
Cu zãbrele sus pe ele,
Cu fereºtile spre soare,
Cu uºile jos pe mare.
Slujba sfântã cine-o cântã?
Cânt-o Ion Sântion
ªi cu Toma apostol.
De-ascultat cine-o ascultã ?
Ascult-o Maica Domnului,
Cu Fiuþ micuþ în braþã.
Pânã slujba asculta
Grele lacrimi revãrsa,
De grele-s ca pietrele,
De mari-s ca merele.
Fiul din gurã grãi:
-Ce rând, maicã, avusãºi?
Pânã slujba ascultaºi?
Grele lacrimi revãrsaþi.
De grele ca pietrele
De mari îs ca merele.
Maica din gurã grãi:
-Ia taci, tu Fiule, taci,
Cã de-ai ºti tu n-ai grãi.
Acolo josu, mai din jos,
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Coborât-au , nimerit
Doi-tri meºteri jidoveºti,
Tot cioplesc ºi anãesc.
Fac, Fiule, crucea ta,
De ,naltã-i cât statul tãu,
De lungã-i cât braþul tãu,
Ca ei sã te rãstigneascã.
Fiul din gurã grãi:
-Lasã, maicã, lasã dragã,
Ei pe mini m-or rãstigni,
Eu pe ei i-oi dãrui,
Cu vãpaia focului
ªi cu munca iadului,
Pânã-n lungul veacului.
            ªi, te, diac, veseleºte.

Dupã fiecare vers se repetã:
„Domnului, Doamne, Domnului nostru”.

 inf. Tâmpeanu Ioan, 68 ani

com. Beriu, jud. Hunedoara, 1975
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Colinda primarului

Ia fii vesel cesta-i june,
C-am venit, c-am d-auzit ,
Cã eºti jude cam de mult.
ªi eºti jude încoronat
ªi d-ai casã cu comoarã,
ª-încã buþi cu bani mãrunþi
ª-am venit sã ne-mprumuþi
De cinci sute de arginþi,
Alte cinci de bani mãrunþi,
Sã-ne cumpãrãm arginþi,
Sã-mbrãcãm pe ceºti voinici.
Grãi dalbã judeceasã,
Pe-o zãbralã de fereastrã
Cã judele nu-i acasã.
Coale jos, mai din jos,
Prin pomete rãsãdete
Preumblânde-se acest jude,
Cu doi trei slugi cu el.
Una-i sluga cea zuatã,
Alta-i sluga cea armatã,
Alta-i sluga cea penatã.
Acolo sus, sau mai din jos
Este-o micã chiliuþã,
Da-n chilie cine ºede,
ªade dalba judeceasã,
Tot croieºte, sãbãieºte
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ªi croieºte veºmânturi
ªi-mpleteºte galoºiori.
Grãi dalba judeceasã
Pe-o zãbrealã de fereastrã
Cãtre sluga cea zuatã:
Spune, mareo, domnul meu,
Domnul meu, stãpânul tãu,
Ca sã facã atâta bine
Sã vinã pânã la mine,
Sã-ºi îmbrace veºmântul,
Sã-ºi încingã galoºiru
Cã-mi pare cã l-am smintit,
Iar mai frumos l-am chitit.
Cã din brâu pânã-n pãmânt
Luce dalba de argint
ªi din brâu pânã-n guleru
Luce dalbu de d-aoru.
          ªi te june veseleºte.

Dupã fiecare vers se repetã
„Judelea domnu’ bun”.

inf. Ilie Ioan,  18 ani

com. Beriu, jud. Hunedoara, 1970
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Colinda notarului

De-asupra , la Rãsãrit,
Mândrã stea mi s-a ivit,
Mai mândrã ºi mai frumoasã,
Dintre helea mai aleasã.
Ea n-are ca helelalte,
Cã ea mere mai pe jos,
Mai pe jos ºi mai frumos,
Mai pe jos de subt amiaz.
Când soarele rãsãre-re,
Steaua mândrã apune-re,
Când soarele apune-re,
Steaua mândrã rãsã-re.
Nime-n lume n-a vedea
Numai doi domni ºi trei crai.
Dacã steaua dobicoa-re
Dupã ea cã se lua-re
Ici aciea ea sã ajungã
ªi deterã a-ntreba-re
Cine-o vãzu steaua sfântã
De se afla se-ndrepta-re
Din oraºul Viflaim
Dacã steaua rãsãrire-re
Frumos steaua dãrui-re
Tot cu aur ºi argint,
Cu tãmâie, smirnã sfântã.
             ªi te, notar, veseleºte!

Dupã fiecare vers se repetã: „Hristos, Domnul nostru”.

inf. Ilie Ioan , 18 ani

com. Beriu, jud. Hunedoara, 1970
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Colinda puºcaºului

De rugat se roagã,
Adam tinerel,
Sus puºca pe-ales,
Vânt sã dobureascã
Cerbii sã porneascã.
Vântul dobura,
Cerbii cã pornea
ªi el se lua-re
Pe-o cale cãlare,
Pe-o razã de soare.
ªi el ajungea
La piatrã muºchiatã,
Cu puºca-ncordatã.
Câþi cerbuþi vede-re
Toþi mi-i sãgeta-re
Pânã ajunge-re
Cel cerbuþ murguþ.
Cel cerbuþ murguþ
Din gurã grãia:
-Þine-oborul, þine
Nu mã sãgeta,
C-ai mai sãgetat
Nouã fraþi de-ai mei
ªi unu de-ai tãi.
Din coarnele lor
Cã ai sindilit,
Din sângele lor,
Cã ai zugrãvit.
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ªi tu te mai suie
Corniþele mele,
Corniþele mele
Leagãn de mãtasã
ªi eu te voi duce
Sus la munþi înalþi,
La izvoare reci
Vin fete de greci,
Fata grecului,
Arma cerbului,
Cea de dupã ea
ªi mai frumuºea.
ªi te veseleºte,
            Sus puºcaº pe-ales.

inf. Baciu Trifu, 66 ani

com. Beriu, jud. Hunedoara, 1975
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Colinda stuparului

Las’sã ºeadã bine,
Cã i se cuvine,
Cã unde mai vezi
Cesta-i domnu bunu.
Pare cã mai vezi,
Soare când rãsare,
Soare când rãsare
Colea-n prânzu’ mare.
Las’ sã ºeadã bine
Cã i se cuvine
Cã unde mai vezi
Jupâneasa lui.
Pare cã mai vezi
Luna când îi plinã,
Luna când îi plinã,
Colea dupã cinã.
Las’ sã ºeazã bine
Cã i se cuvine,
Cã unde mai vezi,
Dragi, feciorii lui,
Pare cã mai vezi,
Roºii golumbei,
Dragi feciorii tãi.
Las’sã ºeazã bine
Cã i se cuvine
Cã unde mai vezi,
Dragi fetele lui,
Pare cã mai vezi
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Vinete vioale,
Dragi fetele tale.
Las’sã ºeazã bine,
Cã i se cuvine
Cã unde mai vezi
Dragi boii de-ai lui
Pare cã mai întralºiori
Cerbi întralºiori
La vârºag de munte.
Las’sã ºeazã bine
Cã i se cuvine,
Cã unde mai vezi
Dragi vacile lui.
Pare cã mai vezi
Ciute mohorâte,
La lunci coborâte.
Las’sã ºeazã bine
Cã i se cuvine
Cã unde mai vezi,
Dragi oile lui,
Pare cã mai vezi
Cele iernuri grele,
Grele-s de zãpadã.
Las’sã ºeadã bine
Cã i se cuvine,
Cã unde mai vezi
Dragii stupii lui,
Pare cã mai vezi
Puhoiuri de ploi
Miezul verii ei.

inf. Ilie Ioan, 18 ani

com. Beriu, jud. Hunedoara, 1970
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Colinda moaºei

Sub poale de munþi înalþi
Plimbã-ºi d’umblã-ºi Maica Sfãntã.
Tot plimbându-ºi ºi d’umblându-ºi
Grele munci cã or ajunge.
De grele ce-s pietrele,
De mari îs ca merele.
De firbinþi îs ca focul
ªi de-aici purcede
Sub poale de plopuþ verde,
Frunza lui aºa miºca
Cât cu vânt , cât fãrã vânt.
Maica Sfântã-l blestema:
-Fire-mi plopuþ blãstãmat
De mine ºi Fiul meu,
Fiul meu îi Dumnezeu.
ªi de aici purcedea
Sub poale de pãruþ verde.
Pãrul verde când vedea,
Rupsã frunza a miºca
ªi cu vânt ºi fãrã vânt:
-Fire-ai pãruþ blãstãmat
De mine ºi Fiul meu,
Fiul meu îi Dumnezeu.
ªi de aici purcedea
Sub poale de tisã verde.
Tisã verde când vedea,
Frumos poale poleia,
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Frumoasã umbrã fãcea.
Maica Sfântã-o alduia:
-Fire-ai tisã alduitã
De mini ºi de Fiul meu,
Fiul meu îi Dumnezeu.
ªi pe tine sã te taie,
Ales meºter sã te taie
ªi din tine sã se facã
Tot cruci sfinte º-alduite.
ªi pe tine sã te ducã

Pe la dalbele biserici,
Pe la negrele-ntunerici.
ªi la tine sã se-nchine
Câþi creºtini, câþi oameni buni
              ªi te, moaºe, veseleºte.

 Dupã fiecare vers se repetã „Domnului Doamne”

inf. Dãnilescu Petru

com. Beriu, jud. Hunedoara, 1970
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Colindã juneascã
   (A ºoimului)

Întreabã un june murgul lui:
-Ce þie murguþ cã-þi pasã ?
-Da mie june cã-mi pasã.
ªtii tu june ori nu ºti
Cã tu pe min’ m-ai legatu,
În vârful piaþului,
La crâºma-mpãratului.
De foame zãbale-am rosu,
De sete bale-am bãutu.
ªtii tu june ori nu ºtii
Cã tu pe min’ m-ai fãcutu
Vânzãtor de nouã ori,
Schimbãtor de nouã ori
ªi preþul nu l-ai cerut,
N-ai cerut cã n-ai ºtiutu,
Cã preþul meu e-un preþ mare.
Tot firu ºi taleru
ªi din coamã galbenu.
ªtii tu june, ori nu ºtii
Când eu pe tin’ te-am trecut
Dunãrea de douã ori,
ªi marea de douã ori
ªi nimic nu þi-ai stricatu,
Numai puþin te-ai udatu
Cornu’ cãpeneagului
Cã ºi eu am lunecatu
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P-un solz de breanã galbenã
ªi pe mine mã ierneazã
ªi pe mine ºi pe ºoimu.
ªi pe mine mã ierneazã
Cu grâu roºu, vânturatu,
Cu vin roºu strecurat.
ªi pe ºoimul mi-l ierneazã
Tot cu carne de vânatu
Cu pita de cumpãratu
ªi ne scote-n primãvarã,
Primãvara câmpurilor.
ªi de m-o-ntrece ºoimul
Taie coasta mea cea dreaptã
ªi-o leagã cu laþu-n poartã,
Sã se mire lumea toatã.
Iar de-oi întrece ºoimul
Taie-i aripile lui
ªi le pune-n comãnace,
Sã le batã vânturile,
Ca pe june gândurile
Când porneºte la-nsuratu,
Fete nu-s de mãritatu.
June bine-i asculta-re,
ªi pe-amândoi mi-i ierna-re
Tot cu carne de vânatu,
Cu pitã de cumpãratu.
ªi mi-i scoate-n primãvarã,
Primãvara câmpurilor
ªi-i dã drumul cu ºoimul.
Murgu-ncepe-a rânteza-re
A rânteza ºi-a se lua-re
ªoimu-ncepe a ºuiera-re,
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A ºuiera ºi-a rãmâne-re
ªi din gurã aºa grãie-re:
-Sãraci aripile mele,
Pânã fusei la pãrinþi
Purtai aripi argintiþi
Iar dacã mã-nstrãinai
Aripile le lãsai
Sã le batã vânturile
Ca pe june gândurile,
Când porneºte la-nsurat
Fete nu-s de mãritat.
            ªi te june veseleºte.

 Dupã fiecare vers se repetã: „Junelui bun”

inf. Baciu Trifu, 66 ani

com. Beriu, jud. Hunedoara, 1975
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Colindã juneascã
   (Ce stai june, nu te-nsori)

Ce stai june, nu te-nsori,
Sau de-acasã nu te lasã,
Sau cal bun cã nu þi-ar da-re,
Sau cal bun, sau arme bune?
-Ba de-acasã cã mã lasã
ªi cal bun ei cã mi-or da-re
ªi cal bun ºi arme bune,
Dar mai aºtept puþinel,
Puþinel în primãvarã,
Cã sã-mi fac o grãdinioarã,
Cu florile voinicioarã.
De vinete-s mohorâte,
De galbene-s odistâte.
Fete flori ar dobândi
ªi-or culege º-or alege.
ªi eu încã mi-oi alege
Pe fata lui grec bogat,
Cã-i la þâþe romaniþã
ªi la braþe, iarbã creaþã
ªi la pãr cu calapãr
ªi la brâu cu spic de grâu.
            ªi te june veseleºte.

Dupã fiecare vers se repetã: „Hai junelu-i tinerelu”.

inf. Baciu Trifu, 66 ani

com. Beriu, jud. Hunedoara, 1975
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Colindã juneascã
  ( Sub cetate-n cea livadã)

Sub cetate-n cea livadã
Joacã-un june cu-un cal bun,
Dar nu joacã cum se joacã,
Da tot saltã ºi întoarce,
Când în jos cã se lãsa-re,
Pinteni galbeni rãsuna-re,
Nime-n lume nu-l vedea-re
Numai dalba-mpãrãteasã.
Pe-o zebrealã de fereastrã
Ea din gurã aºa grãia:
-Ho, ’nãlþate împãrate,
Sau nu vezi tu ce vãd eu.
Colo-n jos ºi mai din jos,
Sub cetate-n cea livadã,
Joacã-un june c-un cal bun,
Când în sus cã se-‚nãlþa-re
Peanã dalbã flutura-re,
Când în jos cã se lãsa-re,
Pinteni galbeni rãsuna-re
Înãlþatul de-mpãrat
Intrã-n grajdul ferecat,
Murgul negru ne-nºeua-re,
Murgul negru ne-nvãþat,
Ne-nvãþat, bine-,nºeuat,
Sus la el cã se duce-re
ªi din gurã aºa zice-re:
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-Hai, junelui tinerel,
Hai noi caii sã-i jucãm,
Sã-i jucãm ºi sã-i schimbãm.
Junel din gurã grãie-re:
-Ho, înãlþate împãrate
De jucat caii am juca,
De schimbat nu i-am schimba,
Calul tãu e un cal mare,
ªede bine sub domn mare,
Calul meu e un cal mic,
ªade bine sub voinic.
         ªi te june veseleºte.

 Dupã fiecare vers se repetã „Junelui bunu”

inf. Danilescu Petru, 53 ani

com. Beriu, jud. Hunedoara, 1970



37

Florile dalbe de mãr

Colinda fetei
(Leanã, leo, Leanã)

Leanã, leo, Leanã, fatã dalbã,
Strigã Leana din cetate,
Strigã-n lume, strigã-n þarã,
Cine-n lume s-o afla-re
Sã-nveþe murguþul ei,
Jucãtor ºi fugãtor,
Fãr’ de frâu, fãr’ de cãpãstru,
Fãrã fir de aþã-n capu?
Nime-n lume nu s-afla-re
Numa-un fiu de împãratu.
ªi el dacã s-o afla-re
Sus pe murg încãleca-re
Murgu-ºi dete de-a sãlta-re
Peste cap mi-l arunca-re
Strigã Leana a doua oarã,
Strigã-n lume, strigã-n þarã
Cine-n lume s-o afla-re
Sã-nveþe murguþul ei,
Jucãtor ºi fugãtor,
Fãrã fir de aþã-n cap?
Nime-n lume nu s-afla-re
Numai-un fiu de domn crai mare.
ªi el dacã s-o d-afla-re
Sus pe murg încãleca-re
Murgu-ºi dete de-a sãlta-re
Peste cap mi-l arunca-re
Strigã Leana a treia oarã,
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Strigã-n lume, strigã-n þarã.
Cine-n lume s-o d-afla-re
Sã înveþe murguþul ei,
Jucãtor ºi fugãtor
Fãrã frâu, fãrã cãpãstru
Fãrã fir, fãr de cãpãstru
Fãrã fir de aþã-n cap?
Nime-n lume nu s-afla-re
Numai Rau – Pãcurariu.
ªi el dacã s-o d-afla-re,
Sus pe murg încãleca-re,
Murgu-ºi dete de-a sãlta-re
-Ho, ho, ho, murguþu meu,
Cã eu sunt stãpânul tãu!
          Sã fii, Leano, sãnãtoasã,
          Cum te vedem de voiasã,
          Sã primeºti colinda noastrã.

Dupã fiecare vers se repetã;
„Leanã, leo, Leanã, fatã dalbã”.

inf. Bârceanu Maria, (Mãria lui Trifu), 67 ani

com. Mãrtineºti, jud. Hunedoara, 1998
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Colinda fetei cea micã

Poruncit-o fata dalbã
Cãtre-un tânãr voinicel
Sã nu vinã jos pe lunci,
Cã luncile-s cam cu rouã
ªi junii-s cu haine nouã.
-Eu îs micã ºi nu-s mare
ªi nu le-aº putea spãla-re.
Sã nu-mi vinã sus pe munþi
Cã munþii-s învolburaþi
ªi junii-s cu cai gãtaþi,
Vântul mare-o dobora
ªi caii-i înprãsãra.
Eu îs micã ºi nu-s mare,
Nu i-oi putea þesãla-re,
Da sã-mi vinã sus pe nori
C-o mânã þinând de lunã,
Cu alta-mpletind cununã,
Cununã ºi murmura-re
Cununate-ai tu cu ea-re
Þie cu ea, doamnã-sa-re
         ªi te fiico-nveseleºte.

Dupã fiecare vers se repetã: „Horelu-i, dorelu-i”.
Se colindã la casele unde sunt fete sub 11 ani.

inf. Tâmpeanu Ion, 68 ani

com. Beriu, jud. Hunedoara, 1975
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Colinda fetelor mari

Adã, maicã, cea cheiþã
Sã descui cu ea lãdiþã,
Ca sã iau eu cea solniþã,
Cizme roºii-n picioruºe,
Inelaº în deºtelaº,
Mãrul roºu sã mi-l laºi.
ªi luã vadra-ntr-o mânã
ªi se luã prin grãdinã,
Prin grãdinã, la fântânã,
La fântânã la luncet
Unde curge apa-ncet.
Pe piatra fântânii ei
ªedeau doi-trei junelaºi.
Unu’ murgu-ºi potcove-re,
Unu’ trei pene-ºi chite-re,
Cel de murgu-ºi potcove-re
Dupã ea se sloboze-re
Ca mãruþul sã i-l ieie.
Ea din gurã cuvânta-re:
-Ce-ai tu cu mãruþul meu ?
Petrezi-re-ai tu ca el,
Tu ca el, ca mãr roºiu.
June cal de frâu þine-re,
Dupã ea se sloboze-re
Ca inelul sã i-l ieie.
Ea din gurã cuvânta-re:
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-Ce-ai tu cu inelul meu?
Petrece-te-ai tu prin el,
Tu prin el ca degetul.
Cel de tri pene chite-re
Dupã ea se sloboze-re,
Ca cununa sã i-o ieie.
Ea din gurã cuvânta-re:
-Ce-ai tu cu cununa me-re?
Cununa-te-ai tu cu e-re,
Tu cu ea, cu doamna sa-re.
        ªi te fiico-nveseleºtei.

Dupã fiecare vers se repetã;
„Holeru-i, dorelu-i”

inf. Tâmpeanu Ion, 68 ani

com. Beriu, jud. Hunedoara, 1975
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Râuriþã, romaniþã

Colo jos, mai din jos,
Jos în vadu d’Oltului,
De bãtut se bat doi boi.
Tot se bat ºi nu s-alegu
ªi la coadã-s codãlbei
ªi la coadã-s mugurei.
Nime-n lume nu-i vede-re
Numai-o fatã de-mpãratu.
ªi ea dacã mi-i vede-re
Cursã-n casã, spusã-n masã.
-Dalelei, tãicuþu’ meu,
Lucru mare vãzui eu,
Colo-n josu, mai din josu,
Jos în vadu d’ Oltului,
De bãtut se bat doi boi.
Tot se bat ºi nu s-alegu
ªi la coadã-s codãlbei
ªi la coarne-s mugurei.
-Fiica me, bolundã mare,
Mare eºti, puþin pricepi,
Darã ãia nu-s doi boi,
Cã mi-s peþitorii tãi.
Vin la min’ te cer pe tine
ªi cer, fiico, mult cu tine,



43

Florile dalbe de mãr

Îmi cer turmele de oi
ªi ciobanii amândoi
ªi-mi cer turmele de vaci
ªi ciurdarii cei mai dragi.

Dupã fiecare vers se repetã:
„Râuriþã, romaniþã”

inf. Cândroi Elisabeta, 85 ani

com. Mãrtineºti, jud. Hunedoara, 1998
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Colinda copiilor

Printre doi munþi,
Printre doi copii,
De bãtut se batu
Douã oºti grele,
Douã sãgeþele.
Una e cu domnul,
Una-i fãrã domnul.
Cea de-i fãrã domnul
Încotro porne-re,
Ea tot pãgube-re
Cea de îi cu domnul
Încotro porne-re
Ea tot dobânde-re
Un fiu mititel.
Când maica mi-l da-re,
Taica nu mi-l da-re.
Când taica mi-l da-re,
Maica nu mi-l da-re
Când fu cea de-apoi
Mi-l da amândoi,
Maica îl spãla-re
ªi îl îmbrãca-re
Taica-l încãlþa-re
ªi îl învãþa-re.
Drag, fiuþul meu
Dacã te vei duce
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Printre þãri strãine,
Printre limbi pãgâne,
Dacã te-i mãri-re
Nu te aºa fãli-re
Dacã ti-i fãli-re
Nu te aºa mãri-re
Domnii cei mai mari
Plini de cei tãtari,
Cei de dupã ei
Plini de fraþi de-ai tãi.
           ªi te veseleºte
            Fiuþ mititel.

 inf. Dãnilescu Petru, 53 ani

 com. Beriu, jud. Hunedoara, 1972
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Cesta-i domnul bun
(Colinda lui Lachizerac)

Cesta-i domnul bun,
Boierul bãtrânu,
Bun gând ºi-o gânditu,
Bun prânz ºi-o prânzitu,
El la gândul lui
ªi la prânzul lui
Chemat-o, chemat
Tot vecini bãtrâni,
Oameni de cei buni,
Ca prânzul sã-l prânze,
Visul sã-l dezlege,
Visul ce-o visatu
Astã d-astã noapte.
Cã el ºi-o visatu
Cã-n mijloc de curte
I-un lac chizãrac
ªi-n mijloc de lacu
I-un mãr mãrgãrel.
Sus pe mãr în sus
I-o viþã ioviþã,
La vârfuþi de mãru
Vineþi golumbei,
La poale de mãru,
Vinete vioale,
Jur prejur de mãru,
Trestie mãruntã,
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Cam prin trestioarã,
Pãsãruici galbene.
Ceºti oamenii buni
Prânzul mi-l prânzirã,
Visul dezlegarã:
Cel lac chizãrac,
Masa dumitale,
Cel mãr mãrgãrel
Este-al dumitale,
Vineþi golumbei,
Dragi feciorii tãi,
Vinete vioale,
Dragi fetele tale,
Trestie mãruntã,
Noi prejur de masã,
Pãsãruici galbene,
Pahare-nchinate,
Sus pe sãnãtate.
         ªi vã veseliþi,
         Ceºtia mari boieri.

Dupã fiecare vers se repetã:
„Dai, Domnului, Doamne”. Se colindã la oamenii bãtrâni.

inf. Tâmpeanu Ion, 68 ani

com. Beriu, jud. Hunedoara,

                                                                   1975
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Colinda  luce, Soare, luce
(Cea mare)

Luce, Soare, luce,
Luce ºi strãluce,
În toate laturile,
În toate vadurile,
Înainte strãluce,
Ici, la ceastã casã,
ªi la ceastã masã.
Fereastra loveºte,
Masa gãlbeneºte,
Mai frumos domneºte.
Cam d-un corn de masã,
Jiþul de mãtasã,
Într-al doilea corn
Scrisu-i de d-aor,
De ºede, mai ºede,
ªede domnul bun,
Iar de-al treilea corn
Scrisu-i jiþ d-argint.
De ºede,  mai ºede
ªede Ion Sântion,
Iarã de-al patrulea corn,
De ºede,  mai ºede,
ªede drag Domnul din cer.
El din gurã-aºa grãia:
-Ioane, Ioane, nãnaº sfânt,
Ia, þine, mai þine
Acest colac de grâu
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ª-o cupã de vin.
Colacul i-l da,
Cupa o-nchina,
ªi de-aºa grãia:
-ªi tu te mai ia,
Înainte te ia
Eu îs hai mai mare,
Cã unde nu-s eu
Prânz pe masã nu-i,
Saþ în casã nu-i.
Floarea mirelui
Din gurã grãi:
-Noi, tri floricele,
Tri mohoricele,
Din noi de-a tustrele,
Din voi de-amândouã
Eu-s hãi mai mare,
Cã unde nu-s eu
Botez nu se face,
Cununie nu-i.
De-al patrãlea corn,
De ºede-s mai ºede,
Drag Domnul din cer.
ªade ºi priveºte
ªi de-aºa grãieºte:
-Tãceþi, flori, tãceþi,
Ce vã tot pildiþi
ªi vã ispitiþi,
Cã voi cã-ºi sânteþi
Una ca ºi alta.
Floarea vinului,
Sângele al meu,
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Floarea grâului,
Peliºoara mea,
Floarea mirului,
Ii sudoarea mea
            ªi vã veseliþi
            Ceºtia mari boieri!

Dupã fiecare vers se repetã:
„Dai, Domnului, Doamne”

inf. Tâmpeanu Ion, 68 ani

com. Beriu, jud. Hunedoara,

1975
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Luce, Soare, luce
(Cea micã)

Luce, Soare, luce,
Luce ºi strãluce
În toate laturile,
Înainte strãluce,
Ici, la ceastã masã,
Fereastra loveºte,
Masa gãlbeneºte.
Cam d-un corn de masã
Jiþu de mãtasã,
De ºede ºi , mai ºede
Floarea vinului.
De-al doilea cornu,
Jiþu de d-aoru,
De ºede ºi, mai ºede
Floarea grâului
De-al triilea corn,
Jiþu de d-argint
De ºede ºi, mai ºede
Floarea mirului,
Floarea vinului
ªi de-aºa grãieºte:
-Noi tri floricele,
Tri mohoricele,
Din noi, de-a tustrele,
Din noi de-amândouã,
Eu-s cea mai mare,
Cã unde nu-s eu
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Ospãþ nu se face,
Veselie nu-i.
Floarea grâului
Din gurã grãi:
-Noi, tri floricele,
Tri mohoricele,
Din noi de-a tustrele,
Din voi de-amândouã,
Pe-o cale cãrare,
Pe-o razã de soare,
Pe acei câmpi seci,
Fã-þi fântâniu reci,
Cã  eu oi veni
Cu cest domnul bun,
Prin acele sate,
Lãsând sãnãtate
Ca în lan de cale,
Ochi ºi dar în care
ªi el ni-ºi vede-re
Umbra brazilor
ªi linã fântânã
ªi-o masã  se-abate
La linã fântânã,
La scop de odihnã
Vuit se abate
La linã fântânã.
La scop sã hodineascã
ªi sã-mi povesteascã
Din ei de-amândoi,
Din zile bãtrâne
Care-o fi mai mari.
Ion Sântion de aºa grãi:
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-Din domnie mare
Eºti, Doamne, mai mare
Rând de bãtrâneþe,
Pãrul cãrunþeºte,
ªtie, Doamne, nu ºtie
Când tu te-ai nãscut
În câmpul Raiului
ªi eu mi te-am luat
Pe pãlmile mele,
Pe braþele mele
ªi eu mi te-am dus
În apa lui Iordan
ªi te-am botezat
ªi te-am creºtinat
ªi te-am ridicat
Domnul Cerului
ªi al Pãmântului,
Al nostru ºi-al tuturora
ª-al fãptuirilor.
          ªi te domn bun veseleºte.

Dupã fiecare vers se repetã:
„Dai, Domnului, Doamne”

inf. Tâmpean Ion,68 ani

com. Beriu, jud. Hunedoara,

1975
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Dimineaþa de Crãciun

Dimineaþa de Crãciun
Plimbã-ºi, d-umblã-ºi cest domn bun.
Tot plimbându-ºi ºi d-umblându-ºi
Vede Domnul coborându-ºi
Pe o scarã de d-argintu.
Ca din brâu pânã-n guleru,
Luce-i d-albul de d-aoru.
ªi din brâu pânã-n pãmântu,
Luce-i d-albu de d-argintu.
El la Domnul se duce-re
ªi-n braþã mi-l cuprinde-re
ªi din gurã aºa grãie-re:
-Hai, Doamne, la casa mea-re,
Sã prânzim, sã hodinim
ªi vin roºu sã mi-º bem.
-Mulþam þie, cest domn bunu
ªi de prânz ºi de cuvântu,
Mai frumos de vinul roºu
N-am venit ca sã prânzim,
Nici vin roºu sã ni-º bem,
C-am venit ca sã te-ntreb
Cine þie þi-a dat oare,
Ca mãrire, ca fãlire,
Cel veºmântu mohorâtu,
Necroit, nesãbãit,
Lungu-i, lat pe-acest pãmânt
La un sãbãu vom porni-re,
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L-om croi, l-om sãbãi,
Ca din brâu pânã-n pãmântu.
Luce-i d-albu de d-argintu
ªi din brâu pânã-n guleru,
Luce d-alb de d-aoru
          ªi te gazdã veseleºte.

Dupã fiecare vers se repetã: „Domnului, Doamne”.
Se colindã în prima zi de Crãciun, înainte de a pleca
de la gazdã prin sat.

inf. Ilie Ioan, 18 ani

com. Beriu, jud. Hunedoara,

1970
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Îngheaþã tãu-n miez de varã

Îngheaþã tãu-n miez de varã
Da nu-ngheaþã de rãcealã,
Cã-ngheaþã de gânduri mari,
Cã se-nsoarã un domn crai mare
ªi îºi ia pe sorã-sa-re.
-Sorã, sorã Solomie,
Pune cartea în chilie
ªi haida la cununie!
-Frate, frate, drãguþ frate,
Asta nu-i cu direptate
Sã se ia sorã cu frate.
Eu atunci oi veni-re
Când tu mie cã mi-i face,
Pod de-aramã peste vamã
ªi de-argint peste pãmânt.
El afarã cã ieºe-re
Numa’ cu gândul gânde-re
Pod de-aramã cã fãce-re,
Pod de aramã peste vamã
ªi de-argint peste pãmânt.
-Sorã, sorã Salomie,
Pune cartea în chilie
ªi haida la cununie!
-Frate, frate, drãguþ frate,
Asta nu-i cu direptate,
Sã se ia sorã cu frate.
Eu atuncea oi veni-re,
Când tu mie mi-i aduce



57

Florile dalbe de mãr

Sfântul Soare nãnaº mare
ªi Luniþa nãnãºiþã.
El afarã cã ieºe-re
Numai cu gândul gânde-re
ªi pe asta o fãce-re
Sfântul Soare nãnaº nare
ªi Luniþa nãnãºiþã.
-Sorã, sorã Salomie,
Pune cartea în chilie
ªi haida la cununie!
În bisericã intrarã,
În genunchi se aºezarã,
Icoanele jos picarã.
La icoana Precestii
Ea din grai aºa grãi:
-O, Mãicuþã Preacuratã,
Asta nu-i cu direptate,
Sã se ia sorã cu frate.
Din bolta bisericii
Zise Maica Precistii:
-Pãrinte nu-þi fã pãcate
Sã cununi sorã cu frate!

Dupã fiecare vers se repetã:
„Domnului Doamne”

inf. Stârc Traian a lui Pogâcea, 67 ani

com. Mãrtineºti, jud. Hunedoara, 1998
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ª-asarã º-alaltãsarã

ª-asarã º-alaltãsarã
Domneo, dai Domnului Doamne,
Trei cocoºi negri cântarã
ªi se luarã de zbura-re
Tot în lungul satului,
La casa bogatului.
-Bunã sara, om bogatu,
Gat-i cina de cinatu?
-Gata-i, gata, nu-i de voi
Cã-i de domni mai mari ca voi.
ªi sã luarã ºi zburarã
Tot pe lungul satului,
La casa sãracului.
-Bunã sara, om sãracu,
Gata-i cina de cinatu?
-Gata-i, gata, da-i puþânã,
Da, de nu ne-om sãtura-re
La vecini ne-om ’prumuta-re
ªi-o cântãm ºi-o colindãm
Frumos la gazdã-o-nchinãm
Pe la gazdã pe la toate,
Pe la cei ce ne-o cinsti-re
C-un colac de grâu curatu
De la Dumnezeu lãsatu.

Se colindã numai în seara de Ajun.

inf. Botescu Cornelia, 50 ani

sat Dâncu-Mare, com. Mãrtineºti, jud. Hunedoara,

1999
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Colindã de searã
   (La fete)

Fericeam de ea-u,
De cea jupâneasã.
De frumoasã tare
Soaþã-n lume n-are.
Ba darã mai are,
Sora Soarelui.
Hãi, mai micuþele
Hãi, mai frumuºele.
Da’ pe ea mi-o cere
Mulþi din multe pãrþi.
Dar ea aºa zice,
Cã ea nu s-ar duce
Cã ei i-i urât,
Sara, dimineaþa,
Oi dalbe mulgând,
La nouã cumnate,
Nouã patelate,
La nouã cumnaþi
Nouã cai gãtaþi.

inf. Teodorescu Leorean, 51 ani

sat Dâncu-Mic, com. Mãrtineºti, jud. Hunedoara,

1998
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Colinda fetelor
(De zi, cu cãluºarii)

Sorã-leo, fatã frumoasã
Ce vrei, soro, d’esta rându
De asarã n-ai venitu?
Nici asarã-n ºezãtoare,
Nici ieri la jocul mare.
-N-am venit cã n-am putut,
Cã grea oaste mi-a cãzut.
Vreo cincizeci de cãlãraºi,
Mai pe-atâþia pedestraºi.
Pân’ la ziuã-am petrecut
ªi sã vin nu am putut.
Sã fii, soro, sãnãtoasã,
Cum te vedem de voioasã.

inf. Todorescu Leorean, 51 ani

sat Dâncu-Mic, com. Mãrtineºti, jud. Hunedoara,

1998
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Colinduþã, colinduþã
(Colindã de copii mici)

Colinduþã, colinduþã,
Mã suii pe potecuþã,
Vãzui pecii ºi cârnaþi,
Tot de ãlea sã ne daþi.
ªi de-acum pânã-n vecie
ªi colacu’ sã se ºtie.

inf. Bârcean Maria, 67 ani

com. Mãrtineºti, jud. Hunedoara,

1998
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GLOSAR
- aoru = aur
- bolund = zãpãcit, prost, nebun
- capeneag = hainã lungã ºi largã
- chiti, a = a aranja, a dichisi
- codolber, codolb = care are coadã, sau vârful cozii de

culoare roºie
- covânac  = acoperãmânt al capului, de formã

cilindricã, purtat de Cãlugãr
- diac = cântãreþ bisericesc
- dobitoace = animale
- fãgãdãu = birt, bufet
- ferecat = legat cu fiare, cu lanþuri, în obezi,

zãvorât
- golumbei = porumbei
- ioviþã = de la viþã, joc lingvistic
- împupit = îmbobocit
- jiþuri = jilþuri
- jude = primar, conducãtor
- luce = luceºte
- lunciþã = diminutiv de la luncã
- luniþã = diminutiv de la lunã
- mohoricele = mohorâte
- obor = ocol, staul
- pecie = carne macrã de porc (de vitã sau

oaie) mai ales de pe lângã ºira spinãrii
- sminti, a = a greºi
- sudui, a = a înjura
- ºindilit = cu ºindrilã
- tiþit = chitit, aranjat, gãtit, împodobit
- þâgneºte = mugeºte, face gãlãgie (?)
- vârºag = vârf
- zuatã = ziuã, zuã
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Informatori ºi localitãþi

- Baciu Trifu, com. Beriu, jud. Hunedoara
- Bârceanu Maria, com. Mãrtineºti, jud. Hunedoara
- Botescu Cornelia, sat Dâncu Mic, com. Mãrtineºti, jud.

Hunedoara
- Cândroi Elisabeta, com. Mãrtineºti, jud. Hunedoara
- Dãnilescu Petru, com. Beriu, jud. Hunedoara
- Ilie Ioan, com. Beriu, jud. Hunedoara
- Stârc Traian, com. Mãrtineºti, jud. Hunedoara
- Todorescu Loredana, sat Dâncu Mic, com. Mãrtineºti, jud.

Hunedoara
- Tâmpeanu Ioan, com. Beriu, jud. Hunedoara
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Addenda
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Scãluºerii din Beriu

Formaþia de cãluºeri din Dincu Mare în anul 1935



66

Florile dalbe de mãr

Cartea în care apar opt
colinde ale cãluºarilor din

Beriu: „Colinda fetelor
mari”, „Colinda fetei cea

micã”, „Colinda copiilor”,
„Colinda prisaºului”,
„Colinda puºcaºului”,
„Colinda otopaºului”,
„Colindã juneascã”

(„A ºoimului”),  „Colindã
juneascã” („Sub cetate cea

livadã”) ºi „Colindã
juneascã” („Ce stai june

nu te-nsori”)

Împreunã cu Ion Iliescu,
Petru Baciu publicã în vol.
„Folclor poetic” (1967) 419

strigãturi, sub titlul
„Chiuiþi pogan, flãcãi”
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În revistele ºcolare, împreunã cu elevii, prof. Petru Baciu
a publicat folclor literar din localitate ºi din jur
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Un articol al lui Petru Baciu în „Polia Expres” din Orãºtie, anul IV,
nr 3 (54) februarie 1999
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Foile din manuscrisul lui Petru Baciu
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 Clemente Constandin s-a nãscut în satul Straja , jud. Alba,
într-o familie þãrãneascã (6 aprilie 1934).

A urmat liceul la Alba-Iulia, apoi Facultatea de filologie a
Universitãþii din Bucureºti. În anul 1958 a obþinut diploma de
absolvire a facultãþii.

Mai întâi a fost angajat la Casa regionalã a creaþiei populare
Hunedoara-Deva. A lucrat, în continuare, la Comitetul pentru culturã
ºi artã  al judeþului Hunedoara, apoi în învãþãmânt , ca titular la
Liceul industrial nr. 3 , profesor,  director ºi director adjunct la
Grupul ºcolar industrial „Horea” Deva.

În domeniul folclorului a publicat culegeri ºi articole de
specialitate în mai multe volume : „Tinereþe fãrã bãtrâneþe” (1961),
„Fluieraº mândru-nflorit” (1963), „Strigãturi din Hunedoara”, în
colaborare cu Amelia Sârbu (1981), „Lada de zestre” ,  (1998) ,
„Cântã cucul pe fântânã”, caiet antologic (1999). A colaborat la
vol. „Folclor poetic” , publicat de Societatea de limbã ºi literaturã
românã, sub îngrijirea lui Pavel Ruxãndroiu,  culegerea „Poezii
populare din regiunea Hunedoara” (1967), la „Ceterã cu glas de
foc” ºi „Cântecele noastre”, folclor poetic hunedorean, ambele
îngrijite de Petru Ardeu (1965 ºi 1969).

A fost prezent în publicaþii de specialitate din domeniu, în

„PE ÞÃRMURI
DE DUNÃRIÞÃ”

CLEMENTE

CONSTANDIN
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unele lucrãri apãrute la nivel central- „Lirica de dragoste” (1985),
de Sabina Ispas ºi Doina Truþã ºi „Dicþionarul etnologilor români”
(1998), de Iordan Datcu.

Pentru cunoaºterea unor culegãtori din judeþul Hunedoara,
în ziarul „Cuvântul liber” din Deva , a publicat articole consacrate
lui Romul S. Micluþia , Petru Baciu, Corneliu Bogariu, Emilian
Tetileanu , Aurel Colf, Tiberiu Bardan, Vasile Chevereºan, Monica
Duºan, º.a.

În anul 2002 , prin Centrul judeþean pentru conservarea ºi
promovarea tradiþiei ºi creaþiei populare a publicat volumul „Mic
dicþionar al folcloriºtilor hunedoreni”.
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Sub cetatea cea livadã

Sub cetatea cea livadã,
             Junelui bun
D-un june calul juca-re
Nu mi-l joacã cum se joacã
ªi mi-l saltã câteodatã,
ªi-l întoarce cãtre lunã ,
Cu suliþa dintr-o mânã
Ciucuri roºii în cealaltã.
Nime-n lume nu-l vedea-re
Fãrã-o dalbã-mpãrãtesã.
Împãrãteasa când vedea-re
La-mpãratu’ se ducea-re
ªi din cear aºa-i grãie-re:
Înãlþate împãrate,
Lucrul mândru ce vãzui:
Sub cetatea cea livadã
D-un june calul juca-re,
Nu mi-l joacã cum se joacã
ªi mi-l saltã câteodatã
ªi-l întoarce cãtre lunã
Cu suliþa dintr-o mânã,
Ciucuri roºii în cealaltã.
Împãrat când auzea-re
Intrã-n grajdul fermecat,
Scoase murgul de-nºelat,
De-nºelat ºi-ncurelat,
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Cum e bun de-ncãlecat.
ªi-mpãratu-ncãleca-re
ªi la june se ducea-re
ªi din cear aºa-i grãia-re:
-Bunu-i jocul junelaº ?
Dacã-i bun , hai sa-l jucãm
ªi caii sa ni-i schimbãm ,
Junele din cear grãia-re:
-Înãlþate împãrate,
De jucat jocu-om juca-re
Dar caii nu i-om schimba-re,
Cã al tãu e calul mare
ªi stã bine sub domn mare
ªi al meu e calul mic
ªi stã bine sub voinic.
          ªi te june veseleºte
           C-o-nchinãm cu sãnãtate.

                                             inf. Jurcoane Ion , sat Cuiaº,

                                               com. Sãvârºin, jud. Arad,

                                                               1986
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Colinda primarului

Da pare-vã bine
Domnule primariu,
De cine vã vine
Odatã-n-tr-un an
Juni colindãtori
ªi ei þi-or aduce
Þapu-i strãcioru,
Din copita lui
Ciucuri de mãtase,
Din coarnele lui
Ciucuri de d-aurãu
Doamne, bine-ar sta-re
Ciucuri de mãtase
În bâta dumitale,
Doamne, bine-ar sta-re
Ciucuri de d-aurãu
În cuºma dumitale
          Dalba-i sãnãtate.

                                               inf. Jurcoane Ion

                            sat Cuiaº, com. Sãvârºin , jud. Arad,

                                                   1986
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Scoalã gazdã nu dormi

Scoalã gazdã, nu dormi
       Zorile-s dalbe
Cã nici noi n-am adormit
Gi-asearã, gi-alaltã searã
Gi-n seara de Ajunului,
Pânã-ntr-a Crãciunului.
Scoalã-þi fii ºi fiicele
Sã-þi mãture curþile,
Cu gurguiul cizmelor,
Cu colþul catrinþelor.
            ªi te gazdã veseleºte,
            C-o-nchinãm cu sãnãtate.

                                               inf. Jurcoane Ion

                                sat. Cuiaº, com. Sãvârºin, jud. Arad,

                                                 1986
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Ce sarãi, da-i astã sarã

Ce sarã-i, da-i astã sarã
          Leru-mi doamne
Asta-i sara lui Ajun
Mâine-i sara lui Crãciun
Vine Crãciun cel bãtrân
Dar mi-ºi vine cam mereu
Cã mi-ºi calul ciumpãvitu
ªi mi-ºi trãbã potcovitu
Cu potcoave de colaciu
ªi cu cuie de cârnaþiu
ªi mi-ºi calu-nsãcioºatu
ªi mi-ºi trãbã adãpatu
C-o uiagã gi vinarsu.
Gazdã dacã nu ne crezi
Ieºi afarã de ne vezi
Cã sântem în haine verzi
ªi ne picã streºinele
ªi ne stricã hainele.
               ªi te gazdã veseleºte
               C-o-nchinãm cu sãnãtate.

inf. Ion Jurcoane

sat Cuiaº,com. Sãvârºin , jud. Arad,

1986
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Dimineaþa de Crãciun

Dimineaþa de Crãciun,
           Florile-s dalbe de mãr
Preumblã-se Domnul bun,
Dintr-o curte-n ceealaltã,
Cam în sus cã se uita-re
Peste cei doi codri negri.
Vede-o ceaþã negureaþã,
Nu-i nici soare rãsãritu
Cãci coboarã un Domn din ceruri
Tot pe scãri de lumânãriu,
C-o fãclie-aprinsã-n mânã.
Domn sfânt bine se cunoaºte
Cam din faþã, cam din spate;
Cam în jos cã se uitã-re
Peste cei doi umereiu
Scrisã-ºi doi lucefereiu,
Mai în jos , pe mânicele
Scrisã-ºi stele mãrunþele,
Mai în jos, pe la ciotoriu
Scrisã-ºi nouã cântãtoriu.
Cântãtori aºa cânta-re
Zorile s-or revãrsare,
Peste zãri ºi sfântul soare.
Cruce-n casã pe fereastrã,
Fii veselã jupâneasã
Cã ne vine-un Domn acasã
C-un veºmânt pânã-n pãmânt,
Veºmântul e plin de floriu,
Florile-s pline de rouã,
Cãci cu roua s-or d-ajunge,
Cei bãtrâni, veseli-s-oriu.

inf. Bândea Florin ºi Dochiþã Daniel
com. Petriº de Mureº, jud. Arad,

1995
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La cea piatrã nestematã

La cea piatrã nestematã
          ª-al nost Domn îi Dumnezeu
Este –o cruce rezematã,
Dar la cruce cine-mi ºade ?
ªade Maica Domnului,
Cu-un fiuþ micuþ în braþe.
Fiul zbiarã, pace n-are,
Maicã-sa din grai grãia-re.
-Taci, fiule , nu zbiera-re,
Cã maica þie þi-o da-re
Douã mere, douã pere,
Sã te joci fiuþ cu ele,
ªi cheile Raiului,
Sã fii domn al cerului
ªi tata pãmântului.

inf. Petrean Florin

sat Cãzãneºti, com. Vaþa de Jos, jud. Hunedoara,

13 dec. 1995
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Sus dãlbuþ, la rãsãritu

Sus, dãlbuþ, la rãsãritu,
          Hoi lerui, lerui Doamne,
Adormit-o Doamnul sfânt.
De când Domnu-o rãsãritu
Florile l-or nãpãditu,
Ierburile l-o-ntrecutu.
Vine-un pâlc de golumbei,
Cu glasuri de feciorei.
Jos zburarã, sus sãltarã
Cam pre faþa Domnului,
Doarã Domnul se deºteaptã
Luarã-sã, dusãrã-sã,
În fundul mãrii lãsarã-sã,
Vine-un pâlc de golumbele
Cu glasuri de feciorele.
Jos zburarã, sus sãltarã,
Rouã sfântã scuturarã
Cam pe faþa Domnului
Doarã Domnul se deºteaptã
Vine Ion Sântion,
Cu gãleata de botez,
Cu pana de busuioc
Tot ujgând ºi tot stropind,
Doarã Domnul se deºteaptã.
Cu trei stropi de-l ajungea-re,
Domnul Sfânt se deºtepta-re
ªi din grai aºa grãia-re:
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-Fire-ai, Ioane, alduit
Cu botezul tãu cel sfânt,
Cã de când am adormit,
Florile m-au nãpãdit,
Ierburile m-a-ntrecut.

inf. Petrean Florin

sat Cãzãneºti, com.Vaþa de Jos, jud. Hunedoara,

13 dec. 1995
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Vânãtori d-acest Crãciun

Vânãtori d-acest Crãciun
Mult umblarã de-mi vânarã
ªi nimic nu-mi sãgetarã,
Pânã joi de cãtre sarã,
Mândrã floare de-mi vânarã
Un iepºor cam mãriºor,
Sus la pene suriºor,
Pe picioare gãlbior.
Darã Petru Bumbecaº,
Trase arcul sã-l sãgete,
Sã-l sãgete pe direpte.
Iepuraº din grai grãia:
-Petre, Petre, frate Petre,
Nu grãbi spre moartea mea,
Cã nu-s cine-þi pare þie,
Cã-s Ion, cel Sfânt Ion.
Maica mea m-a blestemat
Sã fiu fiara codrului
Nouã ani ºi nouã zile,
Nouã d-albe sãptãmâni,
Dacã-acelea le-oi plini,
Jos la ºes oi coborî,
Haine lungi oi îmbrãca,
La mãnãstire-oi turna,
Slujbã sfântã oi cânta.

Culeasã la Ceriºor, jud. Hunedoara în 1880, de cãtre Mailand
Oszkar ºi publicatã în „Anuarul Societãþii de Istorie ºi Arheologie
a Comitatului Hunedoara”, vol. II, 1886, pag. 70-79 în articolul
„Elemente mitologice în poezia popularã româneascã”.



85

Florile dalbe de mãr

Bate-mi vânturile

Bate-mi vânturile
În toate lãturile,
Mai curând sã-mi batã
Cel rogoz mãrunt
ªi el sã-mi gãseascã
Cel cerbuþ murguþ.
Din gurã-mi grãia:
-Mirel, tinerel,
Nu mã sãgeta
C-ai mai sãgetat
Nouã fraþi de-ai mei,
Mai mari decât mine,
Mai frumoºi ca mine.
Cu coarnele lor
Curþi ai încornat,
Cu sângele lor
Curþi ai zugrãvit,
Cu pieile lor
Curþi ai tindelit,
Cu carnea d-a lor
Domni þi-ai ospãtat,
ªi ei te-or lua
ªi te-or arunca
Peste munþii crunþi,
La liveziu verzi,
La izvoare reci
Vin fete de greci.
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ªi tu sã-þi d-alegi
Fata grecului,
Haia mai micuþã,
Haia mai frumoasã
ªi mai ochiºa.

Culeasã la Ceriºor, Jud. Hunedoara în 1880, de cãtre Mailand
Oszkar ºi publicatã în „Anuarul Societãþii de Istorie ºi Arheologie
a Comitatului Hunedoara”, vol. II, 1886, pag. 70-79 în articolul
„Elemente mitologice în poezia popularã româneascã”.
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Colinda junelui

Întreabã, întreabã, mari boieri
                  Junelui bun,
Pe acest june tinerelu
De ce murgu-i asudatu,
Asudatu-i, rãu spumatu?
Cã el n-o fost la vânatu,
Cã el o fost la peþitu,
Sus, în þara româneascã,
Cã-i cale de nouã zile,
June-o face ºi-n trei zile,
Într-una mere, într-una vine,
Într-una stã ºi mi-o peþeºte.
Stai, tu fatã joljoratã,
Noi cosiþa þi-om tãia-o
Sus mai sus þi-om ridica-o,
Sã þi-o batã vânturile
Ca pe june gândurile,
Când fu june de-nsuratu
ªi fata de mãritatu.
            ªi-o-nchinãm cu sãnãtate
            Pe la juni ºi pe la fete.

inf. Buºte Emanoil

sat Romoºel, com. Romos, jud. Hunedoara,

1996
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Ce stai junelaº

-Ce stai junelaº
          Io-i domnului, Doamne
ªi ce gând þi-ai pusu?
Gând de cãtãnitu,
Ori de pribegitu?
-Ba , mãicuþa mea-re,
Ba, eu nu mi-am pusu
Gând de cãtãnie,
Nici de pribegitu,
Cã io-am dobânditu
Acolo sus mai susu,
Sus, la rând d-albu,
La palancã nouã,
La poarta gi feru
Gi-o fatã frumoasã,
Cu sprânceanã trasã
Ca la jupâneasã.
ªi eu voi  d-aduce-o
Norã maicii mele
ªi mie muiere,
-Ba, fiule, ba-re,
Ba , tu nu-þi d-aduce
Norã maicii tale,
Nici þie muiere,
Cã fata-i d-aceea
Cã ea cã mi-ºi are
Nouã fraþi bãrbaþiu
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Ce þin nouã þãriu.
-Ba mãicuþa mea-re
Ba, eu voi d-aduce-o
Norã maicii mele
ªi mie muiere.
Ceia nouã fraþi
Mi-or fi ei cumnaþi
Cele nouã þãri
Mi-or fi mie averi
       ªi te veseleºte
       Cesta-i mirelaºu!

inf. Ion Jurcoane ,sat Cuiaº,com.

Sãvârºin, jud. Arad,

1986
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Pe funza d-inelului

Pe frunza d-inelului,
Luai urma leului,
Pânã-n vârful muntelui.
Dãdui de leu adormit,
Sub un spin mândru-nflorit.
Vântul lin îmi trãgãna-re,
Flori de spin se scutura-re,
Leu din somn se pomenea-re
ªi cãtre junel zicea-re:
-Ce-ai cãtat, junel pe-aicea?
Ori tu calea o-ai smintit,
Ori tu zile þi-ai urît?
-Eu calea nu o-am smintit
Nici zile nu mi-am urât,
ªi-am venit leuþ la tine
Sã mã lupt leuþ cu tine.
Se luarã se luptarã,
Pânã joi de cãtre sarã.
Puse june leul jos
ªi mi-l legã fain-frumos.
Ferice de-aceastã mamã
Cã duce pe leu legat,
Nici de puºcã nu-i puºcat,
Nici de sabie tãiat,
Numai din luptã luptat.
        ªi-o-nchinãm cu sãnãtate
        Iarã gazdei bogãtate.

 inf. Irina Nistor
sat Dealu-Mare, com. Vãliºoara,

 1991
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Bate vântul cam de-a lin

Bate vântul cam de-a lin,
De cu sarã prin grãdini,
Miez de noapte la fereastrã,
Zori de ziuã tunã-n casã.
Rupe-ºi fiica ºi-mi grãi-ºi:
-Ce vânt, maicã, cesta vânt,
De bate vântul cu lin,
De cu sara prin grãdini
Miez de noapte la fereastrã,
Zori de ziuã tunã-n casã?
Rupe-ºi maica ºi-mi grãi-ºi:
-Fiica mea, zãluda mea,
Mare eºti, puþin pricepi
Cã nu-i vântu’ cam de-a lin
Cã-s dragi peþitorii tãi,
Vin la mine, cer pe tine
ªi-mi cer mult, fiicã, pe tine…..

Text pubilucat în „Anuarul Societãþii de Istorie ºi Arheologie”,
însoþit de urmãtoarea însemnare: „Fragment din „Colinda fetelor”
la pãdurenii de la Hunedoara, culeasã de Imre Szabo, 1909”.

„Almanahul Societãþii de Istorie ºi Arheologie”: XI,X fasc.
1, 1909, p. 38-39.
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Fecioriþa
(Noi a veste þi-am venitu)

Noi a veste þi-am venitu’
              Fecioriþã, doceºiþã
Cã ºi noi c-am d-auzitu
Fecioriþã, doceºiþã
Cã eºti bunã ºi frumoasã.
De frumoasã te vedem,
Dar de bunã nu te ºtim.
De mi-i fi, tu fiicã bunã
Þi-i lua joarda-ntr-o mânã
ªi þi-i mâna vitele
La câmpul cu florile.
Flori-s verzi, flori sã culegi.
Tinsã mâna sã mi-o rupã,
Ruja din grai îi grãia-re:
-Nu mã rupe ne-npupitã,
Ne-npupitã, ne-nfloritã,
Vino mâine, duminicã,
Cã mi-i gãsi, da-npupitã,
Da-npupitã, da’nfloritã
ªi tu pe mine mi-i duce
La jocuþ cu jocurile,
Unde joacã juneii,
Juneii cu juneiele,
De schimbã inelele
           Printre ele
           Vin ºi ele
           Ca sãlcile,
           Ca numele.

inf. Mircea Popa

sat Sârbi, com. Ilia, jud. Hunedoara, 1976
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Colinda fetei

Dalianã, fatã dalbã,
Spune-mi, tu, adevãrat,
Unde mãta te-o-nbãiat?
-Pe mini maica m-o-nbãiat
În gârliciul pivniþei,
S-aud vinul picotind
ªi vinarsul ciurãind,
Cizme roºii tropotind
ªi bãnuþii zdrãncãnind.
Dãliana, fatã dalbã,
Iar mi-o prinsã ºi mã-ntreabã:
-Spune-mi tu, adevãrat,
Unde mãta te-o-nbãiat?
-Pe mini maica m-o-nbãiat
În gura cuptorului,
Sã fiu dragã junilor,
Ca pita creºtinilor.
Dãliana, fatã dalbã,
Iar mi-o prinsã ºi mã-ntreabã:
-Spune-mi, tu  adevãrat,
Unde mãta te-o-nbãiat?
-Pe mini maica m-o-nbãiat
În fundul grãdinii ei
ªi-o tufã de mãlin verde,
Sã fiu dragã cui mã vede.
             ªi te, fiicã, veseleºte
             C-o-nchinãm cu sãnãtate.

inf. Sidor Furcã
sat Sãcãmaº, com. Ilia, jud. Hunedoara,

1976
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Întreabã-º întreabã

Întreabã-ºi , întreabã, mari plugari,
              Fecioriþã-ndulceºiþã
-Tu, Jujicã, fatã dalbã,
Fecioriþã-ndulceºiþã
Ce þi-s ochii mângâioºi
ªi sprâncene d-aurite
ªi cosiþa-i mãrgãritã?
Fecioriþa-i grãi iarã:
-Ce mã, plugari, ispitiþi,
Cã voi, plugari, bine ºtiþi
C-am avut o doi-tri fraþi
Doi-tri fraþi, îs buni bãrbaþi,
Unul frate d-aur bate,
ª-a doi, frate d-argint scoate,
ª-a tri, frate-i mãrgãrit
ªi-am fost micã ºi zãludã
M-am luat a mã uita-re
Printr-o micã zãbrãluicã,
Trei scântei mi-or rãsãrit
Cam prin ochi m-or nimerit,
Cam prin ochi ºi prin sprâncene
ªi prin cosiþã, prin toatã
De-aceea-s ochii mângâioºi
ªi sprâncene d-aurite
ªi cosiþa-i mãrgãritã.

inf. Alexandrina Brânda ºi Verghelia Costea

com. Gurasada, jud. Hunedoara,

1970
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Leu la þarã

Leu la þarã-ºi scoborâ-re
Pradã mare cã-ºi fãce-re
ªi-au sãrit în Jiul mare
ªi-au strigat în gura mare
Cã fricã de june n-are.
June dacã-ºi d-auze-re
La aleº cã se duce-re.
De cu sarã
Prin sãcarã,
Miez de noapte-n grâne coapte,
De cu zori
În câmp cu flori.
Gãsi leul d-adormit
Sub un spine d-a-nflorit
Trase arcul sã-l sãgete,
Trase arcul ºi nu dete.
Pânã jude se gândeºte.
Leu din somn se pomeneºte
ªi din grai aºa grãieºte:
-June, nu mã sãgeta
Sã-þi spun douã, trei cuvinte,
Ce sã faci cu trupul meu:
Cu oase sã zâduieºti,
Cu coaste sã cãfereºti,
Cu vine sã lãþuieºti,
Cu pielea sã ºindrileºti,
Cu sânge sã vãruieºti.

inf.: Vasile Þârlea, com. Sãliºtea, jud. Alba

culeg.: Niculae Þârlea

Piesele culese de Nicolae Þârlea au fost transcrise dintr-un
caiet, alcãtuit de el în 1940, când era elev la ªcoala Pedagogicã
din Deva.
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Soroleom

Pe cea luncã verde-n jos
Soroleom, soroleom, dragã
Merge fata, flori culege
Din vinete  mohorâte,
Din dolghioare-ºi dolghioare
ªi se uitã cam de-o parte.
Vin trei juni
Ca trei peuni,
Cu trei cai ca trei porumbi,
Unul tinse ºi mi-o prinse
ªi mi-i luã mãr din sân.
Altul tinse ºi mi-o prinse
ªi mi-i luã ineluºu’,
Altul tinse ºi mi-o prinse
ªi mi-i luã cununeaua.
Ea din greu îi blestema-re:
-Cel ce-a luat mãr din sân
Putrezire-ar ca dânsu’,
Ca dânsul, ca mãr din sân,
Cel ce-a luat ineluºu’
Petrece-s-ar ca dânsul,
Prin dânsul ca degetul,
Cel ce-a luat cununeaua
Cununa-s-ar cu dânsa,
Cu dânsa cu doamnã-sa
            Noi o zicem ºi-o cântãm
            ªi la Ana i-o-nchinãm.

inf.: Vasile Þârlea, com. Sãliºtea, jud. Alba

culeg.: Niculae Þârlea
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La luciu Soarelui

La luciu Soarelui
            Florile-s dalbe
Grele ploi cã mi-or plouat
S-or plouat,  s-or veselit
Mândre flori or rãsãrit,
Fetele le-or d-oblicit,
Feciori fetele prinde-re
Dar pe Ana, fatã dalbã,
O prindeau, n-o slobozeau
ªi din grai aºa grãiau:
-Anã, Anã, fatã dalbã,
Mama bunã ce-ai avut
De frumoasã te-au fãcut,
Ochii tãi îs traurei,
De seamãnã cu ai mei,
Sprâncenele frumuºelele,
De aseamãnã cu a’mele,
Pãrul tãu e tot inele,
Gura ta-i fagur de miere.
          Noi o zicem ºi-o cântãm.

inf. , Niculae Blada Ciopatã

com. Sãliºtea, jud. Alba

culeg. Niculae Þârlea
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Poruncit-o fatã dalbã

Poruncit-o fatã dalbã
La mirel cam tinerel
Ca sã facã atât de bine
Ca sã vie pân la e-re
Sã nu-ºi vie, cum sã-ºi vie,
Sã nu-ºi vie jos pe lunci
Cã luncile-s rouroase
ªi mirel cu haine nouã.
Dar sã-ºi vie mai presus,
Mai presus pe lângã lunã,
Cu mâna þinând de lunã,
Cu d-alta-mpletind cununã
ªi-o salbã de fatã dalbã.

inf. , Vasile Þârlea

com. Sãliºtea , jud. Alba

culegãtor Niculae Þârlea
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Colinda fiicei
(Are mama num-o fatã)

Are mama num-o fiicã,
             Fiicã lin, lin, fiicã lin,
Fiica din graiu-i grãieºte:
-Adã , mamã, cheiþa-re,
Sã deschidem lãdiþa-re,
Sã-mi iau cizme roºioare
ªi-apoi, mamã , sã mã ducu
La fântânã la luncetu’
Unde curge apa-ncetu.
Pe stoborii fântânelii
Stau trei juni ca trei peuni.
Unul cursã ºi mi-o prinsã
ªi-i luã mãru’ din sânu,
ªi-altul cursã ºi mi-o prinsã
ªi-i luã inelaºulu,
ªi-altul cursã ºi mi-o prinsã
ªi-i luã cununiþa-re.
Fiica prinse a blestema-re:
-Cel ce-mi luã mãru’ din sânu
Putrezi-re-ar ca dânsulu,
Cum petrec eu degeþelu.
Cel ce-mi luã cununiþa-re
Cununa-s-ar cu dânsa-re
Cu dânsa, cu dumisale.
             ªi-o-nchinãm cu sãnãtate
             Pe la juni ºi pe la fete.

inf. Emanoil Burte
sat Romoºel , com. Romos, jud. Hunedoara,

Dec. 1996
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Ce rând, maicã-i ãsta rându ?

-Ce rând , maicã-i ãsta rându?
            Ler fiicuþã, d-ochii-s negri
De mi-s bate-un vântuþ lin,
Vântuþ lin chiar din senin,
De cu searã prin grãdinã,
Miez de noapte la fereastrã
Zori de ziuã pân la uºã,
Dimineaþa intrã-n casã .
Maicã-sa din cear grãia-re :
-Ludã eºti ºi proastã eºti,
De tu nu te nãdãieºti.
Nu-i de ãsta vântuþ lin ,
Vântuþ lin chiar din senin,
Cã-s doar peþitorii tãi,
Vin la mine cer pe tine
ªi mai cer pe lângã tine
O miuþã de florinþiu
ªi-o miuþã de oiþe,
Pluguþ bun cu ºase boiu,
Murguþ bun , bine-nºelatu.
Fiicã-sa din cear grãia-re :
-Lãsaþi, maicã, lãsaþi dragã,
Din miuþa de florinþiu,
Lãsaþi , maicã, cinci florinþiu,
Din miuþa de oiþe,
Lãsaþi , maicã, cinci oiþe,
Pluguþ bun cu ºase boiu,
Lãsaþi, maicã, cei doi boiu,



101

Florile dalbe de mãr

Murguþ bun bine-nºelatu
Cã dea-mi-s-ar, maicã, mie,
De cinstea pãrinþilor
ªi de fala fraþilor.
ªi te fiicã veseleºte
              C-o-nchinãm cu sãnãtate.

inf. Jurcoane Ion

sat Cuiaº, com. Sãvârºin, jud. Arad

1986
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D-oi, fiicuþa noastrã

D-oi , fiicuþa noastrã,
Cã-i frumoasã tare,
Soþ în lume n-are.
Ba ea cã mi-º are
Sora Soarelui
ªi-a Pãmântului.
Pe ea mulþi mi-o cer,
Mulþi din multe pãrþi,
Din dalbe cetãþi.
Maicã-sa grãia-re:
-Tu fiicã, tu du-re !
-Ba eu, maicã, nu-re,
Cã el cã mi-ºi are
Fãr’ el nouã fraþi,
Mie-mi trebuiescu
La cei nouã fraþi
Nouã cai ºelaþi,
Din târg cumpãraþi,
Cu aur suflaþi,
La d-aheia daþi.
Maicã-sa grãia-re:
-Tu fiicã, te dure-re!
-Ba eu, maicã, nu-re
Cã el cã mi-ºi are
Tot nouã cumnate.
Mie-mi trebuie
La nouã cumnate,
Nouã paturi late,
Cu aur suflate
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La d-ahelea date.
Maicã-sa grãia-re:
-Tu  fiicã, te du-re!
-Ba eu, maicã, nu-re!
Cã el cã mi-ºi are
Tot nouã surori,
Mie-mi trebuiesc
La nouã surori,
Nouã cingãtori
Din târg cumpãrate,
Cu aur suflate
La d-ahelea date.
Maicã-sa grãia-re:
-Tu fiicã, te du-re!
-Ba eu, maicã, nu-re,
Cã-i rãu la beþie,
Cã el când se-mbeatã
Cã el mi se joacã
Cu sabia trasã,
Pe-o dungã de masã.
Maicã-sa grãia-re:
-Tu fiicã, te du-re!
-Ba eu, maicã, nu-re,
Cã el cã mi-ºi are
Tot multe nãravuri
Cã el când se-mbeatã,
Cã el mi se joacã,
Cu puºcuþa plinã
Cruciº peste mânã.

inf. Oneasã Dorin

sat Coroeºti, com. Sãlaºul de Sus, jud. Hunedoara,

1986
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Dãlianã, fatã dalbã

Dãlianã, fatã dalbã,
           Domnului Doamne
Colo sus , mai din sus,
De-asupra la rãsãrit
Mândru-i câmpul înflorit.
Nu e câmpul alb de flori,
Cã e câmpul alb de oi.
Dar la oi cine-mi ºedea ?
ªedea dragul Dumnezeu,
Cu fluiera pe tureac
Cu toporu-mbãrburat.
Când din fluierã-mi trãgea
Oile mi le pornea.
-Alelei, oiþelor,
Cã ºi eu la târg m-oi duce,
ªi pe voi eu vinde-voi.
-Ba stãpâne, nu ne vinde
Cã ºi noi te-om dãrui
La sãscuþã
Cu-o mieluþã,
La Ispas
C-un drob de caº,
           ªi te-oi, domn bun, veseleºte.

inf. Margareta Pârlojan

sat Nãdãºtia de Sus, oraº Cãlan, jud. Hunedoara,

1986
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Pe þãrmuri de dunãriþã

Pe þãrmuri de dunãriþã
Se pre-d-umblã fecioriþã,
C-o pierdut un zglãcinior,
Zglãcinior ºi ºiapþa-i dalbã
ªi banii de la grumaz.
-Mãi fiicuþo, draga mea
Ludã eºti, zãludã eºti,
Nici atâta nu pricepi
Ce ziuã-i, d-a asta-i ziua,
D-asta-i ziua lui Crãciun,
Ne-or venit colindãtori,
Noi pe ei i-om întreba-re
Dacã ei or fi gãsit
Zglãcinior ºi ºiapþa-i dalbã
ªi banii de la grumaz,
Facã bine sã þi-i deie
ªi pe tine sã te ieie.
Tu fiicã, te-ai mãrita
Ici aproape dupã munþi,
La pãrinþi necunoscuþi
ªi te-ai ruga munþilor
De dorul pãrinþilor
ªi te-ai ruga brazilor
De doruþu fraþilor,
ªi te-ai ruga florilor,
De doru surorilor,
ªi te-ai ruga rujilor,
De dorul mãtuºilor,
ªi te-ai ruga spinilor,
De dorul vecinilor.

inf. Sorin Gomboº
sat Valea, com. Zam, jud. Hunedoara

 1989
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Pe þãrmuri de dunãriþã
 (Leru-i, da, leru-mi-i Doamne)

Pe þãrmuri de dunãriþã
           Leru-i, da leru-mi-i Doamne
Se pred-ublã o fecioriþã,
Tot se d-umblã, se pred-umblã,
Cautã-n sus ºi cautã-n jos,
Cautã-n sus, spre rãsãritu,
Cã ºi-a pierdut baierul,
Baierul ºi salba-i dalbã.
Grãi-ºi dalba fecioriþã
Cãtre buna maicã-sa-re:
-De-a-lelea, mãicuþa mea-re,
La noi nime n-a venitu,
Dimineaþa de Crãciun,
Pânã juni colindãtoriu,
Ei mi-or gãsi baierul,
Baierul ºi salba-i dalbã.
Grãi-ºi dalba fecioriþã
Cãtre juni colindãtoriu :
Daþi-mi, buni juni, baierul,
Baierul ºi salba dalbã.
Grãi-ºi junii colindãtoriu
Cãtre dalba fecioriþã :
-Da cum baierul sã-þi dãm
ªi pe tine te luãm
ªi-oi fi doamna curþilor
ªi norã pãrinþiloru.
ªi-oi fi vesel, fecioriþã,
            Þi-o-nchinãm cu sãnãtate.

inf. Ion Jurcoane
sat Cuiaº, com. Sãvârºin, jud. Arad,

1978
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În cel câmp frumos

Colo jos, mai jos,
În cel câmp frumos,
Întorcu-se-ntorc
Trei vulturi în sus.
Dar nu-s trei vulturi
Cã-s trei pãcurari,
Doi îs ãi mai mari,
Unu-i mai micuþ
ªi-l cheamã Pãtruþ.
Grãi ãl mai mare :
-Du-te Petre, du-te,
Întoarce oile,
Cã de nu te-i duce
Noi te-om omorî.
-De mi-þi omorî
Voi mi-þi îngropa,
Fluiericea mea
La cap sã mi-o puneþi
Vântu-o trãgãna,
Fluierice-o zice,
Oile s-or strânge
ªi pe mini m-or plânge
Cu lacrãmi de sânge.

culeg. S. Sâncrãian

Sântuhalm-Deva, jud. Hunedoara

 Textul a apãrut în revista „ªtiu” a Liceului „Decebal” ,
Deva, caietul 1-2, oct. 1939, febr. 1940, caietul IV.
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Pe munþii cei mari

Pe munþii cei mari
Sunt trei pãcurari,
Doi îs veri primari,
Unu-i mai strinuþ
ªi-l cheamã Pãtruþ.
Verii-ºi vorovea-re
Pe strin sã-l omoare,
Strinul d-auzea-re
ªi din grai grãia-re:
-Voi ortaci ai mei,
De mi-þi omorî-re,
Voi sã mã-ngropaþi
La stâna de oi,
La þarcul cu mei.
În loc de cruciuliþã
Sã-mi puneþi fluieriþã,
Când vântul va bate,
Fluiera va zice,
Oile s-or strânge
Pe mormânt vor plânge
Cu lacrimi de sânge.
Iar de va-ntreba-re
Mãiculiþa mea-re,
Sã-i spuneþi cum ºtiþi,
Dar sã nu-i minþiþi,
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C-am rãmas-napoi
Tot vãzând la oi,
Numãrând la bani,
Pe aripa ºubii,
La vederea lunii,
La marginea lumii.

inf. Petrean Florin

sat Cãzãneºti, Vaþa de Jos, jud. Hunedoara

 1995
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Pe munþii cei mari
(Variantã)

Pe munþii cei mari
Sunt trei pãcurari,
Unu’ strinãºel.
Fraþii se vorbirã
ªi se sfãtuirã
Pe strin sã-l omoare.
Strinu-nþelegea-re,
Din gurã grãia-re:
-Voi de m-omorîþi
Sã mã ºi-ngropaþi
La mijlocu stânii
Sã m-audã cânii.
ªi la cap sã-mi puneþi
Fluierã de fag,
Sã-mi zicã cu drag,
Când vântu’ mi-o bate,
Fluiera mi-o zice,
Oile s-or strânge,
Pe mormânt m-or plânge
Cu lacrimi de sânge.
         ªi te-o-nveseleºte
         ªi colinda ne-o primeºte.

inf. Andrica Roman

sat Vale, com. Zam, jud. Hunedoara,

1989
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Dociº pãcurariu

Dociº pãcurariu,
         Hai, ler, Doamne, ler
El s-a lãudatu
Cã mi-o sãgeta-re
Cerbu-i sus la munte,
La umbrã de tufã,
Între mii ºi sute,
Într-a treia coastã.
Cerbu-nþelegea-re,
Iarbã nu pãºtea-re
Nici apã nu bea-re.
Maicã-sa-i grãia-re:
-Doi, cerbuþ de-al meu
Ce gându-i pe tine
De iarbã nu paºtiu,
Nici apã nu beiu ?
Cerbu-i grãi iar :
-D-aleo, maica mea-re
Cum iarba oi paºte
ªi iarba oi bea-re ?
Cã s-o lãudatu,
Dociº pãcurariu,
Cã m-o sãgeta-re.
Maicã-sa-i grãia-re:
-Dacã-i rându-aºa-re
Hai mai sus, mai sus
La ierburi întregi,
La izvoare reci,
ªi noi iarb-om paºte
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ªi apã om bea-re.
Dociº pãcurariu,
El înþelegea-re
Când cerbu apã bea-re
ªi mi-l sãgeta-re
În tufa de bujoru
Din sus de izvoru.
Cerbu-i grãi iar:
-D-aleo, maicã mea-re
Pe cum m-ai grijitu
Pe-aºa m-ai avutu.
      ªi te veseleºte
      Dociº vânãtoriu

inf. Jurcoane Ion

sat Cuiaº, com. Sãvârºin, jud. Arad,

1986
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Colo susu, mai din susu

Colo susu, mai din susu,
Deasupra, la rãsãrit,
Este-un câmp mare-nflorit
ªi de oi îndocolit.
ªi la oi cine-mi ºede-re?
ªedea bunul Dumnezeu,
Sta pe puºcã rãzemat
C-un topor înbãrburat
ªi c-un fluier fermecat.
ªi din fluier cã-mi zice-re,
Oiþele se strânge-re
ªi el da a le vorbe-re:
-Oiþi, oiþele mele,
Rãmâneþi voi singurele,
C-a mea vreme s-o-mplinit,
Jos la þarã sã cobor,
Sã cobor ºi sã mã-nsor,
Sã mã fac gazdã de casã,
De copii ºi de nevastã.
Grãi mica ocheºicã,
Cea din fruntea oilor:
-Stãpân, stãpâniorul nost,
Cari ne-ai tuns
ªi cari ne-ai muls,
Ierneazã-ne ºi-astã iarnã
Cã ºi noi te-om rãsplãti-re
La Crãciun
C-un cojoc bun,
La Ispas
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C-un bruº de caº,
La Sângeorz
C-un miel frumos,
La Pãscuþã
C-o mieluþã.
ªi-or veni ºi târgurile
ªi ni-i face cioporele
ªi-i merge la târgurele
ªi ni-i da, sã-þi iei muiere
Sã te faci gazdã de casã
De copii ºi de nevastã.

inf. Oneasã Dorin

sat. Coroeºti, com. Sãlaºul de Sus, jud. Hunedoara,

1986
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Acolo jos, la pãdurele

Colo jos la pãdurele
Rãsãrit-or douã stele,
Dar ele nu-s douã stele
Cã merg douã surorele,
Una merge tot râzând,
Una merge tot plângând.
Hai de merge tot râzând
Cãtre sorã-sa grãind:
-Hei, soruþo, draga mea,
Eu de ce merg tot râzând,
Tu de ce mergi tot plângând ?
-Cum, soruþo, eu n-oi plânge,
Cã maica s-o lãudat
Ca pe noi sã ne despartã,
Una-n deal spre rãsãrit,
Una-n jos cãtre apus,
Cã acolo-i loc ascuns.
Atuncea sã ne-ntâlnim
Când s-o-ntâlni deal cu deal,
Dar atunci ºi nici atunci,
Când or face plopii nuci
ªi sãlcuþa mere dulci,
Porodica porumbele
Pentru douã surorele.

Culeasã la Rapoltu Mare, jud. Hunedoara în 1880 de cãtre
Mailand Oszkar ºi publicatã în „Anuarul Societãþii de Istorie ºi
Arheologie a Comitatului Hunedoara”, II 1886, pag. 70-79, în
articolul „Elemente mitologice în poezie popularã româneascã”.
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D-arge-mi, Doamne,
ce mi-ºi d-arge

D-arge-mi, Doamne, ce mi-ºi d-arge
                            ª-ai lui, lui
D-arge-mi frunza sub cel soc,
C-o parã mare de foc,
Dar la foc cine-mi ºedea-re?
ªade-mi douã surorele,
Una plânge, foc astânge,
Una râge, foc apringe.
Grãi sorã cãtre sorã:
-De ce plângi, tu, sora mea-re?
-Dar cum, Doamne, eu n-oi plânge
Cã maica ne-o-nstrãinatu,
Una-n sus, spre rãsãritu,
Unde-i locul cel pârlitu,
Una-n jos, spre scãpãtatu,
Unde-i locul cel uitatu.
Atunci maica ne mai vede
Când or face juguri muguri
ªi borfeia pere moiu.
ªi tânjala frunzã verde.
Atunci maica ne mai vede,
Atuncea ºi nici atunci.

inf. Petrean Florin

sat Cãzãneºti, Vaþa de Jos, jud. Hunedoara,

1995
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La curþile Chirvei

La curþile Chirvei
Beau boieri de-ai þãrii ei,
ª-aºa beau ºi chefuiesc
ªi pe Chirva mi-o peþesc.
Când fu într-o joi de sarã
Pe Chirva mi-o-ncredinþarã,
Vineri boala o lovi,
Sâmbãtã Chirva muri,
Duminicã vin cu scris
Rãurând ºi-mpreunând.
Când ajung cu scris la poartã
Strigã tânãrul mirel:
-Ieºi afarã Chirva noastrã !
Ieºi mama Chirvei
Tot plângând ºi suspinând
ªi din ochi abia zãrind
ªi din gurã aºa grãind:
-Ia, fiþi, cuscri, iertãtori
ªi-napoi întorcãtori,
Chirva-i moartã la fereastrã.
Leagãn verde de mãtasã,
C-un pãr galben despletit,
Jos pe braþe slobozit.
Dacã, mire, nu mã crezi,
Vino la uºã ºi vezi.
Mire dacã auzea
Lua cuþitul ºi tãia
ªi din gurã-aºa grãia;
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-Maicã, mãiculiþa mea,
Crapã jolj în patru foi
ªi ne-ngroapã pe-amândoi,
Cã din noi o rãsãri
Tot un fir de rozmarin,
Sã se mire lumea toatã
C-a fost dragoste curatã.

inf. Aurel Legea

sat ªerel, com. Pui, jud. Hunedoara,

1980
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Fericean de el

Fericean de el,
De l-ai ferecatu
ªi lui cã i-ai datu
De-o fiicã frumoasã,
De frumoasã tare
Sara-i luminare,
Sora Soarelui
ªi-a pãmântului.
ªi pe ea mi-o ceru,
Mulþi din multe pãrþi,
Mulþi din multe lãturi.
Mai vântos mi-o cere
Un hoþ de ciobãnaºu.
Dintr-o laudã mare,
Cã el mi-º are
Atâtea oi de multe
Câte fragi pe munte,
Atâtea-s berbeci,
Câþi îs cârlegei,
Atâtea-s miorele,
Câte-s viorele.
ªi ea c-aºa zice
C-aco’ nu se duce,
Cã ei i-i urâtu
Tot cu strungãreaþã,
Sarã, dimineaþa,
La stânã mergânu,
Oi multe mulgânu,
Gãleþi opãrânu,
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Caº dulce storcânu.
ªi ea c-aºa zice
C-aco’ nu se duce
Dintr-o laudã mare,
Cã pe ea mi-o ceru
Mulþi, din multe pãrþiu,
Mulþi din multe lãturi.
Mai vârtos mi-o cere
Un hoþ de domniºoru.
Dintr-o laudã mare,
Cã el mi-º are
Atâtea buþi cu vinu
Câte flori prin fânu.
ªi ea c-aºa zice
C-aco’ nu se duce
Cã ei i-i urâtu
Sara, dimineaþa
Cu cupa pe masã,
Cu sabia trasã.
ªi ea c-aºa zice
Cã ea nu se duce,
Dintr-o laudã mare,
Cã pe ea mi-o ceru
Mulþi din multe pãrþiu,
Mulþi din multe lãturi.
Mai vârtos mi-o cere
Un hoþ de crãiºoru,
Dintr-o laudã mare
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Cã el cã mi-º are,
Hintei ferecatu,
Din d-aur scãldatu,
Din d-argint suflatu.
ªi ea c-aºa zice
C-acolo se duce,
Cã ei cã i-i dragu
Sara, dimineaþa
Hinteie chitinu,
La târguri mergânu,
Bani mulþi numãrânu,
La târg la-mpilaþu,
La nouã cumnate,
Nouã spate late,
La nouã surori,
Nouã cingãtori.

inf. Ceata de colindãtori din Ohaba Ponor

com. Pui, jud. Hunedoara,

1973



122

Florile dalbe de mãr

Printre lini, printre mãlini

Printre lini, printre mãlini
              Mãlinu-i, mãlin verde
Mere doamne, ce mai mere,
Mere un pat d-a’nciatu,
D-a’nciat, bine gãtatu,
Din scânduri dalbe de bradu,
Dar în pat ce-i aºternut?
Aºternut de viorele,
Cãpãtâi de brânduºele.
Dar în pat cine ºedea?
ªade-o dalbã vãduviþã
ªi-aºa cântã de frumos.
Nime-n lume n-auzea-re
Fãr-o dalbã-mpãrãteasã,
ªi ea când o d-auzea-re
Ea din cear aºa-i grãia-re:
-I-auzi, dalbã vãduviþã
Do’r, nu cânþi tu-aºa frumos,
ªi nu cânþi la împãratu?
Cã-mpãratu-i la vânatu.
ªi-mpãrat de te-auzi-re
El pe mine m-o urâ-re
ªi pe tine te-o-ndrãgi-re.
Grãi dalba-i vãduviþã
Cãtre dalba-mpãrãteasã:
-Eu nu cânt la împãratu,
Cã-mpãratu-i la vânatu,
Darã eu cânt spinilor,
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De dorul pãrinþilor,
Darã eu cânt brazilor,
De doruþul fraþilor,
Darã eu cânt florilor,
De dorul surorilor.
             ªi-oi fi vesel, vesel vãduviþã.

inf. Ion Jurcoane

sat Cuiaº, com. Sãvârºin, jud. Arad,

1976
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Colo jos ºi mai din jos

Colo jos ºi mai din jos
Este-o piatrã murmuratã,
S-o nãscut fiul din piatrã,
Mãtura-n mânã i-o pus,
Sã mãture pãmântul,
Pãmântul de gozuri rele
ªi cerul de nouri grele.
Iartã, Doamne, c-am greºit,
Cã m-am pus ºi-am adormit,
Florile m-au nãpãdit.
La picioare
Izma-nfloare
ªi la brâu
Un fir de grâu.

Din caietul nr.2625 de la muzeul din Sebeº. Pe copertã:
„Colinde-Rãchita-20 XII 1925”. La finele caietului: „23 dec. 1925,
Raica”. Colinda este cuprinsã în capitolul: „Colinde þigãneºti”.
Transcrisã: 1965
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Urarea colacului

Se rosteºte la adunarea darurilor pe care le primeºte
ceata de colindãtori de la gazde.

Hei, sus, sus, feciori mari,
Feciori tari,
În capetele oaselor,
În tãlpile picioarelor.
Gazda tot cinsteºte,
Pe ficiorii dubii-i dãruieºte
C-un colac cât o roatã de car,
Pe care ni-l dã nouã în dar.
Dar dumneavoastrã nu ºtiþi
Din câte târte-bâte-i fãcut ãsta:
Gazda bine se nãdãia,
Patru boi la plug prindea
La un plug nou, împenat,
Tãt cu fier ferecat.
ªi la plug se ducea,
Tãt ara, tãt ara,
Zi de varã,
Pânã sarã.
Când fu cia lângã searã,
Niºte boabe roºii sãmãna,
Din ele grâu frumos rãsãrea.
Când fu la lunã,
La sãptãmânã,
Gazda se ducea sã vadã grâul copt.
Grâul era copt , de secerã.
Gazda bine se nãdãia
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ªi acasã venea
ªi o gloatã mare strângea,
Din niºte feticele,
Cu niºte seceriþele
Ca vai de ele.
La holdã se ducea,
De secerat se apuca.
Tot secera, tot secera
Pânã grâul tot în girezi îl bãga,
De bãtut se apuca
Cu douã lemne hodolemne,
Cu grumazu de piele
Ca vai de ele.
Tot ciocu-bocu, ciocu-bocu
Pânã scoasã grâul din trohocu.
Vãzând cã nu-i bine aºa,
Gazda de treierat se apuca,
Cu Roibu, cu Murgu, cu Ursu, cu Suru.
Tot treiera, treiera,
Pânã grâul din paie-l scotea,
Grâul, frumos ca soarele rãmânea.
Gazda bine se nãdãia,
Grâul în saci îl bãga,
Pe cocie îl punea,
La moara din luncã-l ducea.
Dar hoaþa de moarã
Vãzând atâtea carã cu povarã
Luã coada pe spinare
ªi-o luã pe lunca mare, la vale.
Dar morarul, maistor bun,
Alerga ca un nebun.
Leliþa, morãriþa,
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Bunã maistoriþã,
Luã un cojoc mare, biþos
ªi-l întoarce pe dos
ªi-o trocuþã cu cojiþã
ªi na, na moriºcã , na!
Prinsã moara de scoc
ªi o aºezã la loc
ªi-i dãte cu ciocanul în ºele
De-o aºezã pe mãsele.
Morarul bine se gândea,
Drumul la moarã dãdea,
Roþile se duceau,
Pietrele se învârteau,
Grâul gazdei tot fãinã îl fãceau.
Gazda bine se nãdãia,
Fãina în saci o bãga,
Pe cocie o punea
ªi acasã o ducea,
În cãmarã o bãga
ªi în niºte postãvi mari o golea.
Gãzdãriþa de cernut se apuca.
Se bãgã în cãmarã
ªi scoasã o sitã de sfoarã.
Îi dete-n gând cã-i prea rarã
ªi se bãgã a doua oarã,
Scoasã una mai deasã,
Cusutã cu fir de mãtasã.
Apoi cernutu-o, dospitu-o,
Cuptorul umplutu-l-o.
Colacii au crescut frumoºi.
Leleica gãzdãriþã
Luã o lopatã latã
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ªi trase una în vatrã,
Îl rupsã în douã
ªi ni-l dete nouã
Dar noi de urat am mai ura,
Dar ni-i fricã c-om însera,
Cã-s cãrãrile încurcate
ªi cãile îndepãrtate.
Vã dorim sã fiþi ca merii,
Ca perii,
În mijlocul verii.
Câte fire în manta
Atâtea oi a fãta,
Câte þigle pe casã,
Atâþia galbeni pe masã.

inf. Ceata de dubaºi din sat Mihãieºti, com. Dobra

Jud. Hunedoara,

1972
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GLOSAR

- ahee = aceea
- alaº = loc de pazã, bine ales
- alduit = binecuvântat
- baier, baierã = curea, sfoarã
- biþos = miþos
- coferi = binale, lemn pentru acoperiº,
- cear = gurã
- chiti, a = a aranja, a repara
- coardã = conduce rândul, turma de oi
- ciopor = turmã
- cocie = trãsurã
- feredeu = loc de baie, lac
- feticele = fete tinere
- gârlici = intrarea în beci, pivniþã, peºterã
- gireadã = stog, grãmadã
- golumb = porumb
- gurgui = partea din vârf a opincii, vârf de deal
- hintea = caleaºcã, trãsurã
- hoþ = aici viclean, ºiret
- iºi (ici) = aici
- iepºor = mânz, fiul iepei
- îmbãrburad = lemn împodobit prin crestare
- înselat = aici înºãuat
- joarde = nuia subþire
- laþuri = scândurele de lemn pentru acoperiº, gard
- lud = nãtâng, nãtãrãu
- luncet = lunci din preajma unei ape curgãtoare
- mãlin = liliac
- mirel = mire
- noatem = miel de înþãrcat, pânã la doi ani
- oblici, a = a dibui, a descoperi, a gãsi
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- palancã = doborât, cãlcat în picioare, adãpost de
animale, palisadã

- ruje = floare roºie
- rupe, a = aici a vorbi
- stobar = gard, zãplaz
- ºopsã = ciopsã, piesã de acoperit capul
- traurei = ca aurul, auriþi
- tuna = aici a intra
- niagã = sticlã
- zãlud = zmintit, nebun, zãpãcit, prost
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Informatori ºi localitãþi

- Bâldea Florin, com. Peºtiº de Mureº, jud. Arad
- Brânda Alexandrina, com. Gurasada, jud. Hunedoara
- Blada Nicolae Ciopatã, com. Sãliºtea, jud. Alba
- Burte Emanoil, sat Romoºel, com. Romos, jud. Hunedoara
- Ceatã de colindãtori, sat Ohaba-Ponor, com. Pui, jud.

Hunedoara
- Ceatã de colindãtori din Mihãieºti, com. Dobra, jud.

Hunedoara
- Costea Verghelia, com. Gurasada, jud. Hunedoara
- Dochiþã Daniel, com. Petriº de Mureº, jud. Arad
- Furcã Sidor, sat Sãcãmaº, com. Ilia, jud. Hunedoara
- Gomboº Sorin, sat Valea, com. Zam, jud. Hunedoara
- Jurcoane Ion, sat Cuiaº, com. Sãvârºin, jud. Arad
- Legea Aurel, com. Pui, jud. Hunedoara
- Nistor Irina, sat Dealu Mare, com. Vãliºoara, jud. Hunedoara
- Oneasã Dorin, sat Coroeºti, com. Sãlaºu de Sus, jud.

Hunedoara
- Pârlojan Margareta, sat Nãdãºtia de Sus, oraº Cãlan, jud.

Hunedoara
- Petrean Florin, sat Cãzãneºti, com. Vaþa de Jos, jud.

Hunedoara
- Popa Mircea, sat Sârbi, com. Ilia, jud. Hunedoara
- Roman Andrica, sat Valea, com. Zam, jud. Hunedoara
- Þârlea Vasile, com. Sãliºtea, jud. Alba
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Addenda
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Scrisoarea folcloristului Sabin Drãgoi în legãturã cu culegerrea
de colinde din jud. Hunedoara, 1962
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Scrisoarea autograficã prof. Mihai Pop, director al Institutului de
Folclor Bucureºti, din 5 aprilie 1962
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Dedicaþie pe „Colecþie de cântece populare, culese, aranjate
ºi armonizate pentru cor mixt de I. Ignatov, Caietul I, 1973
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Scrisoarea de la folcloristutl VictorI. Opriºa, 1999
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Dedivaþia folcloristului Corneliu Bogariu pe volumul
„Printre lini-pristae mãlini” vol. I,

„Colinde din judeþul Hunedoara”, 2002
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Paginã din manuscrisul lui Corneliu Bogariu cu colinzi din
101 localitãþi din judeþul Hunedoara
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Oszkar Mailand – culegãtor de
folclor din judeþul Hunedoara

prof. Nicolae Þãrlea, culegãtor
de folclor din Sãliºte (Cioara)

judeþul Alba
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S-a nãscut în 9 noiembrie 1967 în municipiul Brad. A urmat
cursurile medii la Liceul “Avram Iancu”, pe care l-a absolvit în
anul 1986. Domiciliazã în Ribiþa, unde, în 1990 a fost numitã director
al Cãminului Cultural, apoi bibliotecar la centrul de comunã Este
cãsãtoritã ºi are douã fete.

Cea dintâi ºi cea mai semnificativã activitate artisticã pe
care a orgaizat-o la cãminul cultural a fost un spectacol de colinde
la sfârºitul anului 1991. Obiceiurile populare de iarnã, în primul
rând colindele, au fost de la început pentru Monica Duºan fascinante
prin autenticitatea ºi originalitatea lor. De aceea, colindele au fost
notate într-un caiet care s-a îmbogãþit mereu ºi la care Monica
þine ca la ochii din cap. Surpriza a avut-o când din satul centru de
comunã a notat variantele mioritice tipul Zarand, pe care le
considerã o adevãratã comoarã. De la colinde a trecut la notarea
altor producþii lirice populare- strigãturile, cântecele de cãtãnie,
bocetele,descântecele pentru oameni ºi animale.

S-a ocupat apoi de unele obiceiuri tradiþionale dispãrute,
despre care a scris ºi publicat articole în” Mioriþa”, revistã de
etnografie ºi folclor a Centrului judeþean de conservare ºi
valorificare a tradiþiei ºi creaþiei populare .

„TREI
PÃCURÃREI”

MONICA

DUªAN
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 Aceastã instituþie i-a descoperit apoi ºi pasiunea pentru
pictura pe piatrã ºi „împestriþarea” ouãlor de Paºti, cu care participã
sistematic la târgurile ºi expoziþiile de artã popularã.

Pentru recunoaºterea meritelor sale folclorice, Monica
Duºan a fost cuprinsã cu o fiºã reprezentativã în volumul” Mic
dicþionar al folcloriºtilor hunedoreni”, tipãrit la Deva în anul 2002.

În prezentul volum încercãm sã demonstrãm cã Þara
Zarandului a avut norocul sã mai nascã o stea strãlucitoare a creaþiei
populare moþeºti.
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Ce sarã-i aceastã sarã?

Ce sarã-i aceastã sarã?
Asta-i sara lui Crãciun,
Lui Crãciun celui bãtrân,
Doi tineri p-afar’ umblând,
Dintr-o curte-n altã curte.
Toatã curtea lumina-re,
Nime-afarã nu ieºea-re
Num-o micã de slujnicã,
Dintr-o gurã de pivniþã
Intrã-n casã, ‘ntreabã gazdã:
-Gata-i prânzul, jupâneasã?
Cã vã vin colindãtori,
Noaptea pe la cântãtori,
Sã vã apere de rãu,
             Florile dalbe de mãr.

                inf. Niþã Ilie, 75 ani

             com. Ribiþa,  jud. Hunedoara,

                               2001
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Florile-þi, florile dalbe

Florile-þi, florile dalbe,
Dimineaþa lui Crãciun,
Lui Crãciun celui bãtrân.
Dormi tu gazdã, ori nu dormi?
De-i dormi, gazdã, te scoalã
ªi scoalã ºi fii de-ai tãi
ªi fiii ºi fiicele,
Fiii poarta s-o dezlege,
Fiicele ca sã mãture
Cu gurgoiu-opincilor,
Cu poala cãtrinþelor.

inf. Niþã Ilie, 75 ani

         com. Ribiþa,  jud. Hunedoara,

             2001
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Lino lin, Lino mãlin

Lino lin, Lino mãlin,
Sus în deal la Rusalim,
În vârfuþul dealului
Este-un brãduþ rãmurat
Cu crengile dãrâmate
ªi un pãtuþ de bumbac.
Da-n pãtuþ cine-i culcat?
Maica Sfântã Precista
C-un fiuþ micuþ în braþe.
Fiul plânge, stare n-are,
Maica Sfântã-l mângâia-re
ªi din grai aºa-i grãia-re:
-Taci fiule, taci dragule,
Cã eu þie îþi voi da-re
Douã mere, douã pere,
De s-or juca singurele.
Fiul plânge, stare n-are,
Maica Sfântã-l mângâia-re
ªi din grai aºa-i grãia-re :
-Taci fiule, taci dragule,
Cã eu þie îþi voi da-re
O moºie de tãmâie
ªi-o mãturã de ceurã
Cu mãtura-i mãtura-re
Tot drumul de pulbere-re
ªi cerul de negurele,



145

Florile dalbe de mãr

Iar tãmâia s-o aprinzi
În sfintele duminici,
Pe la dalbe biserici,
Sã îmi iasã fum în ceruri
Fum în ceruri printre îngeri.
Fiul plânge, stare n-are,
Maica Sfântã-l mângâia-re
ªi din grai aºa-i grãia-re:
-Taci fiule, taci dragule
Cã eu þie îþi voi da-re
Chiar cheiþa Raiului,
De tu-i fi mai mare-n Rai.
-Eu nu plâng maicã de-aceea,
Ia te uitã, maicã, uitã,
Pe sub poala cerului,
De vezi, maicã, ce-i vedea:
Maistorii cum maistoresc,
Fac la cruciþe de brad,
Faurii cum fãuresc
Fac la cuie de oþel
Pe Fiuþ sã-l rãstigneascã
Pe cruciþa cea de brad,
Cu cuiþe prin pãlmiþe
ªi piroane prin picioare.
        Lino lin, Lino mãlin,
        Sus în deal la Rusalim

inf. Niþã Ilie,75 ani

com Ribiþa, jud. Hunedoara,

 2001
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La nunta din Cana Galileii

La nunta ce s-a-ntâmplat
În Cana Galileii
Fost-a ºi Isus chemat
ªi ºezând la masã, bând,
Bãutura n-ajungând,
Zis-a Mama lui Isus
Cã nu este vin de-ajuns.
Atunci Isus s-a sculat
ªi slugile le-a chemat,
ªapte vase apã-au pus
ªi le-au umplut pânã sus.
Isus a binecuvântat,
Apa-n vin s-a preschimbat,
Atunci toþi au cunoscut
Cã Mesia s-a nãscut.

inf. Niþã Ilie,75 ani

com.  Ribiþa, jud. Hunedoara,

2001
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Face-ºi Domnul, ce-ºi mai face

Face-ºi Domnul, ce-ºi mai face,
Face-ºi Domnul mãnãstire,
Mãnãstirea-i jos pe mare
Nouã uºi, nouã altare,
Altarele cãtre soare
ªi uºile jos pe mare.
Sfânta slujbã cine-o face?
Nouã popi, nouã gieci,
Sfânta slujbã cine-o ascultã?
O ascultã Maica Sfântã
C-un fiuþ micuþ în braþe.
Fiul joacã ºi sãlteazã,
Maica Sfântã lãcrimeazã.
Fiuþul din grai grãia-re:
Ce-i aceasta, Maica mea-re,
De eu joc ºi tot sãltez
ªi tu, Maicã, lãcrimezi?
Cum Fiuþ n-oi lãcrima,
Cã pe puntea Raiului
Cu firuþul pãrului
Veneau suflete sã treacã.
Cum treceau, aºa cãdeau
În funduþul Iadului,
În vãpaia focului,
În miºcarea viermilor
În criºcarea dracilor.
        Florile dalbe de mãr.

 inf. Niþã Ilie,75 ani
 com.  Ribiþa, jud. Hunedoara,

2001
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Hoi ler, flori de mãr

Hoi ler, flori de mãr
Fain mai joacã Petru-n Rai
-Petre, Petre, fiul meu,
Zice tatãl cãtre Petru
Fã-mi ºi mie loc în Rai.
-Loc în Rai, tu, tatã n-ai,
C-ai avut ºi l-ai pierdut.
Cât ai fost tu pe Pãmânt
ªapte ani primar ai fost,
La sãraci luatu-le-ai,
La bogaþi tu datu-le-ai.
Hoi ler, flori de mãr
Vine mama Pãtrului
-Petre, Petre, fiul meu,
Fã-mi:ºi mie loc în Rai.
Loc în Rai, tu, mamã n-ai,
C-ai avut ºi l-ai pierdut.
Cât ai fost tu pe Pãmânt
Crâºmãriþã-n sat ai fost.
La sãraci luatu-le ai,
La bogaþi tu datu-le-ai.
Hoi ler, flori de mãr.
Vine sora Petrului:
-Petre, Petre, frate-al meu,
Fã-mi ºi mie loc în Rai.
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-Loc în Rai, tu, sorã, n-ai,
C-ai avut ºi l-ai pierdut.
Cât ai fost tu pe Pãmânt
Câte garduri le-ntâlneai,
Tu pe toate le sãreai.
Hoi ler, flori de mãr.
Vine-un frate-al Petrului:
-Petre, Petre, frate-al meu,
Fã-mi ºi mie loc în Rai.
-Loc în Rai tu frate ai.
Cât ai fost tu pe Pãmânt
Pãcurar la oi ai fost.
Câþi drumari pe drum treceau,

Toþi la tine se opreau,
Tu cu lapte-i adãpai
ªi cu brânzã-i sãturai.
Hoi ler, flori de mãr.

inf. Niþã Ilie, 75 ani

com.  Ribiþa, jud. Hunedoara,

2001
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Într-o dalbã zi de mai

Într-o dalbã zi de mai
Pogorât-au de la Rai,
Pogorât-au pe Pãmânt
Dumnezeu cu Petru Sfânt.
Iatã-mi-i de-amiaz în sat.
La o casã de bogat.
-Bunã ziua gazdelor.
-Mulþumim drumeþilor.
-Gata-i prânzul, ne primiþi
ªi pe noi, doi moºi albiþi?
-Prânzu-i gata pentru noi,
Nu-i pentru golani ca voi!
-Vai, oftarã cei doi moºi
Rãmâneþi dar sãnãtoºi!
Iatã-mi-i la deal sub tei
La un sãrãcuþ bordei.
-Bunã ziua gazdelor.
-Mulþãmim drumeþilor.
-Gata-i prânzul, ne primiþi
ªi pe noi, doi moºi trudiþi?
-Prânzu-i gata, puþinel,
Daþi cu toþi pe lângã el,
De-o mai trebui, ne-om duce
Prin vecini ºi-om mai aduce.
Dupã ani, trecând o punte
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Domnu-ºi pleacã a sa frunte.
-Ce vezi, Petre, colo jos,
În adâncu-ntunecos?
- Pe bogat îl vãd cu-a’ lui
În vãpaia focului,
Lanþuri tari îl þin pe loc,
Balaurii suflã-n foc.
-Colo sus în slãvi cereºti
Spune, Petre, ce zãreºti?
-Pe sãrac îl vãd cu-a’ lui,
În mijlocul Raiului,
Ospãtând la mese-ntinse
Între fãcliile-aprinse.
ªi de-acum pânã-n vecie
Praznicul cu bucurie.

inf. Roman Ioan, 80 de ani

sat Uibãreºti, com. Ribiþa

jud. Hunedoara,

 2002



152

Florile dalbe de mãr

Pogorât-a, pogorât

Pogorât-a, pogorât,
Pogorât-a Dumnezeu,
Dumnezeu cu soþul sãu,
Cu soþul sãu Sfântul Petru,
Ca sã vadã ºi sã creadã
Ce fac tarii cu netarii
ªi bogaþii cu sãracii.
Se luarã, se duserã
Prin oraº, prin Viflaim
ªi acolo nimerirã
În mijloc’ oraºului
La casa bogatului.
Gãsi pe bogat prânzind:
-Bun prânzul, bogatule?
-Prânzu-i bun, da’ nu-i de voi
Cã-i de mai mari domni ca noi.
N-am venit ca sã prânzim,
Nici ca sã ne odihnim,
ª-am venit ca sã vedem
Ce fac tarii cu netarii
ªi bogaþii cu sãracii.
Iarã ei dacã vãzurã
Luarã, se duserã
Prin oraº, prin Viflaim
Tot acolo nimereau
La marginea satului,
La casa sãracului
Gãsi pe sãrac prânzind:
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-Bun prânzul, sãracule?
-Prânzu-i bun, da-i puþinel.
Poftiþi drumeþi de prânziþi,
De prânziþi, de v-odihniþi.
-N-am venit ca sã prânzim
Nici ca sã ne odihnim
C-am venit ca sã vedem
Ce fac tarii cu netarii
ªi bogaþii cu sãracii.
Iarã ei dacã vãzurã
Luarã, se duserã
Prin oraº, prin Viflaim.
Tot acolo nimereau,
În mijlocul satului,
La porþile Iadului.
Dumnezeu din grai grãia:
-Ia prinde-te, Petre, prinde
De picior cel stâng al meu.
-Da’ eu, Doamne, prinsu-m-am
ªi eu, Doamne, ce vãzui?
Din tânãr îmbãtrânind
Vãd casa bogatului
În mijlocul Iadului
Iarã ei dacã vãzurã
Luarã, se duserã
Prin oraº, prin Viflaim.
Tot acolo nimereau,
La marginea satului,
La porþile Raiului.
Dumnezeu din grai grãia:
-Ia prinde-te, Petre, prinde
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De picior cel drept al meu.
-Da’ eu, Doamne, prinsu-m-am
ªi eu, Doamne, ce vãzui?
Din bãtrân întinerind
Vãd casa sãracului
În mijlocul Raiului
ªi-n mãrirea îngereascã
Toþi drepþii s-o dobândeascã
     Ia, Domnului, Domn.

inf. Niþã Ilie, 75 ani

com.  Ribiþa, jud. Hunedoara,

2001
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Sus la slava Cerului

Sus la slava Cerului,
La poalele Raiului,
La scaun de judecatã,
Unde merge lumea toatã
Genunchiat-a Sfânta Vineri.
Genunchia ºi tot plângea
ªi cãtre Domnul zicea:
-ªtii, Doamne, când m-ai trimes
Pãmântul ca sã-l botez?
Toþi s-au dat botezului
Mirului, botezului
ªi creºtinãtãþilor.
ªi pe mine prinsu-m-au,
Prinsu-m-au, legatu-m-au,
C-un cuþit tãiatu-m-au
ªi trei zile fiertu-m-au.
Din cazan ei scosu-m-au
Numai cearã ºi rãºinã.
La gard aruncatu-m-au,
În faþã scuipatu-m-au
ªi-am fãcut cum am putut
Pân’ la tine am venit
Sã-mi dai sfinþii într-ajutor,
Pe Irod ca sã-l omor.
Sfinte Petre, sfinte Petre
Sã mi-l trãzneºti mai cu sete,
Sfânt Ilie, sfânt Ilie,
Sã mi-l trãzneºti cu mânie.
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Ilie când auzea
Lua fulgerul de-a stânga
ªi trãznetul de-a dreapta
ªi trãznea ºi fulgera
Dracii se cutremurau,
Oamenii se-nspãimântau
ªi botezului se dau,
Mirului, botezului
ªi creºtinãtãþilor.

inf. Niþã Ilie, 75 ani

com.  Ribiþa, jud. Hunedoara,

2001
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Colo sus la rãsãrit

Colo sus la rãsãrit
Este-un mãr mare-nflorit
ªi cu mere de argint.
Da’ sub mãr ce mai era?
Era masã de mãtasã.
La masã cine ºedea?
ªedea bunul Dumnezeu.
L-al doilea colþ de masã
ªedea doamna-mpãrãteasã.
L-al treilea colþ de masã
ªedea Ion, Sfânt-Ion,
L-al patrulea colþ de masã
ªedea Petru, Sfântu Petru.
Înapoia domnilor
ªedea cãlugãr bãtrân.
Cãlugãrul tot plângea,
Lacrimi cu sânge vãrsa,
Dumnezeu din grai grãia:
-Taci cãlugãr, nu mai plânge,
Nu vãrsa lacrimi de sânge.
Coada veacului va fi
ªi Pãmântul s-o sfârºi
Când va da fecioru-n tatã
ªi fata va da în mamã,
Când s-or pârî fraþi cu fraþi
ªi finii cu-a lor nãnaºi,
Când s-or pârî domni cu domni
N-o mai crede om la om.

 inf. Niþã Ilie, 75 ani
com.  Ribiþa, jud. Hunedoara,

2001
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Ce-i sturcuþ, îi sturculeþ

Hoi ler, Domnului ler
Ce-i sturcuþ îi sturculeþ,
Mândre mese ºi jilþuri.
Da’ în jilþuri cine ºede?
ªede zãu ºi Dumnezeu
ªi-mi închinã c-un pahar,
C-un pahar cam gãlbior,
Gãlbior cã-i din aor.
Da-n dunga paharului
Scrisã-i raza soarelui,
Da-n fundul paharului
Scrisã-i luna curcubeu,
În chipul lui Dumnezeu.
Dumnezeu din grai grãia-re:
-Nu-mi vinzi, gazdã, ãst pahar?
-Fire-ai Doamne iertãtor,
Precum eºti cuvântãtor,
Pahar nu mi-i vânzãtor,
Cã mi-i dat de la nãnaºu’
Pe-un stâlpuþ de busuioc,
Busuiocul fetelor,
Trandafir nevestelor,
Buciniº bãtrânelor,
    Florile dalbe de mãr.

inf. Niþã Ilie, 75 ani

com. Ribiþa, jud. Hunedoara,

2001
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Întorcu-mi-se-ntorc

Întorcu-mi-se-ntorc
P’âng’un vârf de munte
Tri pãcurãrei,
Tri turme de miei.
Doi îs veri primari,
Unu-i strãinel.
Cei doi veri primari
Ei se voroveau
Ca l-apus de soare
Pe strin sã-l omoare.
Strinu-i auzea-re
ªi din grai grãia-re:
-Voi de m-omorâþi,
Pe mine-ngropaþi
În mijlocul stânii,
La furca fîntânii,
Ca sã-mi aud cânii,
Strunga mieilor
Sã fiu tot cu voi
În mormântul meu,
La piciorul meu,
Toporelul meu,
La direapta mea,
Floiericea mea
Când vântul va bate,
Fluiera va zice,
Oile s-or strânge,
Pe mine m-or plânge,
Cu lacrimi de sânge.

inf. Niþã Ilie, 75 ani
com.  Ribiþa, jud. Hunedoara,

2001
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Tri pãcurãrei

Tri pãcurãrei
Doi îs frãþiºori,
Unu-i strinãºel
Fraþi sã-nþelegeau
Pe strin sã-l omoare
La apus de soare,
C-are oi mai multe,
Mândre ºi cornute,
Strinu-i auzea-re
ªi din grai grãia-re:
-Voi de m-omorâþi
Sã mã ºi-ngropaþi
La umbrã de fagi,
În stâna oilor,
Jocul mieilor.
ªi la cap sã-mi puneþi
Fluieraº de soc
Ce cântã cu foc,
Vântul când va bate
Prin el va strãbate,
Fluiera va zice,
Oile s-or strânge,
Pe mine m-or plânge
Cu lacrimi de sânge,
Cã eu le-am fost lor
Cel mai bun pãstor.

inf. Bârna Tãnase, 57 ani

sat Criºan, com.Ribiþa,

jud. Hunedoara,

2002
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Ia, Domnului, Doamne
( Tri pãcurãrei)

Tri pãcurãrei,
Doi îs frãþiori,
Ia, Domnului, Doamne,
Unu-i strãinel.
Fraþi se sfãtuirã
ªi se hotãrârã,
Cã pe-apus de soare
Pe strin sã-l omoare,
Cã are oi mai multe,
Mândre ºi cornute.
Strinu-i auzea
ºi din grai grãia:
-De mi-þi omorî
Sã mã ºi-ngropaþi
La tulpini de brazi,
Iar de-a dreapta mea
Puneþi mocioaca,
Iar de-a stânga mea,
Fluiericea mea,
Fluieraº de fag,
Mult zice cu drag,
Fluieraº de os,
Mult zice duios,
Oile s-or strânge,
Pe mine m-or plânge
Cu lacrimi de sânge.
   Ia, Domnului, Doamne.

inf. Clej Ioan, 73 ani, sat Ribicioara, com.Ribiþa
jud. Hunedoara, 2002
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Pãcuraº d’oceºu

Pãcuraº d’oceºu,
El sã lãuda-re,
Cã el cã mi-º are
Câte flori pe munte,
Atâtea oi mãrunte,
Câte viorele,
Atâtea mieluºele,
Cât ºi anglicei,
Atâþia berbecei.
Vara le vãreazã
P’un picior de munte,
Iarna le ierneazã
P’un strunguþ de mare.
Marea-i grãi iarã:
-Pãcurar d’oceºu,
Strânge-þi oile
Cã m-oi mânia-re
ªi m-oi tulbura-re
ªi mare-oi veni-re
ªi oi þi-oi mâna-re
Pãcurar d’oceºu
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El se lãuda-re
Cã el nu s-o teme,
Cã el mi-º are
Nouã câni bãtrâni,
Nouã cãþãlandri:
Când mare-o veni-re
Stropii or stropi-re
Câni or da simþi-re,
Lanþuri zdrãngãni-re
ªi eu m-oi trezi-re
Din fluier oi zice,
Oile s-or strânge
Pe un vârf de munte.

inf Niþã Ilie, 75 ani

com.  Ribiþa, jud. Hunedoara,

 2001
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Fecioriþã d’oceºâþã

Fecioriþã d’oceºâþã
Întreabã, întreabã mari boieri
Dupã dalba de fetiþã.
-Ce þi-s ochii d’ argintaþi
ªi sprâncene d’ aurite
ªi faþa obrazului
Scrisã-i spuma laptelui?
-Cã am tri fraþi la tri bãi:
Unul frate aor bate,
Unul frate argint scurã,
Unul frate fer lucreazã
ªi de-acolo mi-au sãrit
Tri schinteie de argint,
Drept în ochi mi-au nimerit.
De-atunci ochiu-i arginþât
ªi sprânceana-i d’aurit
ªi faþa obrazului
Scrisã-n spuma laptelui,
Pe dinsus cu firu-i tras.
-Sã fii veselã fecioarã,
Sã-þi dea Domnul sãnãtate.
La mulþi ani cu bucurie,
La mulþi ani s-aveþi folos
De naºterea lui Cristos.

inf. Niþã Ilie, 75 ani

com.   Ribiþa, jud. Hunedoara,

2001
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Fecioriþã bãlãºiþã

Fecioriþã bãlãºiþã
Dimineaþa se scula,
Dupã apã se ducea
La fântâna soborâtã
Cu sobor de molin verde,
Molin verde de mãtase.
Deasupra fântânii ei
Mândri-s caii priponiþi,
Cu pripon de molin verde.
Fecioriþa de-i vedea
Apã-n vase îºi punea
ªi ‘napoi de se-ntorcea
ªi din grai aºa grãia:
-Sã vezi, maicã, maica mea,
Lucru mândru ce vãzui
La fântâna soborâtã
Cu sobor de molin verde.
Molin verde de mãtase.
Deasupra fântâniþii
Mândre-s dalbe rãzemate,
Pe râtul fântâniþii
Mândri-s caii priponiþi,
Cu pripon de molin verde,
Molin verde de mãtase.
Maicã-sa din grai grãia:
-Ce vrei, fiicã, fiica mea,
Ãºtia or fi socrii tãi,
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Vin la mine, cer pe tine,
Dar ei cer prea mult cu tine,
Cer pluguþ cu ºase boi
ªi-o turmã mare de oi
ªi cinci sute de florinþi.
Lesne-a fi, maicã, de-aceea
Din pluguþ cu ºase boi
Rãmânea-or cu doi boi,
Din turma mare de oi
Rãmânea-or cu cinci oi,

Din cinci sute de florinþi
Rãmânea-or cinci florinþi
ªi murguþul cel dintâi
Din cinstea pãrinþilor
ªi din fala fraþilor
   Hoi ler, flori de mãr.

inf. Niþã Ilie, 75 ani

com.  Ribiþa, Jud. Hunedoara,

2001
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Merge Leana la fântânã

Merge Leana la fântânã
C-o cofiþã micã-n mânã,
Când ajunse la fântânã
Gãsi apa-ntulburatã
ªi fântâna-nconjuratã
De trei crai ºi-o fecioriþã.
Unul dintre crai zicea-re:
-Dã, Leanã, cununa ta,
Sã mã cunun eu cu ea!
Rãmâi, Leanã, sãnãtoasã
Cu cununa ta frumoasã!

inf. Niþã Ilie, 75 ani

com.  Ribiþa, Jud. Hunedoara,

2001
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Dalbã-i fecioriþa

Dalbã-i fecioriþa
Da’ nu-þi parã rãu
Cã noi te-am cotat
Odatã-ntr-un an
ªi noi þi-am adus
Furcã pestricuþã
Cu pestriþi de-argint
ªi fus vãruit.
-Dacã mi-aþi adus
ªi noi þi-am croit
Cãmaºã de in,
Croitã pe-un spin,
Cu guler de fir
Ciotori de-argint.
-Dacã mi-aþi croit
ªi noi þi-am pãzit
Cununeaua tare
În ziua cu soare
ªi-n noaptea cea mare
      Dalba-i fecioriþã.

  inf. Niþã Ilie, 75 ani

com.  Ribiþa, Jud. Hunedoara,

2002
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Norii negri-au înnorat

Norii negri-au înnorat
Fecioriþã d’oceºiþã,
Ploaie mare ce-a plouat.
Din noroi crescut-au flori,
Din flori fete ºi feciori.
ªi eu fatã-mi alegeam,
Fata cea mai mititeauã,
C-aceea-i mai frumuºanã,
Cã-i la pãr
Cu cãnãpãr
ªi-i la brâu
Cu spic de grâu
ªi la geana ochiului
Pusã-i peana corbului.
ªi-o-nchinãm cu sãnãtate
Pe la gazde pe la toate.

inf. Niþã Ilie, 75 ani

com.  Ribiþa, Jud. Hunedoara,

2001
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Junelul calu-ºi gãtea-re

Junelul calu-ºi gãtea-re
Sã mi-ºi plece de-a vâna-re
Cu podoabe toate nouã,
Sã taie muntele-n douã.
Muntele dacã-l tãia-re
Dã de urma leului,
Tot pe urmã-i se lua-re
Pânã pe leuþ gãsea-re.
Gãsi pe leuþ dormind,
Adormit, nepomenit,
Sub un spin mândru-nflorit.
Pânã junel se gândea-re
“Ba tãia-l-oi, ba lãsa-re”
Leuþul se trezia-re
ªi din grai aºa-i grãia-re:
-Ce-ai cotat, junel, pe-aicea?
Ori zile urâtu-þi-ai,
Ori moartea doritu-þi-ai?
-Nici zile nu mi-am urât,
Nici moartea nu mi-am dorit
ªi am venit ca ºi-un voinic
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Sã mã lupt leuþ cu tine.
ªi-o þinea lupta cea mare
Zi de varã pânã-n sarã,
Iar când fu de cãtre sarã
Leuþul se obosea-re
Iar junel se-mbãrbãta-re,
Zgarda-n cap cã i-o punea-re
ªi la þarã cobora-re,
Toatã lumea ce-l vedea-re,
Toatã lumea-l fericea-re,
Fericat de maica sa-re
Ce fiuþ ºi-a mai scãldat,
De-aduce pe leu legat,
Leu legat, nevãtãmat.
Nici cu puºca nu-i puºcat,
Nici cu sabia nu-i tãiat,
Numai cu lupta-i luptat.

inf. Niþã Ilie, 75 ani

com.  Ribiþa, Jud. Hunedoara,

2001
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Junelu’ mare

Plecând junel la vânat
Junel, junelu bunu
Leu-n vie a intrat
ªi-a ras viþa viilor
ªi frunza gutuilor.
ªi striga în gura mare
Cã fricã de junel n-are
C-are coamã-ascuþitoare
ªi urechi ascultãtoare.
Într-o zi mândrã de varã
Gãsi leul adormit
Sub un spin mândru-nflorit.
“Sãgeta-l-oi, l-oi tãia,
Ori cu puºca l-oi puºca?”
-De tãiat nu mã tãia,
Cu puºca nu mã puºca
ªi mã leagã-n curea neagrã
ªi mã curã-n jos la þarã
De-þi fã falã fraþilor
ªi cinste pãrinþilor,
C-ai adus un leu legat,
Leu legat, nevãtãmat,
Nici de sabie nu-i tãiat
Nici de puºcã nu-i puºcat.
     Junel, junelu bunu.

inf. Clej Ioan,73 ani

sat Ribicioara, com. Ribiþa,

jud, Hunedoara,  2003



173

Florile dalbe de mãr

Junelu’ mic

-Ce stai, junel, nu te-nsori?
Junelu bunu
-Mai aºtept un puþinelu
Pânã-n dalba primãvarã,
Ca sã-mi iau o grãdinioarã,
La grãdinã ºi-o fântânã.
Pe piatra fântânii mele
Rãsãrit-au floricele,
Fetele la flori veneau,
N-alegeau cum culegeau.
Da’ eu fata mi-am ales,
Fata cea mai mititeauã,
C-aceea-i mai frumuºauã,
Cã la brâu îi spic de grâu
ªi la braþã-i iarbã creaþã
ªi la geana ochiului
Trasã-i peana corbului.

inf. Clej Ioan, 73 ani

sat Ribicioara, com. Ribiþa,

jud. Hunedoara,

2003
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Ce mirelu-i tinerel

Ce mirelu-i tinerel,
Mirel calu-ºi gãtea-re
Cu podoabe toate nouã
ªi plecã la vânãtoare,
Sus la vârful muntelui,
La poalele Raiului.
Vânat mândru ce scorni,
Cã scorni un bouºor
ªi-l luã ºi-l gorgoni,
Pân’ la Nistru-l fugãri
ªi ‘napoi de-l înturnã
La curtea de boieri mari.
Boierii din grai grãia-re:
-Ce þi-i murgul d-asudat,
Pinteni galbeni rãu stricaþi?
-Cã am fost eu la vânat.
Grãi soacra din poiatã:
-Nu mi-l credeþi, boieri mari,
Mirel n-a fost de-a vâna-re,
Mirel a fost de-a-npeþi-re
În pãmântul turcului,
La fetele grecului.
Mirel din graiu-i grãia-re:
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-Taci, mãi soacrã, din poiatã,
Cã eu de m-oi mânia-re
Murgu-n pinteni strânge-l-oi
ªi la tine sãri-voi,
Cosiþa tãia-þi-o voi,
La gard arunca-þi-o-voi,
Sã þi-o batã vânturile,
Ca pe mirel gândurile.
Când îi vorba de-nsurat,
De-nsurat s-o însura
   Io dalbele flori de mãr.

inf. Niþã Ilie, 75 ani

com.  Ribiþa, Jud. Hunedoara,

2001
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Fã-mã, Doamne, ce mi-i face

Fã-mã, Doamne, ce mi-i face,
Fã-mã strugurel de vie
Pe masã-n cãnþãlãrie,
Sã vãd domnii ce mai scrie.
Scriu douã- trei rândurele,
Ies afarã la plimbare
ªi se uitã cãtre soare,
Nu þinea ziua cea mare,
Slobozi vaci la viþei mici,
Neveste la copii mici,
Fete mari la ibovnici.

inf. Niþã Ilie, 75 ani

com.  Ribiþa, Jud. Hunedoara,

2001
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Vornicirea darurilor la Ribiþa

Jupânul gazdã
ªi jupâneasa gãzdãriþã
Bine s-or gândit
ªi bine s-or socotit
De-asearã, de-alaltãsearã
C-un colac de grâu frumos
Din pieliþa lui Hristos.
Da’ colacu’ acesta
Nu-i cum vouã vi se pare.
De-aici ºi pânã la moarã
Cu sacu’ de-a subsuoarã
Când au trecut dealu’ Ierusalimului
Câte hãitiþe, câte ceiþe,
Toate peste capete de boi lovite.
ªi ne-o mai dat jupânul gazdã
ªi jupâneasa gãzdãriþã
Un ºold de porc dulce,
De-a fi dulce,
Ne-o mai aduce,
De-o fi amar,
L-o pune-n cãmarã,
Sã râncezeascã pânã mâne sarã.
ªi ne-o mai adus jupânul gazdã
ªi jupâneasa gãzdãriþã
O glaje de bãuturã
Cu douãsprezece cercuri pe la gurã.
Da’ noi nu-i spunem glaje de bãuturã,
Cã-i spunem bute crãiascã.
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Pe gazdã ºi gãzdãriþã
Dumnezeu sã-i trãiascã!
ªi ne-o mai adus un ban, doi,
Sã ne cumpãrãm cioareci noi,
Cã cioarecii i-am rupt pe pulpe
Fugind iarna dupã vulpe,
Vulpea fiind joavinã vicleanã
Pe noi ne-o luat de cãtanã.
    Amin, amin, amin

inf. Niþã Ilie, 75 ani

com.  Ribiþa, Jud. Hunedoara,

2001
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Merg þigani a colinda

Merg þigani a colinda
Hei druºca, midruºca, cioc,
Stai voi vogina, midrogina,
Pribogina, midruºca, cioc!
Prin pãdurea mâne-sa,
Sã vâneze cãprioare.
Cãprioare n-or vânat
ªi-or vânat un iepuraº
ªi-l belirã ºi-l hãplirã
ªi din pielea lui fãcurã
ªtergãturile la gurã.
Harapcina lu’ gãzdaº
Sã ne facã-un copilaº,
Cu copilu’ ce sã facã?
Sã dãm cu el de pãreþi
Sã ne cânte la urechi.
Bulibaºa cel bãtrân
Puse sã ne-aducã fân.
ªi cu fânu’ ce sã facem?
Sã îl facem ºi sã-l toarcem,
Sã-l sucim, sã-l învârtim
Aºa dupã cum noi ºtim.
Hãrãpcinile-om juca,
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Le-om juca, le-om învârti,
Þiganii s-or veseli
Apoi cam pe la gata
Bulibaºa- adusã fata,
De frumoasã nici cã e,
Parc-ar fi o pacoste,
Un ochi sus ºi unu’ jos,
Parcã-i taur fioros,
Nasu’ mare, gura micã
Pare cã acuma picã,
Când se-ntoarce ºi când joacã
Parcã-i scroafa în bãltoacã,
Când vorbeºte ºi descântã
Parc-ar fi o oalã spartã.
Bulibaºa îi fãlos
ªi îi tare bucuros
Cã-n mijloc la ºãtrãrie
A fost mare veselie
ªi colindãtori or fost
Sã colinde-aºa frumos
De naºterea lui Cristos.

 inf. Farcaº Vasile, 68 ani

sat Þebea, com. Baia de Criº,

jud. Hunedoara,

   2003
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GLOSAR

- ai = aici ani, pluralul lui an
- anglicei = ghiocei
- buciniº = buciniº
- cioareci = pantaloni þãrãneºti, strânºi pe picior,

din pãnurã sau dimie
- ciotari = chiotori, mic ochi de aþã la un obiect

de îmbrãcãminte prin care se trece un
nasture

- cotat = aici cãutat
- glaje = sticle
- gorgoni, a = a fugãri
- joavinã = jivinã, lighioanã
- mocioacã = bâtã ciobãneascã
- pãcurãrei = ciobãnei
- pestricuþã = înfloriturã, model de cusut
- foiatã = grajd
- pripon = þãruº înfipt în pãmânt de care se

prinde funia
- strinãºel = strãinel, strãin
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Informatori ºi localitãþi

- Bârnã Tãnase, sat C riºan, com. Ribiþa, jud. Hunedoara
- Clej Ioan, sat Ribicioara, com. Ribiþa, jud. Hunedoara
- Farcaº Vasile, sat Þebea, com. Baia de Criº, jud. Hunedoara
- Niþã Ilie, com. Ribiþa, jud. Hunedoara
- Roman Ioan, sat Uibãreºti, com. Ribiþa, jud. Huedoara
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Paginã de „Mic dicþionar al folcloriºtilor hunedoreni”
de Clemente Constandin ãn care este prezentatã

 Monica Duºan

Addenda
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În scrisoarea din 25 iunie 2001, Monica Duºan afirmã cã
„În ceea ce priveºte „Mioriþele” de la Ribiþa ºi de la Criºan, ele se

colindau acum 20-30 ani.”
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Însemnãrile prof. Marcel Lapteº
despre pictura ãe piatrã ºi

încondeierea ouãlor de cãtre
Monica Duºan („Mioriþa”,

revistã de etnografie ºi folclor,
Deva, nr.8-9/2002, p. 116)

Râºniþã din Ribiþa
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Picturã pe piatrã

Ouã încondeiate
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Cu „Viflamul” – grup din satul Criºan (2002)

Cu „Steaua” – grup din satul Criºan (2002)
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Criºan (Vaca), casa memorialã, reconstituitã în anul 1979,
în memoria lui Gheorghe Croºan (1733-1785)

Biserica din Ribiþa,
sec. al XV-lea,

ctitoritã de cnezii
Vladislav ºi Midãuº
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Casã din satul Criºan,
com Ribiþa

ªurã din satul Criºan, com Ribiþa

Fotografiile aparþin lui Nicu Jianu ºi Bujor Duºan
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