Monografia Pecica

338

VI. 2. 4. Colaboratori, în spectacolele noastre în perioada 1966 – 2006

Cornelia Căprar-Roman, Viorica Flintaşu, Tiberiu Ceia şi Corina Chiriac

Sava Negrean-Brudaşcu, Ansamblul Profesionist „Banatul”, pe scena
„Praznicul de Pită Nouă” şi Stela Popescu (şi Alexandru Arşinel), Florica
Bradu (alături, dreapta Ştefan Opriş)
Ne-am aflat pe aceeaşi scenă, în spectacole memorabile, şi cu: Vasilica
Tastaman, Florica Ungur, Florica Duma, Florica Zaha, Laza Knejevici, Vasile
Conea, Drăgan Muntean, Ansamblul Profesionist „Banatul”, Ansamblul
„Timişul” al Casei de Cultură din Timişoara.

Veta Biriş, Câţiva din membrii Formaţiei de Teatru „într-o pauză de drum”
spre Iugoslavia unde la Vladimirovaţ au prezentat „Cămaşa cu râuri” de
Ion Jivan, în regia lui Ioan Văran (T. S. Arad) şi „Cuiul lui Pepelea” după
V. Alecsandri (foto: Rodica Andra, Ctică Andra, Dtrie Sfăt, Elena Petescu,
Doru Petescu, Smărăndiţa Puta) respectiv Dan Spătaru
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VI. 2. 5. „Diplome, dovezi ale valorii”
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VI. 2. 6. Asociaţii culturale şi sportive

Asociaţia Sportivă „Virtutea”, echipa de fotbal, alături de adversari.
În centrul imaginii (în civil) Bela Iobb – secretarul asociaţiei, flancat
– în stânga de Iancu Igrişan, în dreapta de Dtrie Ardelean (şi secretar al
Asociaţiei de lectură „Virtutea Literară”), în prim plan: Roman Jugu, Petru
(Tuţu) Lazăr, Ioan Rotar.

Membrii Asociaţiei de lectură „Virtutea Literară”. În dreptul tocurilor de
vioară (se şi cânta, deci), în centrul imaginii, Sabin Morariu, preşedinte şi
Dtrie Ardelean, secretar. În stânga, observaţi portul pecicănesc bărbătesc de
vară – cu izmene, zaghie, păpuci şi clop „cu băltăriţă lată”.
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Elisabeta (n. Orădan) Chevereşan, cea care
şi-a avut „a doua casă”, mai mulţi ani, în
sălile Bibliotecii (în foto: la început de
drum).
Biblioteca a funcţionat începând cu anii
’50, când s-a înfiinţat pe baza fondului de
carte provenit de la „Virtutea literară” şi
„Biblioteca Parohială Ortodoxă Română”.
A cunoscut diferite locaii: casa Zimveliu,
casa Kuliner, casa Lábas, „Clubul FORUM”,
unde a beneficiat de cele mai bune condiţii,
iar acum se află în sălile Casei de Cultură,
având-o bibliotecară pe Maria Béres.
Au fost spaţiile în care s-au petrecut foarte
multe evenimente culturale: simpozioane,
mese-rotunde, prezentări de carte, întâlniri cu scriitori (au poposit la Pecica
Ştefan Augustin Doinaş, Valeriu Râpeanu, Vasile Dan, precum şi cu scriitori
pecicani: Lucian Emandi, Ioan Vasile Marcu, Ştefan Damian, Vladimir Beliti)
multe, foarte multe expoziţii de carte sau de artă plastică (expoziţia pictorilor
locali, de exemplu, îndrumaţi de prof. Ioan Lucian Seman).

Biblioteca ca şi clubul cu membrii legitimaţi
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au fost un adevărat „FORUM”(„... autoritate, instanţă… < lat. lit”), sens ce
se deducea chiar din firma instituiei:

Au fiinţat pe lângă Bibliotecă şi Cercuri:
Cercul literar (condus de prof. Ioan Hedeşan), care l-a lansat pe Ion Vasile
Marcu.
Cercul de citit (animatoare înv. Gabriela Büte, Aurelia Tămăşdan, d-na
Şiclovan, în cele mai multe cazuri oferind cadru, în propria locuinţă).

Cercul de Artă plastică condus de prof. Ioan Lucian Seman
Cu activitate notabilă au mai funcţionat şi alte „asociaţii”, mai cu seamă
în perioada interbelică, în spaţiile: „Kör”, „Corporaţia Meşteşugarilor” (Club
Forum), „Casina Intelectualilor”, pe linie sportivă R. A. C.
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Consilierul judeţean Csepella János, preşedintele Asociaţiei Meseriaşilor
Kelemen János, viceprimarul Nagy István, în spate preşedintele Asociaţiei
Agricultorilor Maghiari Molnár Gáspár în clubul „Forum”, în cadrul unei
activităţi culturale.
La 23 aprilie 1992 se înfiinţează Asociaţia „Păstrătorii Tradiţiei”, cu
personalitate juridică, neguvernamentală, nepolitică, independentă faţă de
organele de stat, partidele politice şi oricare organizaţii, în scopul descoperirii,

păstrării şi valorificării tradiţiilor de orice fel a localităţii.
Asociaţia a fost înfiinţată de 27 membri fondatori şi a fost condusă de
comitetul director format din: Doru Ioan Petescu- preşedinte, Gheorghe
Zoriti- vicepreşedinte, Dimitrie Ioan Vîrtaci- secretar, Dimitrie Ioan Purda
şi Dimitrie Ioan Borod- membri.
Asociaţia şi-a propus descoperirea, conservarea şi valorificarea tradiţiilor
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cultural-artistice ale localităţii; realizarea de activităţi de prezentare a acestor
tradiţii în scopul cuprinderii la astfel de manifestări a copiilor, tinerilor şi
maturilor; realizarea de relaţii şi schimburi culturale cu românii din afara
graniţelor ţării precum şi cu organizaţii similare din alte ţări în scopul
cunoaşterii reciproce şi a schimburilor de experienţe între acestea; realizarea
de întâlniri cultural-distractive precum şi desfăşurarea unor activităţi
economico-comerciale, alimentaţie publică şi prestări servicii în domeniul
cultural-artistic.
În 1994 Doru Ioan Petescu, Gheorghe Zoriti, Dimitrie Ioan Vîrtaci şi
Eugen Nelu Cure înfiinţează Societatea comercială cu răspundere limitată
„Datina” S. R. L.
Societatea comercială „Datina” S. R. L. a avut ca obiect de activitate:

alimentaţia publică, comercializarea produselor alimentare, nealimentare şi
industriale de orice natură, creşterea şi abatorizarea animalelor, organizarea
de seri cultural-distractive.

VI. 2. 7. „Nasc şi la Pecica oameni”

Roman Ciorogariu (1852 - 1936)
(director al „Preparandiei” Arad, episcop al
Oradiei Mari). Bustul lui din imagine, opera
sculptorului Mihai Păcurar se află în curtea
bisericii ortodoxe, donaţia familiei Uivari din
Sînandrei, jud. Timiş.
Prof. dr. Valeriu Novac (matematician,
membru al Academiei Române)
Înv. Petre Ugliş Delapecica (scriitor,
folclorist
Prof. Lucian Emandi (poet)
prof. Dimitrie (Tia) Emandi (decan Fac.
de Muzică – Timişoara)
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Mircea Emandi (prim-solist Opera de Stat Timişoara)
Prof. dr. Ştefan (Pişti) Tămăşdan (decan Fac. de Farmacie – I. M. F.
Bucureşti)
Conf. dr. Sabin Suciu (istoric, Fac. de Istorie – Univ. „Babeş-Bolyai”
Cluj)
Ştefan Damian (scriitor, eseist)
Conf. dr. Otilia Hedeşan (Fac. de Filologie – Universitatea de Vest
Timişoara
Col. Ioan Vasile Marcu (poet)
Prof. Francisc Vârtaci (Institutul Politehnic Timişoara)
Prof. Budimir Rachici (Fac. de Matematică – Universitatea din
Timişoara)
Ing. Mircea Viorel Petescu (internaţional A, Maestru al Sportului – fotbal.
Campion cu UTA)
Ştefan Bakos (divizionar A – campion cu UTA Arad)
Petre Şchiopu (divizionar A – campion cu UTA Arad)
Ing. Dtrie Loncer (divizionar A – „Ştiinţa” Timişoara)
Jancsi Kiss (divizionar A – CSM Reşiţa)
Sing. Sturza Rusu (divizionar A – „Jiul” Petroşani)
Jancsi Torneanszky (divizionar A – „Corvinul” Hunedoara)
Gheorghe Iancu (divizionar A – „Olimpia” Satu-Mare)
János Bódi (divizionar A – UTA Arad)
şi atâţia alţii care au onorat localitatea îndeplinind funcţii administrative la
nivelul judeţului Arad: prof. av. Gheorghe Pălincaş (primarul Aradului), prof.
Liviu Barbu şi prof. Magdalena (născ. Juncan) Guran (directori ai Liceului
„Moise Nicoară” Arad, prof. Aurel Martin (preşedinte al Comitetului pentru
Cultură al jud. Arad), Porfirie Moldovan, înv. Maria Barbu, prof. Ştefan Ponta,
prof. înv. Corina (n. Dragoş) Uzum (inspectori şcolari – Inspectoratul şcolar
al judeţului Arad) dar şi foarte mulţi care n-au luat în seamă „zâsa”: îi greu
să fii în satu’ tău profet”: înv. Gheorghe Ardelean, înv. Efrem Hedeşan, înv.
Livia Ghebeleş, înv. Ioan Ghebeleş, prof. emerit Romulus Şiclovan, prof.
Ioan L. Hedeşan, înv. Ştefan Dragoş, prof. Arcadie Raicovici, prof. Virgil
Damian, înv. Olimpia Belean, înv. Persida Cărăbaş, înv. Antonela Cel Mare,
prof. Ştefan Balaş, înv. Silviu Frăţilă, prof. Mihai Zavoda, înv. Elena Velici,
inst. Dorina Popescu, înv. Vioara Hedeşan, prof. Octavian Puta, prof. Doru
Ioan Petescu, prof. Romul şi Didina Popeţiu, preot Teodor Şiclovan ş. a. care
fie au trecut prin Pecica, fie s-au naturalizat „peşcani” (înv. Ilie Popian, prof.
Tamara Raicovici, prof. I. L. Seman, prof. Fl. Pârvu.)
Spaţiul nu ne permite să-i amintim pe toţi cei ce, născuţi la Pecica, au
făcut-o atât de cunoscută în diverse domenii. I-am aminti în mod special pe
Dimitrie Igrişan (Mita) care, la sugestia dr. Enea Benţia a investit în baia
comunală, şi DtrieCenădan, care a realizat cinematograful din localitate.
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Să nu-l uităm pe Traian Şiclovan (1945
– 2007)
Aşa arăta cu puţin timp înainte de a-şi
începe activitatea de solist vocal pe scena
Căminului Cultural din Pecica.
După câţiva ani, în 1966, a fost printre
membrii fondatori ai Ansamblului „Mureşul”
şi doar cu mici intermitenţe a lipsit de pe
scenă, în perioada 1966 – 2005, când a fost
cel mai apreciat dintre soliştii vocali.
A fost memorabil turneul din 1969, în
R. S. F. Iugoslavia, când, am putea zice,
a dus greul spectacolului, interpretând
frumoasele doine româneşti, cum numai el
ştia s-o facă.
La reîntoarcerea din turneu, compozitorul Ludovic Pacsek, care a vizionat
înainte de plecare spectacolul(doar cu aprobare se putea da spectacol atât
în ţară, cât mai ales în străinătate), l-a invitat să participe la concurs, pentru
ocuparea unui post de solist-vocal în Ansamblul „Ciocârlia”.
Nu s-a dus … a rămas, familistul devotat … omul de aleasă omenie, să
trăiască în satul său. Poate … era şansa vieţii lui?!
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Anexe
Glosar – „traducere” din grai pecican în limba
română literară –
abrac > abrăcăli (< magh. abrak – nutreţ)
– boabe de porumb / orz / ovăz, a hrăni
(cu abrac) caii / vacile
acăţat, agăţat > a acăţa > „să acaţă dă tăt
nimicu” > „s-o acăţat (dă el)” (< magh.
akasztott) – atârnat, a-şi pierde vremea
făcând lucruri inutile, tipicar, a provocat
scandal
acuş, acuşi – dăloc – imediat
alitău (< magh. előte) – uşa cuptorului (din
lipitură – lut cu nisip, mai nou din metal)
biriş (< magh. béres) – păzitor de animale,
argat
bacea – nana (< magh. bátyja) – fratele mai
mare, sora mai mare
baci (Iuăn) (< magh. bácsi – bărbat mai
vârstnic) – bade (badea Ion)
bădic, -e – cantă, -i (< magh. kanna) – vas
(pentru apă) metalic
bădicarăş – tinichigiu
băgău > a ţâne băgău (< magh. bagó) – tutun
(de slabă calitate), a suge tutun (restul
rămas în pipă)
bai – necaz, încurcătură
nu-i bai, nu-i bai, i-i vide tu! – necaz, nu-i
problemă, fii sigur că vei fi pedepsit
ce bai are – de ce suferă, ce-(l, o) frământă
(îi) ştiu baiu – (îi) cunosc obiceiele /
obiceiurile, comportamentul
bai şi potcă – mare încurcătură (porecla „a
lu Baiu”)
dă bai şi potcă – (despre indivizii ce caută
să-ncurce lucrurile) cârcotaş, -ă
Dumnezo nu bate cu bâta dân brâncă,
numa cu cei dân azvârlită – nu pedepseşte
pe cei ce-au săvârşit răul, el repercutânduse asupra generaţiilor viitoare
Doamne, nu mă bate! – mă mir. f. tare
a(-şi) bănui – a (se) plânge, a regreta, a

suferi după pierderea a ceva drag
bărnaci ‘“ băl (< magh. barnás) – brunet,
negricios, oacheş ‘“ blond
a biciuli – a cerceta, examina (un lucru)
a birui (cu lucru) (magh< bírni) – a face
faţă muncilor
„(câne) dă bitang” (< magh. bitangol
– hoinăreşte) – (câine) vagabond /
comunitar
a (se) blociori > blocioreală – a tulbura apa,
a spăla de mântuială
boactăr (dă noapte) > boctărie (C. F. R.)
(< magh. bakter) – paznic (de noapte),
canton (C. F. R.)
bolând, -ă (< magh. bolond) – anormal, slab
de minte, nebun, smintit, nerod
beteag, -ă (< magh. beteg) – bolnav, -ă,
schilod, infirm
„cum pui brânca” – la îndemână, aproape
brâncă – mână
„a fi în breazdă (cu cineva)” – „a fi pă
mnezuină (cu cineva)” (< slav. brazda,
magh. barázda) – a fi vecin
a (se) îmbuieci > buiac – a (se) îmbogăţi,
bogat, îndestulat, zburdalnic, nebunatic
buiac(i) ca calu / caii lu Suşigu dă paie dă
grâu – (în derâdere) îndestulat precum caii
hrăniţi doar cu paie! (“neabrăcăliţi”)
a (se) buigui > „buiguit dă cap” (< magh.
bódulni) – a delira, a se ameţi
„a lăsa loc dă bună-zâuă” – a se purta corect
cu cineva, a fi cinstit faţă de cineva
camiş, -e – tubul ataşat la pipă prin care se
trage fum în gură
„casa oraşului” (< magh. városháza –
primărie) – sediul administraţiei locale /
primăria
căbat – iancăl (< magh. kabát) – palton 1/2
a căpări >căpară – a arvuni, arvună
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căpăţână – căpăstru - element din
harnaşament, care se pune pe capul
calului, prevăzut cu zăbală, de care se
leagă frânile (frâiele)
cătărij(i) – picioroange
căzan, -e – locomobil
„ce mi-i mie? (ţie, lui, lor …)” – nu-mi
pasă, nu mă interesează, nu are nimic
comun, străin de …, (ce i-o fost la Pătru
Mantu dă drumu Tornii – nimic nu i-o
păsat de …)
cea, hoiţ (hăis) > „unu cea şi altu hoiţ” –
dreapta, stânga (adresare boilor), care se
despart după ce nu se înţeleg, fiecare cu
treaba lui
a cersăla > cersală > „l-o cersălat cum
trăbă” – a curăţa animalele (cai, vaci), a
pedepsi cu bătaia, l-a bătut f. tare
„chepeneag după ploaie” (< magh.
köpönyeg) – târziu (să mai faci ceva), a
regreta (pentru o faptă reprobabilă)
chiatră – piatră
chică (tică) > „a împleti tică albă” – părul
capului, plete, codiţe, a îmbătrâni (despre
fete) fără să se mărite
chiri-chiri – ori aşa, ori aşa, în egală măsură,
totuna („chiri albă, chiri neagră”)
chisăliţă – borhot (de prune), marmeladă
(de prune) insuficient fiartă
cileghi : „o vinit cu tăt cilediu” (< magh.
család) – copii, (a venit) cu toţi copii
a (se) cincăi – a (se) plânge (de ceva)
ciompleu – ciot (de lemn / de os)
cios > cios la hotar, cios în prunduri (grădini
de lângă localitate) (< magh. csősz) –
paznic la culturi
cipcă (< magh. csipke, sb. čipka) – dantelă
citav, -ă – ipene – întreg (la minte)
a (se) ciufuli > ciufulit (< magh. csúfol) – aşi bate joc, a-ş strica frizura, luat în râs,
neîngrijit privind coafura
ciuhă – moimă > „stă ca ciuha” / moimă
- moimiţă (< magh. csuha – sutană,
îmbrăcăminte de călugăr dintr-un material
aspru) – sperietoare (în lan) pentru păsări,
stă nemişcat / împietrit
a se ciumurli, ciumurlit, -ă (< magh.

csömörlik) – a suferi după prea multă
mâncare (valabil şi pentru oameni şi
pentru animale
clisă (sg, pl, < bg. klisa) – slănină
cobârlete > a se scobârli (< magh. kóborol)
– ascunzătoare, a căuta (în ascunzătoare)
cocie, -i > cociş ( – birjar) (< magh. kocsi,
kocsis) – căruţă (ţărănească), căruţaş
cocioane (< magh. kocsonya) – piftie
cortel > „a sta în cortel” (< magh. kortély)
– adăpost, a sta în chirie
coşară, coşeri > „coşară dă paie”, „coşară
dă pită”, „coşară dă piaţ” (< Bg. košara,
magh. kosár) – coş, -uri, folosită pentru
transport, în care se punea aluatul înainte
de a fi “băgat în cuptori”, confecţionate din
nuiele / paie de secară / papură / şuşorci
cotarcă, -i ‘“ coş (< magh. kotárka) – pătul
(pentru porumb), loc de depozitare a
grâului
conci – pup > „găină pupuiată”, „golumbiţă
conceată” (< magh. konty) – (coafură cu)
coc
credenţ (< germ. kredenz) – dulap (de
bucătărie)
a (se) credinţa > credinţă – a (se) logodi,
logodnă
a crepa (< germ. krepieren) – (despre
animale) a muri; a despica
„bată-l crucea” – „cel cu căciuliţa roşie”
– „priculici” – drac (priculici > (metateză)
prişculici (şi porecla)
crumpă, -e > „crumpe fripte pă fedeu”
> „(joacă) ca tri crumpe-ntr-on sac” (<
magh. krumpli) – cartof, -i, cartofi prăjiţi,
aritmic
cumlău – amestec cu tărâţe folosit pentru
dopsirea aluatului (în zilele noastre
înlocuit cu drojdia)
cursură – coajă de pâine de la tăietura făcută
în aluat, înainte de coacere
„dă pomană” – „d-a fetia” (sl. < poměnm
– dar) – ieftin, degeaba, gratis, în zadar
„n-am dat cu bâta” – n-am insultat /
supărat, am zis doar
„aşa i-o fost dată” – „aşa i-o fost scris”
– (asta) e ursita, soarta, aşa a trebuit să se
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întâmple
a (se) dăbăla > dăbălat, -ă – a (se) descuraja,
descurajat, abătut, supărat
dărab, -uri (< magh. darab)
–
bucată, -ţi
dâcă > „mare-n dâcă” – încăpăţânare, f.
încăpăţânat
deţ, -uri > feldeţ, -uri (< magh. deci, féldeci)
– sticluţă de 100 gr, cantitatea de 50 gr
(băutura alcoolică se măsoară cu deţu /
feldeţu)
„ně, mă, ně” – dii, calu! – îndemn la mers
(pentru cai)
duleu, -uă (< magh. dűlő – tarla) – drum
de pământ printre holde, despărţitor de
tarlale
pănură, -e > pănură dă cumpărat – ţesătură
textilă, de provenienţă industrială, aba,
dimie
„a sta la divan” – a sta de vorbă
dolmă > dolmaş, vidolman – drumari – dig
(de apărare), cel ce îngrijea digurile /
drumurile (asigura scurgerea apelor spre
şanţuri), cuvânt folosit şi de ungurii din
localitate sub forma: dolma
drăguţ, -ă (< sl. dragm) – ibovnic, -ă /
iubită
dricală, -e (< magh. derékaly) – saltea (cu
paie / pănuşi, şuşorci)
drumuţ, -ă (< Bg. drum) – drum de acces de
la duleu spre sălaş (gospodăria construită
în câmp pe proprietatea arabilă)
a dumica > dumicat – a rupe mărunt (pâine
în lapte), hrană
„nu-i dus la biserică” – (despre) om cu
multe defecte morale
a făgădi > făgădit, -ă [< magh. (meg)fogadni]
– a promite, arvunit, făgăduit
a (se) făli, > fală (< sl. hvaliti) – a (se) lăuda,
mândrie
a feleli (pentru cineva) (< magh. felel
– răspunde) – a gira, garanta (peţîtorii
feleleau pentru)
a (se) feşti (< magh. fest – vopseşte) – a
vopsi, a (se) machia
fiacăr, -e – hinteu, -uă (< Fr. fiacre, < magh.
hintó) – caleaşcă, birjă
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fioc, -e (< magh. fiók) – sertar („dolaf cu
fioace”)
firang, -uri (germ. fierhang) – perdea, -ele
„a face floare” – a se mucegăi (vinul /
bulionul)
foale – burtă, foiul ferarului - burduful ce
suflă aer în forjă, acţionat printr-un sistem
de pârghii cu mâna sau cu piciorul
„a fi dă cătă gard / pădure” – a fi supărat
(cu toate că se ştie vinovat)
a (se) gâdăla, gâdălos, -ă – a (se) gâdila,
gâdilos
găliţcă, -e (< magh. kalitka, kalicka) –
colivie
gângav, -ă (< sl. gongnavm) – bâlbâit,
peltic
gost, -i > a goşti > „a mere pă goştie” < germ.
gast) – oaspete, a ospăta, a face vizite
gudă > „o gudă dă om” – căţea, (om) potcaş,
dificil, duşmănos
gurgună, -i – sfeclă furajeră
haba (< magh. hiába) – degeaba
haba-haba – acar... acar – ori - ori
haznă, -e (< magh. haszon) – folos
a hălădi – a găta (< mag. haladni – a
progresa) – a termina, a prididi
hămesât, ă > „hămesât ca-on lup” < alb.
hamës). – lacom, f. flămând
hâră > hârdeav, -ă – ceartă, certăreţ, -ă
hârcă, -e (< ucr. hyrka) – flegmă
herleş, -ă – „într-o urete” / anormal
hidede > hididuş (< magh. hegedű) – vioară,
violonist – muzicant (la orice instrument)
„(câne) dă două hodăi” (< magh. hodály –
stână) – slujbaş în două locuri (deodată)
hoiţ (hăis), cea > unu cea şi altu hoiţ –
dreapta, stânga (adresare boilor), care se
despart după ce nu se înţeleg, fiecare cu
treaba lui
a (se) hului > huluit (< magh. hull – cade)
– a (se) dărâma, cu intestinele căzute de la
locul lor (despre om), cu hernie
hunsut, -ă (< magh. huncut – şugubăţ,
ştrengar) – isteţ, -ă
iagă, ieji – sticlă, -e
iliş, -e (< magh. ülés) – scaun pentru căruţe
(în cocie) / bicicletă
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imală >, imălos, -ă – noroi, cu noroi (murdar
de noroi)
„inghe-gode” – oriunde, unde
ingheretea – altundeva
iosag (< magh. jószág – animal domestic),
hoară – tot felul de animale şi păsări
domestice
istina (< sb.) „nu-i istina” – adevărat, nu-i
adevărat
a (se) îmburda > „casă îmburdată” (< magh.
borda – coastă, grindă) – a (se) răsturna,
dărâmătură
a (se) îmbutuşi > îmbutuşit („cam
îmbutuşit”) – a (se) îmbrânci, a împinge
(înspre înainte) ciudat, oarecum neîntreg
la minte
a (se) îndălui > „s-o fost îndăluit” (m. m.
c. perf. perifrastic) – a începe un lucru, se
apucase
a (se) înfoia > înfoiat (cu trifoi) (< magh.
felfújódik) – (despre animale) deranjat
la stomac (balonat excesiv, poate cauza
chiar moartea animalului)
a (se) întoloca > întolocat, -ă – a sta laolaltă
– a se) împreuna, [depreciativ: a (se)
căsători] a trăi în concubinaj
a (se) înturvina > înturvinat – enervat la
culme, enervare (la superlativ)
jeb, -uri (< magh. zseb – buzunar) – buzunar,
-e
jeşcău (< magh. zacskó) – pungă din piele
în care se ţine tutunul pentru pipă
jireadă (dă paie), stog (dă snopi) (< magh.
asztag), pup (dă tulei) [< magh. (szár)kúp]
– grămezi rânduite de furaje grosiere, de
cereale netreierate
jinchiţă – fiertură din zerul scurs din brânză,
care strecurată dă urda (brânză dulce) - se
mănâncă şi cu zerul şi stoarsă
jură, -e – dungă (de ornament) - în cazul
îmbrăcămintei femeieşti (sugnă cu jură)
lăcruţă, -e – şcătulă, -e – cutie, -i
lăvor, -oare (< magh. lavor) – lighean, -e
(pentru spălat)
a limpi – a mânca în fugă
„lovit cu leuca” > leucat, -ă – nebun, -ă
„lovit cu cofa-n cur”; „lovit cu spălătoarea”

– mofturos, -ă, cu care se comunică greu
loză (sg, pl) – vrej (loza dă vie)
maica, taica – buna, bunu (< bg. majka)
– bunică, bunic
„maşină de călcat” – arie – batoză
macar – doar
„tăt mă mâncă” – „mă mâncă cu zâle” – mă
supără f. tare
„mâncat dă rele” – supus lipsurilor
materiale, experimentat
măşini – chibrite
măturoi, -oaie – mătură de curte (din
nuiele)
„mânca-te-ar ce-o mâncat pă Boţcu”
– să mori (prin spânzurare) “să mori dă
moarte-acăţată”
„mândră-grasă, roşie-n obraz” –
sănătoasă
mângălău – săcitoare (< magh. mángorló –
mangăl) – sul de lemn cu care se netezeau
hainele, după spălat şi uscat, sau aluatul
merindaica – merindeică (din merindar)
– cârpă de şters vasele / farfuriile
meseleu, -ie (< magh. meszelő) – bidinea,
-ele
a mijgura – brizgoia – a ploua mărunt
misărniţă > misăraş (< magh. mészáros)
– măcelărie, măcelar
a mnezăzî > „vremea amnezî” – a lua masa
de prânz – „amniazu”, ora 1200
nu-i modru (< magh. mód, modor – manieră)
– nu-i chiar puţin
a mondrăli > mondrea – a vorbi fără înţeles,
a se bâlbâi, bâlbâit
morminte > morminţ – mormânt, cimitir
(m. multe morminte)
a (se) moşcoli > moşcolit, -ă > „moşcolită
dă i să aprinde zadia” (< magh. mocskos)
– a (se) murdări, f. f. murdară, slinoasă /
unsă
„mulţ ai, Doamne, în gredină: şi puiaţ şi
fătaţ” (animalele mici - câini / pisici puie;
animalele mari - cai, vaci fată) – toate
categoriile în lume, şi mai buni şi mai răi
a murui > muruială – a întreţine cu muruială
faţa (pardoseala) de pământ a camerei,
amestec de lut cu baligă (de cal / vacă),
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nisip şi apă
nană (Floriţă) (< bg. nana – mătuşă) – lelea
nealcoş > nelcoşag (< magh. kinyalt )
> a (se) nelcoşi – înfumurat, elegant,
bine îmbrăcat (de sărbătoare) a avea
comportament neadecvat
neză > „mi-i neză” – gâdilare, a se gâdila,
senzaţie neplăcută la atingerea pielii
a nineri > ninereală > „ce atâta ninereală”
– ce atâta înţelegere … că nu o merită
noa > noa-noa (< sb. no) – (interjecţie)
cuvânt „de umplutură”, opreşte-te (din
discuţie)
numa’ – doar
obdiele – bucăţi de ţesătură ce înveleau
piciorul (în opincă, în boconc, în cizmă)
a avea obraz > n-are obraz – a fi corect /
cinstit, incorect
sărat-ocnă – f. sărat
ocoş > ocoşag (< magh. okos – deştept) >
„ocoşag de pui beteag”, „nu-ntreba pă
ocoşu, întreabă-l pă păţâtu” (experimentat)
– înţelept, înfumurat, înfumurare, vorbe
fără nici o noimă (> ocoşag a proasta –
vorbărie fără acoperire)
-oi, -oaie, – -oni, -oane – sufixe
augmentative
(Ac-oni,
Imbr-oane,
Soricoaie, Ghiuţoaie)
olcuţă (sg, pl) – ulcea
a (se) orbecăi – a bolhări – a pipăi / umbla
pe întuneric, vagabonda (noaptea) pe
întuneric
orbeţ, -a > orbie > „mânca-te-ar orbia”
– „să ajunj în sapă dă lemn”, „(să ajunj)
cu lingura-n grumaz” – “sărac / cerşetor,
cerşetorie, să decazi material, să sărăceşti;
(să devii) cerşetor, la mila altora (cerşetorii
veneau cu propria lingură „la pomană
după mort”)”
a (se) ortăci > ortac > ortăcie (< sb. ortak)
– a (se) împrieteni, prieten, prietenie
„o ţâră” – „on pic” > „o ţâră ş-on pic”,
„cu ţârâita”, „tăt cu ţârâita” – “puţin, o
parte (din), f. puţin, în cantităţi mici, cu
intermitenţe
tăt mucosu / orbeţu” – fiecine / oricine”
ovodă, -e (< magh. óvoda) – grădiniţă
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(pentru preşcolari)
pădru – pădri (ceva, cineva) – lângă, pe
lângă
pălască > pălăscaş, -i – ploscă, chemător la
nuntă
pană, -e > „cu pene” – florire, -i, înflorat,
-ă
„nu mi să-m pare” (de ceva, de cineva)
– bănuiesc ceva (un rău) - „nu mi să-m
pare dă tine” – bănuiesc că suferi
pănuşe (sg., pl.) – şuşorcă, -i – învelişul
porumbului (cu coceanu’ – pe ciucălău)
părădaică, -i > „sos dă părădaică” (< magh.
paradicsom) – tomată, -e, bulion
părăstas > „a rădica părăstaş” – parastas, a
face slujba de parastas
păşuş > „a scoate păşuş” (< magh. paksus)
– act de identitate (ptr. animale), a scoate
act de identitate pentru animal pentru a-l
putea vinde
păţât < păţanie – întâmplare, ce a obţinut
experienţă
păţoc, -i (< magh. pocok) – şobolan, -i
„Doamne, nu-i mai fă părete” – de aşa om
nu este nevoie
pircă, -i – bibilică, -i
pirgălău, -auă – zurgălău, -i
a (se) piţiga (< it. pizzicare) – a (se) pişca
„poartă-te!” – grăbeşte-te!
„numa nu te purta” – nu te grăbi!
a (se) poncăli – a (se) tachina, a se încontra
(în vorbe)
ponihos, -ă – miop, -ă
„a lucra cu postata” (< sl. postat-, magh.
pászta – fâşie) – a lucra pe bucăţi
(parcele)
a prânzî > prânzu – a lua micul dejun, mic
dejun
a (se) prefeti > „ce-l prefeteşti?” (ce-l
prefeteşti atâta?) – a (se) aciua, de ce-l
scuteşti … că nu merită, (nu-l mai apăra)
„Prişculiciu dă cu zbiciu, Mănăilă mână
caii” – se zice despre doi indivizi, care doar
împreună pot face ceva (ca-n bancurile cu
miliţienii: unu ştie să citească, unu ştie să
scrie!)
a priti – a atrage atenţia
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procoviţă (sb. pokrovac) – pătură, prelată
a (se) puţuli > puţulit, a (se) pupuţî (<
germ. putzeu, magh. pucolni – a se curăţa)
– a (se) îngriji, a (se) întreţine curat, a-şi
întreţine tenul feţei
rendăr (< magh. rendőr – poliţist, păzitorul
ordinii) – guard (comunal)
„a lucra cu ruptu” – a lucra până la
terminat
săjac, -uri – trepied pe care se aşeza vasul /
oala la fiert; focul se făcea sub oală
sărăriţă – solniţă
scârnav, -ă > scârnăvenie > „o scârnăvenie
dă om” < sl. skvrÔnavÔ) – avar, zgârcenie,
(om) f. zgârcit
seca (Femă, < sb.) termen de politeţe
întrebuinţat izolat sau înaintea numelui
unei femei în vârstă căreia i se adresează
sau despre care vorbeşte un om mai tânăr
– mătuşă
slugă > slujnică > slughiţă (< sl. sluga,
magh. szolga) – slujitor la casa cuiva cu
plată (în bani / în natură)
spătoi, -oaie – cămaşă, femeiască
a (se) strolimba > strolimbat, -ă – a se zgâi,
a se dezmierda, dezmierdat
suferini – salbă de bani (de aur / argint),
semn al bogăţiei
suşigat – lipsit de resurse materiale,
strâmtorat
şerămpău, -uă – mic canal de scurgere a
apelor (pluviale)
şifon, -oane (< magh. sifon) – dulap (pentru
haine)
chist! – şiţ!(< magh. sicc) – interjecţie de
alungare a câinelui (pisicii) (mâţa)
şitău, -uă (< magh. satu – menghină) – vas
pentru stors struguri / varză, şurub cu
mâner ce se manevra la stors (fixat pe
„urechile” vasului)
a şlingui > şlinguit, -ă – decor din găuri
scos cu acul în cazul pernelor (“perină
şlinguită”)
şod, -ă, „cam şod” (cutare) – de râs, ilar, -ă,
ciudat
şogor, -i, şogoriţă (sg., pl.) (< magh. sógor)
– cumnat, cumnată

şolocat, -uri (< fr., magh. zsalugáter) – rolete
(la geamuri)
şomoiog – foştomoc (< magh. csomó)
– m. multe paie strânse în mâini cu care,
asemenea ţesalei, se curăţă (de noroi /
umezeală) caii / vacile
a şopoti (< bg. šeptja) – a vorbi în şoaptă, a
transmite un secret
şorof, şoroafe (< germ. Schrambe, magh.
sróf) – şurub, -uri
şpenţal - din numele contelui englez Spencer
– veston (sacou)
şporhert, -uri (< germ. Sparherd) – sobă cu
plită (pentru gătit)
ştergură, -i – dosoi, -oaie – ştergar, prosop
a se şterpezî – a avea neplăceri cu dinţii
după consum de fructe verzi (necoapte) /
acre - “i s-or şterpezât dinţî” a şurlui > şurluială (< magh. súrolni) – a
curăţa (prin frecare) - cu leşie (amestec de
cenuşă cu apă)
a (se) tăgăşi > tăgăşală (< magh. takarít) – a
(se) curăţa, a face curăţenie (în locuinţă /
gospodărie)
tărhană (< magh. tarhonya) – aluat trecut
prin răzătoare şi apoi uscat (se păstra
multă vreme)
tăt > tăt acuş-acuş, dă tatălui-tăt, dă tătă, cu
tăţi, (tăţi cu tăţi) – totul, mereu, din când
în când, foarte
„nu-i tăt” > „gândeşti că nu-i tăt” – anormal,
slab de minte, se pare că nu-i întreg la
minte
tătarcă > mătură dă tătarcă – sorg, mătură
de casă
a (se) tiglăzî > tiglăzău, piglu
– a
netezi (a călca) hainele cu “tiglăzău”
– călcător cu jar
dă tilin > (a) pune dă tilin – separat, a
economisi
tolceri (sg.) -e (< magh. tölcsér) – pâlnie
toltiş, -e (< magh. töltés – terasament,
rambleu, dig) – drum / şosea amenajată /
pietruită
tozlă (< magh. tózni) – tabacheră
a asuda (a transpira) pântru pită – a se
strădui din răsputeri, a munci (pentru a-şi
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întreţine familia)
trimbiţă – bucin > a trimbiţa, a bucina (<
magh. trombita) – “trompetă („Puică
neagră - pristiţă / Curu babii trimbiţă”)”
troască, troaşte – clopot (din tablă) de pus la
gâtul animalelor
tumna > nu tumna – chiar / negreşit, nu
chiar
tura - vura > ce atâta tura-vura! – vorbărie,
ce atâtea discuţii sterile!
tutcă, tutche > tutcan, -i – curcă, -i, curcan,
-i
a (se) da în ţânere – a (se) da în întreţinere
(în schimbul averii)
ţângălău, -uă (< magh. csengő) – clopoţel,
-e (din bronz)
dă ţânut ‘“ dă lucru – de sărbătoare, ‘“
„hane de ţânut” – haine de sărbătoare
(hane de mers în oraş, centrul localităţii
– haine nici de lucru, nici de sărbătoare,
curate totuşi!)
a ţâpa > s-o ţâpat (muierea) – a arunca, a
alunga
ţucur (< germ. Zucker) > ţucur coţcă / criştai
(< magh. kockacukor / kristálycukor ) >
ţucur-crumpă (< magh. krumplicukor)
– zahăr, zahăr cubic / zahăr tos, glucoză
uăl (cu ţâţă) – ol (pentru apă) cu orificiul (de
băut) în toartă
unsoare – untură
urlău (< magh. őröl – macină) – uruială (de
purumb)
uspăţ, -e > „(vine) uspăţu” – nuntă, petrecere
de nuntă, (vine) alaiul de nuntă
vailing, -uri – lighean (de bucătărie)
văiugă, -uri (< magh. vályog) – “cărămizi
din pământ” (nears), chirpici
a umbla vandra > văndrălău, -i (< magh.
vándorló) – a vagabonda, vagabond,
hoinar
videre, -i (< magh. vödör, veder) – găleată,
vadră
vigan, -ă (< magh. viganó, din numele
balerinei vieneze S. Vigano, – vesel)
– voioi, -e, haină pentru femei dintr-o
singură piesă
viziclu (< rus. vizitka) – taior (strâns pe corp
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până la mijloc şi vreo 10 - 15 cm. evazat
mai jos)
a vorbi cu (vorbeşte - flăcăul cutare cu fata
cutare) – a face curte
a văndrăli > văndrălău (< magh. vándor
– pelegrin) – a vagabonda, vagabond
„în zădar că” – degeaba, cu toate că
zadie – şorţ (pentru femei / bărbaţi)
a (se) zdrobi – a (se) melesti > zdrobit,
melestit – a (se) obosi, obosit, a sfărâma
(sare zdrobită)
tare zdrobit / melestit – a (se) ciumpăvi >
ciumpăvit – a (se) răni, rănit
coardiş, -ă > „să uită coardiş” – saşiu, -e
a (se) zgrăbăla – a (se) zgâria
cum zâc – “vorba ceea” (la Creangă)
a zâce dân... – a cânta cu un instrument
(vioară, fluier ş. a.)
a (se) zotroni – a (se) hârjoni > Hârja (cel
mereu cu “gura la urechi”)
(a)zvârli > (a)zvârlită (< bg. hvărlja, sb.
vrijiti) – a arunca, aruncătură
„zăbele” (< magh. zabla) – herpes, -uri;
partea metalică a căpăstrului
zâmbrit, -ă > Zâmbrea (< pol. zabrze) –
lacom, -ă, lăcomosul
a zăpsî – a vijgăli (< magh. vizsgálni) >
Vijlă – a constata (prin văz), a controla,
care urmăreşte tot
„a lucra cu zâua” > zâuaş – a munci ca
ziler, ziler
a (se) zăuita > „s-o zăuitat dă el” (< sb. za +
uita) – a uita, a întârzia f. mult
zobon, -oane (< magh. zubbony – bluzon, tc.
zibin) – ilic, -e
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Folclor literar pecican*

Mă-ntâlnii cu jendarii:
„Inde-s caii, lotrule?
- I-am vândut io, domnule!
- Inde-s banii, lotrule?
- I-am băut io, domnule!
Murgule, cu coama lată
Şi cu coada rătezată,
Mai scoate-ma-acum-o dată.
Murgule, cu coama sură
Scoate-mă că mă spînzură.
Domnule solgăi birău,
Nu mă judeca-aşa rău
Că-ţ fur doi cai la hinteu:
Unu’ roşu şi unu’ sur,
Numa’ lasă-mă să fur,
Că dă când n-am mai furat
Masa-n birt nu s-o udat
Nici dă vin, nici dă vinars,
Nici dă carne dă porc gras,
Nici dă vin, nici dă palincă,
Nici dă carne dă junincă.

Inf. Lazăr Hedeşan născut în 1898. în
Pecica.

Creaţie lirică
Doine
1. Tăt a bitierie-am tras,
Bitieri mare-am şi rămas.
Cine vrea să fie lotru
Să vină cu mine-n codru,
Să-l învăţ io cum să fură,
Cînd îi negură, şi bură.
Calu” sur atunci să fură
Cînd îi negură şi bură.
Mă suii în deal la slavă,
Mă suii, văzui o stavă.
Io-ncepui a fluiera,
Stava-ncepu-a să-nşira.
Dă aici pân’ la Şimand
Numa’ şasă cai furai.

2. Crişule-Murăşule,
Nu te tulbura,
Că şi mîndra mea
Îi pă poala ta.
Si te rog s-o treci,
Numa’ să n-o neci.
Că dăcât s-o neci
Mai bine să seci.
Să seci până-n fund
Să rămâi tăt prund.
Hei, şi dorul meu
În mijlocul tău,
Şi dragostea mea
Prund ca trestia.

Inf. Eufemia Hedeşan n.Vîrtaci în 1904.

3. Creşti pădure şi te-ndeasă,
Numa’ loc dă casă-m lasă.
Loc dă casă, -o chelicea
Să mă duc la Mândra mea.
Auzît-am şi ştiu bine

* Secvenţe din manuscrisul: Folclor literar pecican, al prof. Ioan L. Hedeşan
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Că te laşi, mândră, dă mine.
Lasă-te cu Dumnezeu
Că ţie ţ-o părea rău.
Ţie rău şi mie bine
Că m-am dăscăţat dă tine.
Inf. Emanuil Dragoş n. 1904 în Pecica
4. Cine m-aude cântând
Zîce că n-am nici on gând.
Da io-atâtea gînduri am
Câte zile-s într-on an,
Şi-atâtea gînduri mă bat
Cîte frunză-s pă Bănat.

Inf. Toma Hedeşan n. 1860 în Pecica

5. Bate doamne pă mândra,
Cum bate vântu’ frunza,
Şi pă faţă şi pă dos
Ca pă omu’ cel frumos.

Inf. Emanuil Dragoş

6. Tăte plugurile ară
La ogor dă primăvară,
Numa’ plugu’ badelui
Şede-n vîrvu’ dealului.
Nici nu suie, nici coboară,
Bate boii dă-i omoară.
- Dăsfă, mândră, ce-ai făcut
Să nu bat boii mai mult.
- Ba, io, bade, n-oi dăsface,
Măcar boii să te calce,
Că n-am făcut să dăsfac,
Ce-am făcut că m-ai fost drag.

Inf. Ilie Dragoş n.1924.

7. Prinsăi patru boi la jug,
Mă dusăi cu ei la plug.
Tăt arai până l-amniaz,
Cu chin mare şi năcaz.
Mă uitai în. jos la vale,
Văzui toanta cu mâncare.
Io cu uăchii după dânsa
Mi s-o rupt plugu şi vârsa.

Inf. Emanuil Dragoş

8. Pare-i rău şi cui îi pare,
Pare-i rău măicuţii mele,
Că măicuţa m-o făcut
Şi hazna nu m-o avut.
Pă când să-mi tragă nighejghe
Sîli mama dă mă dede

Şi mă luă dântră fete
Cum ai rupe-o floare verde,
Si mă luă dintră ficiori
Cum ai rupe două flori.
Io plec, mamă, de la tine,
Şi ţie ce-ţi mai rămâne?
Mătura p-o săptîmână
Şi calea de la fântână.
Mamă, doru’ meu dă fată
Pune-mi-l, măicuţă, -n ladă
Şi te uită câteodată.
D-o fi doru’ cum l-am pus,
Şi io, mamă, cum m-am dus.
D-o fi doru’ veştezît
Pă mine mă vez plângând.
Mamă, mamă, nu ţ-o fost jele
D-ai mutat hanile mele
Dântr-o casă-n alta mică,
Gândeşti că nu ţ-am fost fiică.

Inf. Aurelia Cocheşiu născută la 16. III
1931 în Pecica

9. Mult mă mir dă leliţa
Că frumos sărută ea.
Are buze dulci, subţâri,
Ca doi pupi dă trandafiri.
De le-ar vinde leliţa
Io cu drag le-aş cumpăra,
Bucuros i-aş da ce-mi cere
Să le dea să fie-a mele.
Şi mai are leliţa
Doi ochi negri ca mura.

Inf. Emanuel Dragoş

10. Vai dă mine, ce-am făcut,
Că m-am dat doru-mprumut,
Iar acum când să iubesc,
Doru’ nu mi-l mai găsăsc.

Inf. Emanuil Dragoş

11. Pădure, dragă pădure,
Nu mă spune cătră nime
C-am trăit cu mâdra-n tine,
Las-să mă spună frunza
Că ea m-o ţânut umbra,
Mie şi la Mândra mea.

Inf. Ilie Dragoş n. 1924

12. Busuioc mândru chitat,
Asară te-am aşteptat
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Şi văzui că nu mai vii,
Pusăi doru’ căpătii,
Cu dragostea mă-nvelii,
Mă culcai şi adormii.
Inf. Ilie Dragoş
13. Duceţi-vă rândunele
La fereasta mândrii mele
Şi-i cîntaţi doina dă jele,
Doina inimioarei mele.
Nu fii, mândră, supărată
Că te-am sărutat o dată
Că tu, poate, ai fi vrut
Dă opt uări să te sărut.
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Treci-mă-n ţară străină,
Floare dîn grădină.
Treci-mă să nu mă-neci,
Floare de la greci;
Că n-ai bani să mă plăteşti,
Floare de la greci.
Nici vişeu dă copîrşeu,
Floare dn Braşeu,
Nici sapă să-m faci groapă
Floare după apă.
Nici ghieci să mă petreci
Floare de la greci,

Inf. Eufemia Hedeşan

Inf. Ilie Dragoş

14. Foaie verde dă bujor,
Măi, dorule, dor,
Pune-ţ aripi la picior
Şi du-mi-te într-on zbor
La bădiţa călător,
Că-i plecat în cătănie
Şi d-o lună nu-m mai scrie,
Spune-i numa-o zî să vie
Că mi-i inima pustie.

Inf. Ilie Dagoş

15. Murăş, Murăş, apă lină,
Floare dân grădină,

Cântece satirice

1. Mândra mea dă vrenică
În poale să-mpedică.
Hop cinci,
N-am opinci,
Numa’ mândre patru-cinci.
Mândra mea dă lucrătoare
Indrugă zece fuioare.
Hop şasă,
N-am nici casă,
Numa’ mândre cinci şi şasă.
Jumătate zvârle-n foc,
Celălalt îl ţîpă-n pod.
2. Vai, săraci mândrile mele,
Cum lucră dracu’ cu ele:
C-una sapă,
C-una grapă
Şi cu două cară apă.

16. Murăş, Murăş, apă lină,
Cine bea apă din tine
Prinde vârv şi rădăcină
Şi să-nstrăină ca mine,
Că io numa’ te-am gustat
Şi tăt m-am înstrăinat.
Străin sunt, străin mă duc,
Străin ca on pui dă cuc
Şi ca frunza mă usuc,
Ca frunzuţa cei dă nuc,
Străin sunt, străin mă duc
Străin ca on pui dă cuc.

Inf. Orga Valeria n. Igrişan Pecica anul 1929.

C-una ară mărunţăl
Să samine troscoţăl.
Mărunţăl ca uăile,
Calce-le nevoile.
3. Badea meu dă nealeoş mare
Nici obdele-n cizme n-are
Şi să-ncalţă cu hârtie
Ca să-m facă locomie.
Locomie nu m-o face,
Macar nevoia să-1 calce.
Badea meu dă nealcoş mare
Tri părechi dă friguri are.
Mă-sa-i ţâne vinerile
Ca să-i treacă frigurile.
Io ţinui vinerea mare,
Ca să-1 prindă şi mai tare,
Şi îi ţân vinerea sacă,
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Să-1 prindă, să nu-i mai treacă.
Cine ne desparte, bade,
Pice-i carnea du pă spate,
Să rămână ciontu gol,
Să facă dracu piştol.
Inf. Lazăr Hedeşan
4. Io la joc, mama la joc,
Mălaiu-i dă joi în foc.
Bătui mâţa cu vătraiu
Di ce nu m-o scos mălaiu.
Io iubesc, mama iubeşte,
Casa ni să râsâpeşte.
D-ar iubi şi tata meu,
Ne-ar pica casa-n părău.
Inf. Toma Hedeşan născut în 1860.
5. Sus opincă până poţi,
Sus, opincă, sus,
Pân’ mai am v’o doi-tri zloţi,
Sus opincă, sus!
Că dacă ti-i buturi
Cu mătasă te-oi cârpi.
Unge-ţ-oi curelile
D-or luci ca stelile.
La gurgui ţ-oi pune flori
S-amiroasă pân’ la nori.
Sus, opincă gurguiată,
Dă când o fost mama fată,
Sus opincă cu tunică,
Dă când o fost mama mică.
- Uiuiu, cioricii mei,
C-o junit tata cu ei
Şi când m-o făcut pă mine
I-o cârpit şi i-o pus bine.
Că io, din joc dă mă las
Fundu’ lor mai joaco-n ceas.
Inf. Toma Hedeşan
6. Vinde mama crumpile
Şi-m cumpără zaghie,
Că zaghie Tăte poartă,
Suferini nu poartă.
Vinde mama cucuruz
Şi-m cumpără, iapanbluz,
Că iapanbluz tăte poartă
Suferini nu poartă.
Io cu mama m-am glumit
Şi rujiţă m-o sădit.
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Ce mi-i mie dă rujiţă,
Dacă n-am bădiţă?
Tata numa’ s-o glumit
Şi ruguţ că m-o sădit,
Ce mi-i mie dă ruguţ,
Dacă n-am drăguţ?
Inf. Eufemia Hedeşan
7. Spune-mi, mândră, ieşi, nu ieşi,
O te fac fără fereşti?
Fereştile nu-s dă fier,
Dau cu pumnu-n ele, săr!
Spune-m mândră, poţ, nu poţ,
O cu vorba mă tăt porţ.
Ş-asară pă vremea cinii
M-azmuţa mândra cu cînii
M-azmuţa şi nici prea,
Că ştia că vin la ea.
Inf. Elena Sfăt n.1925.
8. Nime-n lume nu să-nşală
Ca ficioru când să-nsoarâ.
Pride caii la cocie
Şi-şi aduce sărăcie.
Inf. Dimitrie Hedeşan născut în 1908.
9. Dragă mi-i lelea făloasă
Că face mălaie groasă,
Şi le bagă cu lopata
Şi le scoate cu covata
Şi le ţîpă porcilor
Dă pomana morţîlor.
- Ştii tu, mândră, ştii tu, ştii,
Când eram noi doi copii?
Ne iubeam pă sub ascuns.
Cine ne-o văzut, ne-o spus.
Cine n-o-ncheput dă noi
N-ar avea noroc dă boi,
Nici dă stavărul cu oi.
- Moşule, batrânule,
Lasă grebla şi furca,
Hai, dă-m arată casa.
Când casa m-o arâtat,
Tăt cu vin m-o închinat.
De la nime nu luam
Pân’ mireasa mă-mbia:
- De la tine oi lua
Că m-ai fost drăguţa mea.
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Mirile atunci zicea:
- Doamne, bate p-acela
Ce voieşte a lua
Nevăstuţa altuia.
- Lasă, mândră, lasă, lasă,
Din anu’ optzeci si şasă,
Că tri ani - îi vreme lungă,
Poate doru’ să m-ajungă.
Inf. Ioan Lingurar zis Moşu Ţâganu
- lăutar - născut în 1889.
10. Zis-o hâda d-ângă noi
S-o peţăsc că-m dă doi boi,
Lângă boi îm dă ş-o vacă,
Lângă vacă-m dă ş-o capră,
Lângă capră loc dă iarbă.
Boii, vaca, or crepat,
Lupii capra m-or mâncat,
Locu’ ierbii s-o uscat,
Io cu hâda am rămas.
- Du-te, hâdă, d-ângă mine!
- Nu mă duc că ne stă bine.
- Du-te,hâdă, d-ângă vatră!
- Nu mă duc, că-s cununată.
Când o văd în uşa şurii,
Gândeşti că-i mama pădurii.
Când o văd în capu’ gol,
Fug viţăii dân ocol.

Inf. Eufemia Hedeşan

11. Cine ne dăsparte, bade,
Pice-i carnea du pă spate
Dărăburi şi fâşii late.
Dă ne-o dăspărţî v-o fată,
Fie-i moartea acăţată.
Dă, ne-o dăspărţî ficior,
Fie-i moartea dă topor.
Dă mi-i lăsa, bade, tu,
Să te sece Dumnezo,
Ca frunza alunului
În postu’ Crăciunului.
Si dacă te-oi lăsa io
Să mă sece Dumnezo,
Ca frunza curechiului
În postu’ Sânpetrului.

Inf. Eufamia Hedeşan

12. Drăguţu’ care-i drăguţ,
Vine sara şi dăsculţ,

Da care îi mare câne,
Are cizme şi nu vine.
Badea meu dă nealcoş mare
Nici obghele-n cizme n-are,
Şi să-ncalţă cu hârtie
Ca să-mi facă locomie.
Locomie nu m-o face,
Batar nevoia să-1 calce
Locomie nu m-o fi,
Pân-o fi el ş-o trăi.
Badea meu dă nealcoş mare
Tri părechi dă friguri are.
Mă-sa-i ţâne vinerile,
Ca să-i treacă frigurile,
Io îi ţân vinerea mare
Ca să-1 prindă şi mai tare,
Şi îi ţân vinerea sacă,
Să-1 prindă, să nu-i mai treacă.

Inf. Ecaterina Dragoş n. Rotar în anul
1910.

13. Mărită-te, mândruliţă,
Şi mă cheamă la credinţă,
Să-ţ aduc cârpă pă cinste.
O năframă roşiuţă
Că ştiu că m-ai fost drăguţă.
Mărită-te, mândra mea,
Că nidejdea dă la mine
Îi ca gheaţa cei subţâre,
Când te dai şi nu te ţâne.
Bate, doamne, ce-ai d-a bate,
Bate iarba dân morminţ,
Şi p-aceia doi părânţ
Ce dăspart pă doi iubiţ.
Cine nu ştie urâtu,
Vin-la mine, i-l arâtu,
Că mânc cu el dântr-on blidu.
Şi beau apă dântr-on vas.
Să fi bătut dumnezău
Talpa leagănului meu,
Că şi talpa-o fost dă plop
Şi io-am fost fără noroc.

Inf. Ecaterina Dragoş

14. Sâli mama dă mă dede
La ocol cu iarbă verde,
La ocol cu iosag mult,
La dragu’ ce mi-i urât.
Soacra şede după masă
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Şi-m zîce că nu-s dă casă.
Mie nu-mi fu lene-a zâce:
Ce, ruşine să te mânce!
Da nu-s dăstul dă frumoasă
Pântru căsuţa voastă?
Că nu ţi-i casa curte,
Nici ficioru, ficior dă frunte,
Că ţi-i casa iştălău
Şi ficioru’-on tăntălău.
Să fi dată Dumnezo
Să nu-1 fi cunoscut io:
Că dăcât pită cu cumlău
Şi barbatu-on tătălau,
Mai bine mălai cu moare
Şi bărbatu’ ca o floare.

Inf. Sidonia Taşcă n. Juncan în anul 1900.

15. Du-te, bade, dracului,
Nu-mi sta proptă gardului,
Că dă când m-am rădicat,
Tăt proptă la gard m-ai stat.
Şi dă câne, ce eşti câne,
Gardu mare, nu te ţîne.

inf. Ecaterina Dragoş

16. Mărita-m-aş, mărita,
Pita n-o ştiu frământa.
-Pune apă şi fărină

Alte cântece
1. La Târguţ la Târnova
Tăt omu-ş mână vaca,
Numa’ io n-am ce-m mâna,
Io m-oi mâna nevasta.
- Gată-te, nevastă, bine
Şi haida la târg cu mine.
Câţi drumari pă drum treceu
Tăt pă mine mă-ntrebau:
- Dă vândut ţi-i nevasta?
- Dă vindut îi, săraca.
- Cât îi preţu’ dumneaei?
- Şaptezeci şi cinci dă lei.
Si dacă vrei să o iei,
Şaptezeci şi doi dă lei.

Inf. Ecaterina Dragoş

2. Frunză verde dă dudău,
Pasăre dă la Şiclău,
Dă-i trece pîn satu meu

Şi dăloc îi troaca plină.
Pă lopată n-o ştiu pune
Pân’ n-oi lega-o cu fune.
În cuptori n-o ştiu băga
Până vine soacră-mea.

Inf. Ecaterina Dragoş

17. La nevasta băutoare
Nu-i place cuptoriu mare.
Dân cinci pite ş-on lipii,
Când le scoate, una nu-i.
Pune vina pă bărbat
Că el pita o furat.
Nu-mi mimţî, muiere, mie
C-ai dat pita pă răchie.

Inf. Ecaterina Dragoş

18. Mândra mea dă vrenică,
În poale să-mpiedică,
Şi dă beată ce îi beată
Bagă pita pă su’ vatră.
Când s-o scoată dîn cuptori
Să uită cu ochiu chior,
Scoate aluatu’ gol.
Iar bărbatu’ o întreabă:
- Ce-ai făcut, nevastă dragă?
- Io, bărbate, am băut
Şi nu mai ştiu ce-am făcut.

Inf. Ecaterina Dragoş

Şi-o-ntreba maica dă mine,
Tu să-i spuni că trăiesc bine.
Tăt cu lanţuri la picioare
Numa’ la neagra-nchisoare.
Lanţurile-or rujinit,
Mânile m-or putrăzît,
Mânile, inelele,
Uăchii şi sprâncenile.

Inf. Ecaterina Dragoş

3. La moară la Sălcioară,
Macin grâu,macin săcară
Ca să fac o turtişoară
Frământată cu-otrăvioară,
Să dau badii ca să moară.
Badea când dân ea gusta,
Dă la inimă ofta.
- D-aşterne, măicuţă, patu,
Că mândrile m-or mâncatu
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Două mândre dântr-on sat
Şi-o nevastă cu bărbat.
Dă la uşe pân la pat
Dă tri ori am leşinat.
Când era la miez dă noapte,
Ghiţişor trăgea pă moarte,
Când era la prânzîşor,
Ghiţişor era-ntră flori,
Când era pă la amniază,
Ghiţă era dus d-acasă.

Inf. Ecaterina Dragoş

4. Mai vină sara pe la noi,
Ionele dragă.
Poarta îi dăschisă,
Lampa îi aprinsă,
Mama s-o culcat,
Io te-am aşteptat.
Şi-am scos capu pă fereastă,
Ionele dragă.
Şi-am văzut io bine,
Că nu ţâi la mine,
Ş-am plâns, şi-am oftat
Ş-apoi m-am culcat.
Ş-am visat visuri ciudate,
Ionele dragă.
Că zîceai dă mine,
Că nu-s pântru tine,
Că n-am bani,nici casă,
Nici zestre aleasă.
Zestre n-am, că n-am avut,
Ionele dragă.
Tata o băut, mama o băut,
Io n-am câştigat căci m-am sărutat.
Răspândită în Pecica după cel dintâi
război mondial şi foarte des cântată între
cele două războaie.
5. În grădina cu flori multe,
S-aude, s-aude,
Să şterje mândra pă frunte,
S-aude, s-aude.
Nu să şterje d-asudată,
Foaie-frunză lată,
Să şterje de supărată,
Foaie-frunză lată,
Că-i mere badea-n armată
Foaie-frunză lată.
- Du-mă, bade, şi pă mine,

Floare, trei smochine.
Io te-aş duce, mândră dulce,
Floare dă măr dulce,
Io te-aş duce, mândra mea,
Floare şi-o lalea.
Io te-aş duce în armată.
Foaie-frunză lată.
Tunu-i greu şi arma-i grea,
Floare şi-o lalea,
Tu nu poţ să tragi cu ea,
Floare şi-o lalea.
Cântată de feciorii ce plecau în armată
între cele două războaie mondiale.
Inf. Dimitrie Hedeşan n.1908.

6. Bate, doamne, strada asta,
Că p-aci s-o dus nevasta.
Las-o, las-o să să ducă,
Să să ducă, să iubească,
Să nu să mai bolnăvească.
C-astă vară n-o iubit,
Şi mult timp s-o-mbolnăvit.

Inf. Dimitrie Hedeşan

Răspândită în acelaşi timp.
7. Somnu mi-i şi pic dă somn
Şi n-am inde să adorm.
Mă dusăi la mândra mea
Şi clătinai fereasta.
Şi bag-sama-am fost cam bat
Şi prea tare-am clătinat,
Că bărbatu i-i s-o sculat
Şi pă ea c-o întrebat:
- Tu, muiere, tu, nevastă,
Cine bate la fereastă?
- Taci, bărbate, şi te culcă,
Nu-ţ face noaptea nălucă,
Că nu-i dracu’ să te ducă.
C-o fi mâţa lu vecina
Care ne-o mâncat găina.
- Tu, muiere, tu, urjie,
Mâţa nu-i cu pălărie,
Nici cu cap dă-nvălitoare,
Nici umblă-n două picioare.

Inf. Dimitrie Hedeşan

8. Toate fetele se duc
La umbra dă nuc,
Dar pe mine nu mă lasă
Măicuţa dân casă,
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Că să teme că m-o pierde
Prin pădurea verde.
Că m-o mai perdut o dată
Prin pădurea lată.
Şi iară că m-o găsît
Când fânu-or cosât.

Toate fetele să trag
La umbra dă fag,
Dar pe mine nu mă lasă
Măicuţa dân casă.
Cântec foarte răspândit la Pecica.

Strigături
1. Asta-i rara, rara-rării,
Mânce-o mama supărării.
2. Rara zîce,
Rara-m’ place,
Rara cu nevoi mă face.
3. Seri în sus ca pipirigu’
Şi vini jos ca beteşigu’.
4. Învârti-te, fată, roata,
Ţuci-te pruncu’ lu’ tata.
5. M-o făcut mama su’ pat
Micutel şi blăstămat,
M-o făcut, mama la foc
Micutel şi bun dă joc,
M-o făcut mama-n păsulă
Micutel şi bun dă gură.
6. Inde joacă nătăfleţî
Nu să fac nici crăstăveţî.
7. Cei dân coadă
Rău o noadă.
8. Inde-i mama să mă vadă
Cât dă bine-m’ şede-n coadă.
9. Fugi d-aci, nu mă-ncâlci,
Rupă-ţ dracu cioaricii.
- Ba p-a tăi, că îs mai răi,
Că io-i ţân dă fund p-a mei.
10. Highiduşu’ zice moale
Bag-sama-l doare la foale.
11. Zî o rară, uăchii-ţi sară,
Zâ o deasă, uăchi-ţ iasă.
12. Zî, ţâgane, că-ţ’ dau carne,
C-o murit on cal în deal
Şi-o murit calu dă râie,
Na, ţâgane, carnea ţie.
13. Asta-i nuntă, nu-i minciună,
Că tăţ’ îs cu voie bună.
14. Miresuţă cu cunună,
Fă-ţ’ o ţir dă voie bună.

15. Frunză verde du pă coastă,
Frumoasă-i mireasa noastă.
Şi iar verde du pă rât,
Nici junile nu-i urât.
16. Cui nu-i place junile,
Şadă-n lanţ ca cânile,
Cui nu-i place mireasa
Meargă-n mâne-sa.
17. Bucură-te, soacră mare,
C-ai o noră ca o floare.
18. Soacra mare poale n-are.
- Toarce nora şi i-o face!
- Poale dă bumbac,
O purta on cioc dă drac.
19. Doamne, dă cu popa-n Criş,
Cu dascălu’ dă tolchiş;
Dă, doamne, cu popa-n baltă,
Cu dascălu-n ceialaltă.
20. Bănăţanu-i ca ţâganu’,
Ţâne dragostea cu anu’.
21. Asta-i fată jucăuşă
Cu gunoiu’ lângă uşă.
22. Asta-i fată lăudată
Cu gunoiu’ lângă vatră,
Ţâpă furca-n buruieni
Şi să cară îa pomeni.
23. Nana cu rochie roza
Gura i-i ca frişeboza,
Nana cu sugna pistriţă
Nu şti face-o chisăliţă.
24. Badea meu dă băl ce-i băl
C-o gură dă apă-l spăl.
Da’ la badea bărnăcuţ’
Trăbă Murăşu’ oprit
Şi sopon dă tri arginţ.
25. Floare-nflorită ieri,
Ş-o drăguţă la doi veri,
Floare-nflorită marţ
Ş-o drăguţă la doi fraţ’.
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26. Hop, ţup, ţup, abia mă duc
Pân’ la umbra cei dă nuc,
Hop, ţup, ţup, d-abia mă trag,
Pân’ la umbra cei dă fag.
Nana cu banii pă chept
Mâncă curechiu năfert,
Nana cu sugna pistriţă
Nu şti face-o chisăliţă.
27. Frunză verde dă nădai,
Tânără mă măritai
Şi rea soacră-m’ căpătai.
Da socru îi şi mai rău,
Că şede încruntat la masă

Bocete

1. Cuscră, cuscră, draga mea,
Am zis că nu m-oi cânta,
Da-am o inimă păgână
Şi la copârşeu mă mână.
D-o fi pă cum să vorbeşte
Mort cu mort că să-ntâlneşte,
Când îi trece-n cee lume,
Strigă mama mea pă nume,
Că ea-n cale ţ-o alergare,
Şi mâna ţ-o sărutare,
Scaun dă hodină ţ-o dare,
Şi te mine te-o-ntrebare.
Io, cuscră, tare te-aş ruga,
Tare nu o supăra,
Nici tare nu o-mbucura.
Numa’-i spune adevărat
Că dă când ea o plecat,
Străină tare am rămas.

Inf. Lenuţa Hedeşan născută Vlad în 1923.

2. Tuşe, tuşe, draga mea,
D-acasă când am plecat
Am zâs că nu m-oi cânta,
Da’ io nu mă pot răbda,
Că mă doare inima,
Tuşe, tuşe, draga mea,
Când îi trece-n cee lume,
Strâgă pă mama lu Ioţa pă nume
Câ ea-n cale ţ-o alerga
Şi dă el te-o întreba.
Că, tuşe, cum l-aţ crescut
În lume, fără părinţi.
Fără mamă, fără tată,

Şi zâce că nu-s dă casă.
Mie nu-m’ fu lene-a zâce:
Taci, ruşinii să te mânce,
Câ ţ-o fost lumea pă brâncă,
Şi ţ-o fost lumea pă şagă,
Ce nu ţ-ai luat mai dragă.
28. Mărita-m-aş să nu şed,
Numa’ câmpu’ să nu-1 văd.
Câmpu’ să-l vadă bărbatu’,
Io să mătur, să fac patu’,
Să pun oglinda-n fereastă,
Să văd bine-m’ stă nevastă.
Parc-ar fi făcut din piatră,
Fără fraţi, fără surori,
Parc-ar fi căzut dîn nori.

Inf. Lenuţa Hedeşan născută Vlad

3. Taică, taică, dragu’ meu,
Hai, taică, să ne vorbim,
C-acuşa ne dăspărţâm,
C-acuşa vine popa
Şi te duce d-aicea.
Şi vin diecii doi cu doi
Şi te duc de la noi,
Taică, taică, dragu’ meu.
Strigă, taică, pă tetica
Şi-i priteşte dă maica,
Că maica-i muiere bătrână
Şi-i trăbă grije multă.
Taică, taică, dragu’ meu,
Priteşte la fiii tăi
Să nu uite pă maica,
Că n-are pă nimenea,
Da’ ei au pă fii lor
Şi dă ea nu le-o fi dor.

Inf. Lenuţa Hedeşan n. Vlad

4. Lume rea şi-nşelătoare,
O, mult eşti amăgitoare,
Multe tu făgăduieşti,
Da’ puţîne le-mplineşti.
Tu ai zâs că ai putere
Să-m dai toate pă plăcere,
Văd că nu eşti desfătare,
Făr’ că eşti cale de-ntristare,
Mai mult nu pot să vorbesc,
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Văzând că tăţ mă jelesc.
Mai cu sama-a mea iubită
Soţioară supărată,
Iată ora întristată
O sosit şi pântru mine
Să mă despărţesc dă tine.
Aşa dăspărţâre mare
Nouă multă întristare,
Căci noi mai mult nicioadată
N-o să vorbim laolaltă.
Dar astăz’ când cruda moarte
Aşa grabnic ne dăsparte,
Vine-odată, mai pă urmă
Să-ţ zâc sănătate bună.
O, iubita mea soţie,
Făgădinţa-i căsătorie
Ţîne mâna ta cea dreaptă
Şi dîn inimă mă iartă.
Vină şi tu prunc iubit
Lângă sicriu’ cel cernit,
Să te strâng la al meu sân
Că astăz’ ne dăspărţâm.
Iară tu, ficuţa mea,
Ascultă pă mamă-ta.
Veniţi toţi ai mei iubiţi
Să vă sărut pă obraz,
Că dă tata aţi rămas.
Vai, ce jale şi suspine
M-a cuprins astăz’ pă mine,
Rămas bun, soţia mea,
Mai mult nu ne-om mai vedea
Tinde mâna ta cei dreaptă
Şi dân inimă mă iartă.
Zâceţi toţi din inimioară:
Fie-i ţărâna uşoară.

Inf. Sidonia Taşcă născută Juncan

Zicerea a fost creată la moartea soţului
său.
5. Moarttea crudă când ne-ajunge,
Inima din piept ne-o frânge,
Că prin cap trec jalnici gânduri.
Copârşeu din patru scânduri,
Moartea lege pă lume n-are,
Duce tăt, fără cruţare,
Duce tată de la fii,
Dulcii mei iubiţi copii,
Rămâneţi az părăsiţi
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În năcazuri şi durere.
Cine vă dă mângăiere?
Ah, cum plâng sărmanii prunci,
Cum să tânguiesc atunci
Când ei văd că n-au pă nime
D-ajutori în astă lume.
Însă în zădar sânt toate
Că tăicuţu lor nu poate
Să rămână pe pământ,
Că să duce în mormânt.
Lăs’ acia a mea muiere
Cufundată în mare jele,
Ah, lăsa-v-oi, prunci micuţ,
În năcazuri asupriţ.
Vină, Sida mea iubită,
Că ai rămas văduvită
Şi-ngrijeşte de copii.
Când văd pruncii că rămân,
Să dăsparte d-al meu sân,
Nici on om pe astă lume
Nu ştie, nu poate spune
Când vine moartea tirană
Şi viaţa ţi-o dăstramă.

Inf. Sidonia Taşcă născută Juncan Zicere
de la moartea soţului.

6. Bocet la moartea lui Gheorghe GheorghiuDej, compus de Sidonia Taşcă
Dragu’ nost şi Gheorghe-a nost,
Dragu’ nost şi bunu’ nost!
Mândru ţ-o fost numile,
Puţînele zîlile...
Când ai fost tu la celulă
Nu avuş pită dăstulă,
Da la Dumnezo m-am rugat
Şi d-acolo te-o scăpat,
Te-o pus pă liber picior
Ş-ai ajuns conducător.
Acuma avuş dă toate
Şi nu te-ai gândit la moarte.
Vai, tu moarte-afurisită,
Că dă nime n-avuş’ frică.
Vai, tu moarte, ce-ai vinit,
Că Gheorghe nu te-o poftit,
Fetile nu te-or dorit,
Poporu’ nu te-o aşteptat
Şi tu moarte ai intrat
Cu paharul cu pelin
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On aşa om frumos să-nchini.
Şi el, betu’, o gustat,
Tu viaţa i-ai scurtat.
Când l-au dus la cimitir
Dragu’ nost şi bunu’ nost,
Dragu’ nost şi Gheorghe-a nost!
Nu sâli cu el tare
Că-i dăstul zâua dă mare.
Eu mai am o rugăminte
Până nu-l duceţ la morminte:
Să te duci, Gheorghe, te duci,
Pântră două rânduri dă nuci.
La capătul rândului
Îi on pom cu frunza lată
Acolo morţii te-aşteaptă.
P-al meu soţ dă li-i videa,
Te uită d-a direapta,
Îi videa barem casa,
Casa lui, dragă, casa,
Cu farbă galbănă vopsîtă,
Cu pământ acuperită
Şi dă doi orfani oprită.
Întră la el în ocol,
Spune-i că dă el mi-i dor.

Nu s-o gândit la păcat,
Că tânără m-o lăsat.
M-o lăsat tânără dă ani,
M-o lăsat cu doi orfani,
M-o lăsat cu ei micutei,
Să mă chinui io cu ei.
Zâua, noaptea am cosut
Copiii de i-am crescut
Şi mult m-am lăsat pă mine
La copii să le fie bine.
El dă prunci dă te-o-ntreba,
Dragă, spune-i aşa:
- Vai dă pruncu’ cel sărac,
Că la nime nu i-i drag.
Unţî lor, neamuri aproape,
Îm urăsc pruncii dă moarte,
Umblă-n uşa domnilor
Ca să mânce dreptul lor.
Io dă rău când am dat,
Io, ţie, Gheorghe, m-am adresat
Şi tu m-ai scris pă vedere
Că tu ai mare durere
Şi tu-n lume ai să faci
Să aperi dreptu’ la săraci.

Folclorul obiceiurilor
Colinde

1. Corinda lungă sau corinda Crăciunului
Doi, tri, cum îşi mergu - bis
Iai, domnului doamne,
Doi tri cum îşi mergu.
Doi, doi drumărei,
Drumari cine sântu?
Una-i Maica sfântă,
Unu-i sfânt Iosifu.
Ei că să duceau
În sara dă Ajunu
În curtea lu’ Crăciunu.
Ei sălaş cereau
Dă cumu ştiau.
Crăciun grai grăiere:
- Şti-vă Dumnezău
Că sălăii-s mulţî.
Io sălaş v-oi dare
În grajdu cailoru.

Pă la miez dă noapte
Pă maica-o ajunjere
Neşte munci cam grele
Ca fiu’ sfânt să nască.
Şi nu putea naşte
Dă rosuri dă caii,
Dă sunet dă frâne.
Maica-n grai grăiere:
- Blăs, Iosive, blămu,
Blăs, să-i blăstămămu:
Cai afurisâţî,
Să nu aveţi saţ,
Numa’ la Ispas
Şi-atunci numa’-on ceas.
Hai, Iosive, hai,
În grajdu’ boiloru.
Boii aburară,
Pă maica uşurară.
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Crăciun sluji mânare
Să deie la boii.
Afară ieşeu.
La pământ cădeu
Şi din grai grăiau:
Crăciune, stăpâne,
Că d-afară-i vară
Şi în casă-i iarnă.
Crăciun mi-şi ieşere,
La pâmânt cădere
Şi din grai grăiere:
- Iartă, maică, iartă,
Că io n-am ştiutu,
ca să fi ştiută,
Sălaş ţi-aş fi dată,
În casă după masă,
Pat împerinat
În şapte încornat.
- Că io i-oi iertare,
Dacă mi-i aduce
Pă Dăali Sapta
Ca să-m fie moaşe
La fiul sfânt Hristos.
- Că io ţ-oi aduce-o
Numa’ dă uăchi îi oarbă,
Dă mâni îi oloagă.
Legenda păstrată doar prin amintiri
continuă astfel: Dăali Sapta vine şi moşeşte
pe Hristos şi astfel se vindecă şi la mâini şi la
ochi. Se spune că ea fusese ologită de însuşi
Crăciun, Care cu mare frică o aduce de unde
ştie că o ţine ascunsă.
Scrisă în ianuarie 1943,
Informator: Toma Hedeşan născut în 1860
în comuna Pecica.

2. Variantă a aceleaşi colinde
Doi boieri, doi marii,
Ca şi doi drumarii.
Drumari cine sântu?
Una-i Maica sfântă,
Unu-i sfânt Iosivu.
Vin din Rusalimu,
Merg în Vifleemu.
Maria-n grai grăiere:
- Iosive, mi-i greu
Dă drumu’ iest rău.
Hai, să hodinim

Şi să ne d-umbrim.
Şi on plop aflară
Si-acolo stătură.
Plopu’ să-ntindere,
Umbra şi-o tragere,
- Hai, Iosive. hai,
Plopu’ să-l lăsămu
Şi să-1 blăstămămu:
Plop afurisit,
Să creşti tăt în susu,
Să n-ai nici on rodu.
Ei on măr d-aflară
Şi-acolo stătură
Şi mi să d-umbriră.
Măru să-ntindere,
Umbra şi-o lăţere.
- Hai, Iosive, hai,
Măru’ să-1 lăsămu
Şi să-1 lăudămu:
Să creşti tăt în lături,
Să sporeşti cu roduri.
Şi ei or ajunsu,
În sara dă Ajunu,
La poarta lu’ Crăciunu.
În continuare colinda continuă prima
variantă începând cu versul „Ei sălaş
cereau”.
Informator: Eufemia Hedeşan

3. La tata cu tri ficiori
La tata cu tri ficiori – (bis)
Dom’, dom’ d-al nostru,
Tri ficiori, tri meşteri mari,
Dom’, dom’ d-al nostru.
Dusără-să a vânare.
Ei vânară. Ce vânară?
Ei vînară-on pui dă iudă.
Ei bat puiu’ şi-1 întreabă;
- Spune, spune, pui dă iudă,
Cât îi marea d-acufundă?
Iară mama puiului
Zbiară, zbiară-n gura mare:
- Ce bateţi voi puiu’ meu?
Că io vouă că v-oi spune
Cât îi marea d-acufundă!
Cât îi ceriu’ dă pământu’,
Pă jumătate mai multu.
Ei bat puiu’ şi-l întreabă:
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- Spune, spune, pui dă iudă,
Câţ peşti în mare sântu?
Iară mama puiuluiu
Zbiară, zbiară-n gura mare:
Nu bateţi voi puiu’ meu,
Că io vouă că v-oi spune
Câţ’ peşti în mare sântu.
Câte frunză-s pă pământu,
Pă jumătate mai multu.
Ei bat puiu’ şi-l întreabă:
- Spune, spune, pui dă iudă,
Când îi coada veacului,
Sfârşitu’ pămîntului?
Iară mama puiului,
Zbiară, zbiară-n gura mare:
Ce bateţi voi puiu’ meu?
Că io vouă că v-oi spune
Când îi coada veacului,
Sfârşitu’ pămîntuluiu.
Când o da ficioru-n taică
Şi ficioriţa în maică.
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Auzită de la Gheorghe Hedeşan n. în 188
şi Lazăr Hedeşan n. în 1898.

4. Variantă a aceleaşi colinde
Are omu’ tri ficiori,
Măruţ, mărgăritari,
Şi tăţi tri îs meşteri mari,
Măruţ, mărgăritari,
Meşteri mari, Năvodari.
Şi vânară. Ce vânară?
Şi vânară-on pui dă iudă.
Şi tăt batu-l şi-l întreabă:
- Spune, spune, pui dă iudă,
Cât îi marea d-acufundă?
Maică-sa în grai grăia:
Nu bateţi voi fiu’ meu,
Că io vouă spune-v-oi
Cât îi marea d-acufundă.
Cât îi ceriu’ dă pământu’.
Iară batu-1 şi-l întreabă:
- Spune, spune, pui dă iudă,
Câţ’ peşti sânt în marea?
Maică-sa în grai grăia:
- Nu bateţi voi puiu’ meu,
Că io vouă spune-v-oi
Câţ’ peşti sânt în marea:
Câtă frunză şi iarba.

Iară batu-l şi-l întreabă:
- Spune, spune, pui dă iudă,
Când îi coada veacului?
Maică-sa în grai grăia:
- Nu bateţi voi puiu’ meu,
Că io vouă spune-v-oi
Când îi coada veacului:
Când o da ficioru-n tată
Şi fetişoara în mamă.

Inf. Maria Trif n. Imbroane in 1898 în
Pecica

5. Corinda fetii
Noii ş-am vinitu,
Dalbişoară fată,
Noii ş-am vinitu.
Berbe negru ţându,
Dalbişoară fată,
Berbe negru ţându.
- Dacă-i rându-aşere,
Dacă-i rându-aşere.
Io ţie ţ-oi face,
Dalbiş ficioraşu,
Io ţie ţ-oi face,
Chimeşe dă inu,
Dalbiş ficioruşu,
Chimeşe dă inu,
Cu chetori dă firu,
Dalbiş ficioraşu,
Cu chetori dă firu.
- Dacă-i rându-aşere,
Dalbişoară fată,
Dacă-i rându-aşere.
Io ţie ţ-oi face,
Dalbişoarâ fată,
Io ţie ţ-oi face,
Furcă şiruită,
Dalbişoară fată,
Furcă şiruită,
Cu priznel dă lutu,
Dalbişoară fată,
Cu priznel dă lutu,
Ca să te sărutu,
Dalbişoară fată,
Ca, să te sărutu.

Inf. Lazăr Hedeşan

6. Raiu’ luminos
Scris-o Domnu’ ce-o mai scris,
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Raiu’ luminos – (bis)
Scris-o masă dă matasă.
După masă cine şede?
Şede dragu’ Dumnezău
Cu tăţi sfinţii lângă el.
Tăt închinau şi beiau
Pă Dumnezo pomineau.
Iar Ion în grai grăia:
- Dă-mi, Doamne, ce-oi cere io,
Dă-mi cheile raiuluiu,
Dă-mi suştariu dă botez,
Ca să botez pă Hristos,
Pă Hristos, pă lumea toată.

Inf. Eliţa Hedeşan n.1892.

7. Colo susu
Colo sus, colo mai sus,
Şi-a nost domn îi Dumnezău, refren Colo sus la răsăritu
Iestă-on măr mândru-nfloritu.
La umbriţa mărului,
Estă-o masă dă mătasă
Cu scaune -mprejurată.
După masă cine şede?
Şede zâu-dumnezău
Cu tăţi sfinţii lingă el.
Tăţi beiau şi gomăneau,
Pă Hristos îl pomeneau,
Cum s-o dat chnaiului
Pântru masa raiului.
Dumnezo în grai grăia:
Fiiţi, fiiţi, dragii mei,
Care voi că v-iţi d-afla
Să intraţi pă iuda-n iad?
Ni-ci unu’ nu-şi d-aflară,
Fără Ilie-Sintilie,
Numa’ el că s-o d-aflat
D-o băgat pă luda-n iad.
El dun grai aşa grăia:
- Dă-mi, doamne, ce-oi cere eu.
Dă-mi, doamne tu, tunu’ mie,
Tunetu’ şi fulgeru’.
Dumnezo din grai grăia:
- O, Ilie, puiule,
Io tunu’ ţie á-oi da,
Tunetu’ şi fulgeru’,
Numa’ dă li-i şti purta,
Tună rar, fulgeră des.

Cînd tună dântâiaş dată,
Iuda rău să spăimântată,
Când tună a doua oară,
Iuda afară că ieşere,
Când tună şi-a tria oară,
Iuda-n iad că şi intrară.
Da’ anume ce-o furat?
Căldăruţa mirului,
Ciubăru’ botezului.

Inf. Gneorghe Hedeşan n. 1888

8. La cel măruţ roşioru
La cel măruţ roşioru,
Dom’, dom’ d-al nostru – (bis)
Joacă-on cerbuţ străjioru.
Da nu joacă cum să joacă,
Ci el sere sus la soare,
Sus la soare cum răsare.
Pătru, Pătru harcaş mare
Trasă harcu’ să-1 săgete.
- Nu tu-n mine săgetare,
Că io nu-s cine gândeşti.
Că io-s Uănu-Sânchiuănu,
Nănaşu’ lu’ dumnezău,
Umblu noaptea cununând,
În zori dă ziuă botezând.

Inf. Eliţa Hedeşan

9. Dă când domnu’ s-o născutu’
Dă când domnu’ s-o născutu
Şi pământu’ o făcutu,
Ceriu sus l-o rădicatu,
Doame, mândru 1-o-mbrăcatu,
Tăt în stele măruntele
Şi cu luna pântră ele.
Şi o scară tăt dă ceară
Dumnezo pă ea coboară,
Tăt la zâle mari şi rari,
La sfinte duminecile,
La dalbe bisericile.
Ghieci mici cu cărţi în brânci,
Tăt cântau şi să rugau,
Pă Dumnezo pomineu.

Inf. Eufemia Hedeşan

10. Micu melinioru
Micu melinioru,
Galbăn peltinioru,
La frunză-i mărunt,
La d-umbră-i rotund.

369

Etnografia, folclorul, activitatea cultural-artistică

Firu’ firuieşte
Faşa d-o-mpleteşte.
Când faşa-o găta
Pă creangă-o zvârlea.
Şoimii să lăsară,
Faşa d-apucară,
Sus cu ea zburară,
Sus la Sântionu,
Jos la Peltionu.

Inf. Maria Trifu n. Imbroane

11. Colo sus la munte
Neaua-i d-on jenunche,
Colo jos la vale
Neaua-i şi mai mare.
Iestă-on păcurariu
Şi doi lotrii mariu
Lotrii s-or vorbitu
Pă el să-l omoare.
Păcurariu-o zâsu:
- Dă mi-ţ’ omorâu,
Voi să mă-ngropaţî,
La furca fântânii
În mij1ocu’ stânii.
Fluiera să-m’ puneţ’.
Vântu’ când o bate,
Fluiera o zâce,
Uăile s-or strânje,
După mine-or plânje:
O, drag gazda nostu,
Ce om bun ai fostu!
Că ne-ai hărănitu
Şi ne-ai adăpatu
Şi ne-ai preumblatu.

Inf. Eufemia Hedeşan, Ecaterina Dragoş
şi Maria Trif

12. Variantă mai bogată
Colo sus la munte
Neaua-i d-on jenunche,
Colo jos la vale
Neaua-i şi mai mare.
Iestă-on păcurariu
Şi doi lotri mariu
Lotrii să vorbiră:
- Hai să-l omorâm.
Turma-o auzîtu,
În grab-o pornitu
Şi gazdii i-o spusu.
Baciu să ducea
Lotrilor zâcea:
- De mi-ţ’ omorâu
Voi să mă-ngropaţu
L-a furca fântânii.
În mijlocu’ stânii;
Fluieraşul meu
Fie-m copârşeu.
Vânt’ când o bate
Dă la miază-noapte,
Uăile s-or strânje
Ş-or începe-a plânje:
Vai, drag gazda nostu
Ce om bun ai fostu.
După culegerea „Mioriţa” de Adrian
Fochi pag. 714, Culegător I. Lipovan,
informator Lucian Emandi - elev normalist
- Culeasă în 1936.

Poveşti
Povestea lui Pipăruş Pătru
(fragment)
O fost ce-o fost, că dacă n-ar fi nu s-ar povesti, ca on purice ar plezni; purecile când
plesneşte, tată lumea asta prăvuşeşte dintr-on părete în celălalt părete; să-l iee dracu pă cel
ce-o crede!
O fost odată intr-on sat o văduvă care avea şasă prunci, tri ficiori şi tri fete. Ei aveau o
moşie indeva dăparte dă sat, păstă câmpuri multe. Când o dat primăvara, ficiorii or vrut să iasă
la arat şi s-or rugat dă mama lor să le trimeată amniazu cu cele tri surori. Fetile să plânjeau
însă că nu ştiu drumu la holdă. Atunci ficiorii or prins caii la plug şi or tras o breazdă dă
acasă până la holdă ca să aibă fetele sămn după care să vină cu amniazu!
On zmău ce îş avea sălaşu pă acolo o văzut urma şi dântr-on loc o şters-o trăgând alta ce
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ducea la palatul lui. Surorile mergând cu amniazu şi ţînând urma plugului, or ajuns până la
palatul zmăului. El le-o prins pă tăte tri şi le-o impărţît cu cei doi fraţi a lui.
Sara ficiorii s-or întors acasă năcăjiţi şi flămânzi. Gândeau că surorile lor n-or vrut să le
aducă amniazu: Când or ajuns şi mama lor le-o spus că surorile or plecat şi nu s-or mai întors,
ficiorii or plecat după ele să le coate. Or mers şi ei după breazdă şi or ajuns la curtea zmăului.
Ăsta i-o prins pă tăţ şi i-o închis. Aşa că într-o zî o rămas muierea, moma lor, sîngură pă lume.
Era năcăjită dă să-şi piardă firea. Nu-i mai vinea nici dă lucru, nici dă nimic.
Într-o zî s-o apucat să măture pân casă. Văzu o boabă dă piperi ce să durgulea năintea
măturii. Să aplecă, il ridică şi-l pusă pă marjinea fereştii. Boaba dă piperi să durguli iară
şi pică jos. Muierea îl rădică iară. Piperiu nu vreia nicicum să steie inde-l aşeza. Atunci îl
înghiţî. Şi după ce o înghiţît piperiu muierea să sâmţî grea şi la vremea potrivită născu on
ficior frumos pă care-l boteză Pătru, iar uuoaminii îi ziceau Pipăruş Pătru - fin’că s-o născut
dîn boaba dă piperi.
Da’ Pipăruş Pătru era năzdrăvan, El creştea într-o zî cât alţî prunci într-o lună, într-o
săptămână cât alţîî într-on an. Aşa că nu trecu mult şi el era on ficior în tătă firea. În vreme
ce alţî dă vârsta lui să jucau în prav, o să ţîneau dă rochia mamii lor şi să învăţau să umble în
picioare ţânându-să dă vatră, el şidea dă vorbă cu uuoaminii mari şi să mirau dă el uuoaminii
cât îi dă cuminte şi dă tare. Şi tăt mirându-să şi az şi mâne ajunsără să zîcă întră ei: „Măi, ce
ficior tare şi cuminte, şi nu ştie el că fraţii şi surorile lui îs la zmei”.
Az aşa, mâne aşa, dă la o vreme vorbile or ajuns la urechile lu’ Pipăruş. El nu mai ştia ce
să facă şi îi era ruşine să să mai întâlnească cu uoaminii. Întrebă pă mă-sa:
- Mamă, am mai avut io fraţ şi surori?
- N-ai mai avut, maichii, îi răspunsă ea dă frică să nu-l piardă şi pă ăsta.
Da’vorbile uoaminilor să înmulţau pă zî ce Pătru să întărea şi să făcea mai frumos. Cum
încă mai sujea ţâţă la vremea acee, ceru de la mă-sa să-i deie să sugă pă su pragu căşii. Prinsă
pragu’ dă sus a uşii şi rădică în sus casa dă su’prag s-o făcut loc. Acolo o culcă pă mă-sa.
Muierea l-o ascultat. Când o văzut-o su’prag Pipăruş o întrebat-o:
- Mamă, am mai avut io fraţ şi surori?
- N-ai avut, maichii, suspină ea.
Atunci Pătru lăsă casa mai jos şi o întrebă iară:
- Mamă, am mai avut io fraţ şi surori?
- N-ai avut, maichii, zisă iară, da’cu greu.
Pipăruş lăsă casa şi mai greu pă teptul mamii sale, dă abia putu să zîcă:
- Lasă-mă, dragu mamii, că-ţi spun. Ai avu tri fraţi şi tri surori, da’ i-or prins zmeii.
Pipăruş scoasă atunci pă mă-sa de su’ pragul căşii, o rugă să-l ierte şi să-i spună cam în
ce parte să află palatele zmeilor. Cu lacrimi în uăchi îl ruga mă-sa să nu mai umble pă la
zmei:
- Şasă am perdut, nu mai vreau să te perd şi pă tine.
- Nu-ţ fie frică, mamă. Fă-m numa’o pogace cu lapte dă la sânu’ tău, pune-m-o in straiţă,
şi-m mai pune câte o cîrpă pă care o purtau surorile mele în cap când erau fete mari, că plec
să-i scăp dîn robie.
Muierea rămasă acasă să-i facă pogacea şi să-i pregătească straiţa, iară Pătru s-o dus la
căuaci să-şi facă on paloş. A doua zî porni. Trecu păstă câmpuri, pastă o pădure şi ajunsă
şi el la palatul zmăului. Să ajeză lângă gardu’ocolului, aproape dă fântână şi aşteptă. Nu
mai era mult până la mniaz. Odată văzu că dîn casa zmăului iese o nevastă tânără şi vine la
fântână după apă. O lăsă să-ş umplă cănţîle şi când ea porni cătă casă el îi zvârli năinte una
dîn cârpile ce i le-o dat mă-sa.
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- Uită-uită! Asta-i cârpă dă când eram la mama fată, zîsă nevasta aşezând jos cănţile şi
grăbindu-să să o rădice. Dă inde o ai, întrebă pă Pipăruş.
- Dă la mama care-i şi mama ta, zîce el.
Îi povesti apoi cum s-o născut şi cum amândoi sânt fraţ şi dă ce a vinit aici.
- Petre, Petre, zise fata, dacă eşti fratile nost, întoarci-te la mama şi n-o lăsa singură la
bătrâneţe. Dăstul ni-s noi la zmei. Lasă-ne că ne-am învăţat în robie. Du-te şi scapă dă aici.
Că zmeii sînt tri fraţi unu mai tare dăcât altu’ şi ăsta a meu îi cel mal slab.
- Nu-ţ fie frică, soră, zisă Pipăruş. Spune-m numa’ care îs obiceiurile zmăului tău?
- Când să întoarce acasă zvârle buzduganu’ dă la tri duleauă, şi buzduganu’ dăschide uşa,
sere pă masă şi apoi în cui. Da’ hai mai bine în casă, că acuş îi aci şi pă când vine trăbă să-i
fie masa pusă şi mâncarea nici prea caldă, nici prea rece, cum îi mai bună dă mâncat, altfel
îi vai ş-amar dă mine.
- Astăzi gândesc c-o fi vai ş-amar dă el.
Intrară în casă şi începură a-ş povesti una alta. Nu trecu mult şi auzîră izbitura buzduganului
în uşe. Buzduganu’ sări pă masă. Pipăruş nu-l mai lăsă să să pună în cui, şi îl prinsă, ieşi afară
şi-l zvârli dă să dusă păstă şasă duleauă pă lângă urechile zmăului.
- Grei goşti am io pă acasă, zisă zmăul intorcându-să dân drum să-ş coate buzduganu ‘pă
hotară. Asta nu poate fi altu’ dăcât şogoru’ Pipăruş Pătru.
După ce-ş găsî buzduganu’ porni cătă casă mânios c-o falcă-n cer şi cu una-n pământ.
- Noroc şogore, zîsă zmăul intrând pă uşe.
- Nici on noroc, că n-am vinit să ne goştim, ci am vinit să ne luptăm.
- Ne-om lupta noi, da’ nu vreau să zîci că ai vinit la casa mea şi te primesc ca p-on orbeţ.
Hai în ocol să ne facem mâncare.
Era obiceiu’ la zmăul ăsta ca năinte dă luptă să mânce tri boi fripţ, tri boi ferţ, tri cuptoare
dă pită şi să beie tri vasă cu vin. Aşa trăbuia să facă şi Pipăruş. Şi mai zîcea zmăul că acel ce
gată mai iute cu mâncarea să lovească la cap pă cel ce rămâne în urmă cu uoasăle cu blidele,
cu doajile dă la vasă.
Să aşezară fiecare să-ş taie boii, să-i cureţe, să-şi coacă pita, care dă care mai iute şi apoi
să pusără la mâncat. Rupea Pipăruş câte on ţâmp dă bou odată, mâncă şi bău dă-l întrecu pă
zmău. Să porni apoi să-l lovească în cap cu ce-i vinea în brâncă dă-l făcu numa’ cucuie.
După ce gătă şi zmău, Pătru zîsă:
Acuma, zmăule, hai la luptă. Vrei în luptă să ne luptăm, o-n paloşe să ne tăiem?
- Ba, în luptă, că-i mai dreaptă.
Să slobozî zmăul la Pipăruş, îl cuprinsă în braţă, îl rădică şi când îl trânti dă pământ intră
în pământ până la glezne. Apoi iară zmău-să repezî şi-l băgă în pământ până în jenunţ.
Pipăruş sări iute afară, prinsă pă zmău, îl trânti dă-l băgă în pământ până în grumaz şi
scoţând paloşu îi tăie capul.
Soră-sa nu mai pute dă bucurie. Îş petrecură tătă sara voios. Noaptea acee Pipăruş să
hodini, iară a doua zî, dă dimineaţă, porni spre curtea celui dă al doilea zmău.
Ajunsă şi acolo tăt cam înaintea amniazului, aşteptă pă cei dă a doua soră să iasă la fântână
şi-i azvârli în cale cârpa. Să bucură şi să înspăimântă nevasta când auzî că voinicu’ îi frati-so
şi că o omorât pă zmău’ce i-o prins.
- Îsta, a meu, îi mai tare, zisă ea. Zvârle buzduganu’ dă la şasă duleauă, şi la mâncare
mâncă şasă cuptoare dă pită, şasă boi fripţ şi şasă ferţ şi bea şasă vasă dă vin.
- Lasă-l că nu mai bea dă multe uări, zîsă Pătru şi intrară în casă.
Nu intrară bine şi buzduganu’ izbi în uşă şi sări pă masă. Pipăruş îl apucă şi-l zvârli cale
dă nouă duleauă, dă să spăimântă zmăul.
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Îş culesă buzduganu’ dă iughe-l găsî şi să întoarsă acasă:
- Noroc, şogore Petre!
- Intră noi nu-i vorba dă noroc, numa-i dă luptă.
- Lasă, Petre, să ne ospătăm năinte că-s flămând şi după aceea ne-om lupta.
Să pusără iară să-şi pregătească mâncarea după obiceiul zmeilor. Pipăruş să porni să
mânce carnea, mai fiartă, mai nefiartă - mai friptă, mai năfriptă, numa’ să ghete mai iute să
lovească el pă zmău în cap cu oasăele, cu blidile şi cu doajile. Să porniră apoi la luptă şi mai
cu greu, tot el îl învinsă pă cel dă al doilea zmău.
A triia zî Pipâruş ajunsă la sora lui cei mai mică, ce i-o fost dat-o la zmăul cel mai tânăr.
O întălni şi pă ea, după obicei, la fântână. Când auzî că ficioru’ ăsta îi fratile ei şi că o omorât
pă cei doi zmei să bucură. Apoi să spăimântă.
- Frate, frate, ia. –ntoarci-te, că zmăul meu îi aşa dă tare cât amândoi fraţî lui la on loc.
- Cât poate mânca?
- Mâncă nouă boi fripţ, nouă ferţ, nouă cuptoare dă pită şi bea nouă vasă dă vin.
- Atâta pot şi io. Da buzduganu’ cât îl azvârle?
- Dă la nouă duleauă.
- Numa’ atâta pot şi io, da d-acee n-ai frică, zâsă Pipăruş, şi întră în casă.
Nu intrară bine şi numa’ ce aud buzduganu’ lovind în uşe. Pipăruş îl prinsă şi-l azvârli
năpoi.
Aha, gândi zmăul, îi acasă şogorul Pătru. Lasă că n-are să şadă mult la mine şi porni mai
iute cătă casă cu buzduganu’ pă umăr.
- Noroc, şogore Petre, zisă zmăul intrând pă uşe.
- Noroc, zmăule! Gata eşti dă luptă?
- Hai întâi să ne goştim.
Să porniră să-şi facă mâncarea. Tăia Pipăruş boii, da’ nici zmău’ nu să lăsă. Îi înghiţa
Pătru mai fripţi, mai năfripţi, da’nici zmău’ nu-i cota dă fripţi, o’ dă ferţi, ci rodea carnea
ca să ajungă să-l lovească pă Pipăruş cu uoasăle şi cu blidile în cap. Oricum făcea Pipăruş,
nu-l pute întrece pă zmău. Vâzând că aşa nu să pot slăbi unu’ pă celălalt, porniră să să lupte.
Si luptară ei, luptară până sara, da’ nici unu’ nu-l putea slăbi pă celălalt. Si erau ostăniţi dă
atâta luptă şi copţ dă sete. Atunci trecu pă acolo on corb.
- Corbule, corbule, zîsă zmău’, moaie-ţ aripa în apă rece şi vină şi mă răcoreşte că ţ-oi
da stârvu’ lu’ Pipăruş.
- Corbule, corbule, zisă Pipăruş, răcoreşte-mă pă mine şi-ţ dau hoitu’ zmăului.
Da’ corbu îl ascultă pă zmău. Atuncea Pipăruş într-o clipă scoasă dîn straiţă pogacea ce
i-o făcut-o mă-sa, îmbucă din ea şi prinsă puteri noi. Îl rădică pă zmău dă la pământ şi-l izbi
dă-l băgă în pământ până-n grumaz, apoi scobind paloşul îi tăie capu’.
Să bucură soră-sa când văzu asta. Luă cheile zmăului şi dăschisă podrumul inde erau
închişi fraţii lor. Le spusără şi lor cum că au încă on frate, pă Pipăruş Pătru, cum el i-o scăpat
dă zmei. Încărcară apoi pă cară tătă averea zmăului, luară ciurzîle dă vaci şi dă boi şi porniră
să să întâlnească cu celelalte două surori. Multă avere mai încărcară în cară şi porniră tare
bucuroşi cătă casă.
Noaptea îi prinsă în pădure. Pipăruş care era ostănit după atâta luptă să culcă lângă on
trunchi gros dă goron. Fraţî lui prinsără a să vorbi între ei:
- Măi, cine ştie dacă ăsta îi chiar fratile nost. Cum să poate ca mama la bătrâneţe să mai
aibă copii? Apoi dă când am plecat noi dă acasă nu-i chiar atâta vreme. Da’ dacă-i şi el altă
tăpăranie care ni-o scos dă la zmei şi ne duce în robia lui.
- Nu să poate, zîsără surorile. Îi fratile nost. Ne-o adus cârpile dă când eram la mama.
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- După asta nu ne putem lua. Mai bine să-l legăm şi să-l lăsăm aici în pădure. Ne-am
păcălit o dată cu zmeii, nu mai trebuie să ne încredem în orice.
Cum or zâs aşa or şi făcut. L-or legat pă Pipăruş dă trunchiul acela dă goron cu lanţurile
cu care or fost legaţi ei în închisoarea zmăului. Or înjugat boii şi hai cătă casă. Mama lor
când i-o văzut nu mai putea dă bucurie.
- Da’ fratile vost, Pătru, inde-i?
Să cam ruşinară fraţî când auzîră. Mondrăniră ce mondrăniră, că Pipăruş o rămas mai la
urmă, că o vini şi el, dă’ în gându’ lor gândeau că acolo o rămâne în veac.
În vremea asta Pipăruş să trezi legat. I-o cam vinit lui în minte ce-or fi gândit fraţii şi di
ce l-or legat. Să întrista. „N-au fraţî încredere în mine.” Începu să să râdă sîngur. „Bine-or
făcut că m-or legat dă goronu’ ăsta. Şi-aşa nu prea avea mama lemne dă foc. Îi duc acuma
să aibă”. Să opinti cu trunchiu dă goron în spate şi porni cătă casă.
Cum ajunsă fraţî şi surorile îi ieşiră în cale şi-i cerură iertare:
- Iartă-ne, frate Petre, şi crede-ne, că pân câte am trecut noi ne-o făcut să ne temem dă
tine.
- Vă iert, fraţii mei, vă iert. Mamă şi voi fraţi şi surori. Văd io că loc laolaltă nu-i pântru
noi. Io plec în lume să-m găsăsc fraţ pă măsura mea.
Mult o plâns muierea când o auzît că cel mai mic prunc a ei, cel ce i-o adus năpoi pă
ceilalţi dă la zmei, pleacă, dar n-o putut să-l facă să-ş schimbe hotărârea. A doua zî Pătru ş-o
sărutat mama şi fraţî, ş-o luat paloşu şi o plecat în lume.
Povestea cu zmău’ şi cu ţâganu’...
A fost ce-o fost...
Or fost odată tri fraţ’ păcurari. Şi s-o ivit pă acolo pă inde îşi păştia ei turmile, on zmău.
O vinit zmău’ şi dă dăparte o pornit să zbiere:
- Aleeeu, aleeu,
Aş mânca carne dă mnel...
Ş-o luat pă un păcurari cu turma cu tăt şi l-o dus.
A doua zî, o vinit iară şi l-o luat şi pă a doielea păcurari.
O rămas numa on păcurari, da’ şi ăsta era îngrozît şi aştepta să vină zmău’ si să-l ducă.
Şi cum şidea el năcăjit, iaca, să trezeşte cu on ţâgan că vine la el:
- Baci păcurariule, mânca-te-aş, dă-m să îmbuc o ţâr’ dă caş. Să pune păcurariu şi-i dă,
ca cum tăt atâta îi era.
Ţîganu’ să uită la păcurari şi-l vede năcăjit.
- Ce eşti supărat, baciule,
Iaca şi iaca, îi spune omul. Uită ce s-o intâmplat cu fraţî mei şi acuma aştept să-m vină
şi mie rîndu’.
- Te scap io, păcurariule, zice ţâganu’, numa’ să-m dai ce-ţi cer. Dă-m o ghioabă dă lapte
şi hai s-o îngropăm în pământ. Iau ei ghioaba ş-o îngroapă.
- Mai dă-m pietrile cele să le băgăm în foc. Pune-m aci neşte caş proaspăt.
Nu gătă el dă aşezat tăte şi numa’ ce aud şuieratu’ zmăului:
- Uhuhău, uhuhău.
Aş mânca carne dă mnel...
Nu trece mult şi numa’ iacă o şi ajuns zmău’ lângă stână şi să câştigă să-l ieie pă păcurari
cu turmă cu tăt. Atunci numa’ ce-i ieşe ţâganu’ năinte, şi să-ncoardă la el şi-i zice:
- Atunci mi-i mânca tu pă mine, când îi arăta că ieşti mai tare. Să uită zmău’ lung, la el,
îl vede cam negru, da’ nu atâta dă zdravăn dă să-i fie frică - zâce:
- N-am io nimic cu tine. Io cu păcurariu am ce am.
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- Ba am io cu tine, zâce ţâganu’. Ce te prinz’ de fratele păcurariu!
- Di ce paşte turma pă moşiile mele. Ce coată în binile meu? Trăbă să-m plătească.
- Atunci ţ-o plăti când îi arăta că tu eşti mai tare.
- Să prăbălim, zâce zmău’. Hai la luptă.
- T-ar place, zâce ţîganu. La luptă cine nu ştie. Îm’ pui pedica şi zîci că ieşti mai tare.
Uită cum îi, zmăule. Atunci zîc că eşti mai tare dăcât mine, când îi pouate da cu picioru în
pământ, dă să iasă lapte.
Să învoieşte zmău’. Să repede şi când izbeşte cu picioru’ i să băgă pânâ la jumătate în
pământ. Îl scoate, să scutură dă pământ, da nici urmă dă lapte.
Ţâganu’ să îndireaptă cătă locu’ înde o îngropat ghioaba cu lapte. Dă şi el on pic cu picioru’
şi odată sere laptile şi stropeşte afară, că nu era îngropată ghioaba numa’ dasupra dă tăt.
Stă zmău pă gânduri, da tăt nu i să-m pare. Să fie omu’ ăsta bărnaci chiar aşa dă tare.
Ţâganu’ nu-l lăsă să să gândească pre mult.
- Atunci îi fi tu mai tare ca mine, când îi strânge o piatră în brânci şi să iasă lapte dân
ea.
- Înghe-i piatra, zîce zmău’.
- Iacăt-o! zâce ţâganu. Şi-i dă pietrile ce le-o ars în foc. Pusă zmău’ brâncile pă ele, să
arde, da nu zâce nimic. Să repede şi le strânje în pălmi dă tăte le sfarmă. Năsâp le face, da’
lapte nu cure dân ele.
Să sufulcă ţâganu la mâneci, pune mâna pă caşu’ proaspăt ce şi l-o câştigat dă-ndămână
şi când îl stoarce iese lapte dân el. Amu zmău s-o cam spăriat.
- Mă, zice el cătă ţigan, nu vii să te baji slugă la mine?
- Mă, zmăule, io mă bag, da să ştii că io mi-s învăţat să slujesc ca lumea. Nu la urmă să
zîci că nu mă ţini până la capăt şî să nu-mi dai simbria.
- Îţ plătesc io simbria, zice zmău’. Pă mine cine m-o slujit n-o rămas nămulţămit. Ce
ceri pă an?
- On sac dă galbini.
- Îi cam mult, ţîgane, că nici la mine nu stau galbinii pă garduri.
- Dacă nu stau şi ieşti orbeţ, ce umbli după slugă.
- Îţi dau jumătate dă sac.
- Îm, dai jumătate, da cu păcurariu’ nu mai ai nimic.
Si aşa o plecat zmău’ acasă şi l-o dus pă ţigan slugă, la el, în ţara zmăilor. Acolo anu’ era
numa dă tri zâle.
Cum o ajuns acasă, o lăsat pă slugă în ocol şi el s-o dus în casă la mă-sa şi i-o spus tăt
ce-o păţît.
- Mamă, să-l vezi, ăsta-i mai tare dăcât mine.
Să uită mă sa pă fereastă. Veghe pă ţigan în ocol. Nu i să-mpare dă el.
- Mamii, ăsta nu-i mai tare dăcît tine, numa-i mai hunsut. Acuma, dacă l-ai băgat slugă,
să-i dăm dă lucru, şi-i vide tu cât îi dă slab. Luaţî-vă şi mereţi după lemne, la pădure.
Ieşi zmău’ în ocol şi-l strîgă pă ţâganu’.
- Hai la pădure după lemne, c-o zîs mama că nu mai are.
Merg şi la pădure, şi zmău’ cum ajunje, să apropie dă on frasăn nalt, şi când pune mâna
pă el îl smulje ca pă o buruiană. Zmulje aşa mai câţva frasăni, vo doi goroni şi s-apucă să-i
facă znop. Când i o legat bine, rădică znopu’ în picioare şi-l strîgă pă slugă să vină să i-l
rădice în spate.
Ţâganu’ când l-o văzut ce face, s-o spăriat la început. Până la urmă nu ş-o pierdut
curaju. S-o pornit să taie cu brişca coarghe lunji dă vie sălbatică şi să le înşire pă la marjinea
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pădurii.
- Ce faci acolo, zâsă zmău’ după ce vede că ţâganu’ n-are dă gând să vină să-i rădice
znopu în spate.
- Da ce gândeşti că io mă joc ca tine să mă duc acasă cu două-tri surcele, să mă trimeată
mă-ta în tătă zî la pădure? Leg acuma pădurea tăt roata, o iau în spate şi ţ-o duc în ocol, să
aibă mă-ta dă foc o vreme.
Când aude zmău’ să spărie rău.
- Lasă, mă, pădurea aici, că în tăt hotaru’ meu n-am alta şi-i în loc bun. Ia şi tu on znop
ca mine şi hai acasă.
- Ba io să mă fac dă râs ca tine nu pot. Ce zîce cine mă vede cu tri surcele în spate? Pă
la noi şi babile aduc mai mult. Io duc tătă pădurea, o nu duc nimic, că aşa am biciulit că-i
chiar cam cât pot duce io o dată pădurea asta.
- Mai bine nu duc nimic, lasă că duc io, zâce zmău’, dăcât să-mi zmulji pădurea. Hai
acasă.
- Ai vre! Io o duc tătă pădurea, o dacă nu mă leşi mă iei şi pă mine în spate şi mă duci
până acasă.
Zmău’ abia apucă să pună znopu’ dă lemne jos şi iute fuje la mă-sa în casă să-i spună
cât îi dă tare ţâganu.
- Mamii, nu-i el mai tare dăcât tine, da’ i mai hunsut. Mereţ’ voi numa’ şi aduceţ apă şi-i
vide.
Să duce zmău’ în cămară şî scoate dă acolo nouă piei dă bibol tomnite aşa să poată aduce
apă cu ele. Le zvârle în ocol şi cheamă pă slugă să meargă după apă. Avea zmău’ o fântână
într-o vale nu dăparte dă casă.
– Du-le tu goale, zice ţâganu’, că le-oi aduce io pline.
Ajung la fântână, da’ când să uită ţîganu şi vede vigherea să spărie. Era cadă nu videre.
Atunci îş scoate brişca dân jeb, şi începe a săpa tăt roata pă lîngă doajele fântânii.
- Ce faci omule, zîce zmău’.
- Ii vide tu dăloc.
- Ce să văd? Ce mai ai dă gând?
- Da gândeşti că mult mă mai potricesc io cu câte on strop dă apă? Scot fântâna dă aci şi
i-o duc la mă-ta năintea uşii să aibă, nu să mă tăt facă să vin pă aci.
Iară să cruceşte zmău când aude.
- Lasă fântâna locului, că o rămas dă-la tata. Inde s-o duci în ocol la mine? Aici are
izvoară bune şi-i şi bună apa.
- Ce-m’ pasă mie dă tatâ-to? M-ai băgat slugă, io vreau să te slujesc ca lumea nu să-m’bat
joc. Io cu atâta apă nu mă duc acasă, că nu mi-s prunc.
- Ia zmău’ şi umple pieile cu apă, le ia în spate şi să duce acas. Acolo, iară să încuie cu
mă-sa în casă să steie dă vorbă.
Ţâganu acuma să apropie dă uşă şi ascultă ce vorbesc.
- Lasă-l dracului, zîce zmăoaica. La noapte el să culcă în iezle în iştălău că aşa-o data la
sluji. Tu iei buzduganu’ cel mare, te duci şi-i dai una, o două şi ai gătat cu el.
Ţâganu’ cum aude asta, începe să zbiere în gura mare că el n-o mai văzuţ aşa gazdă care
nu-i ştie da dă lucru, şi el îi învăţat să slujască nu sâ piardă vremea.
Mai trece o vreme şi vine zmău’ şi-l chiamă pă ţâgan la cină, apoi îi arâtă inde să să
culce.
Să culcă ţâganu’ în iesle şi bagă dă samă că zmău’ să tăt premblă pân ocol. Atunci porneşte
el să sforăie dă urla iştălău’. Zmău’ cum aude, să duce să-şi ieie buzduganu’. Ţâganu sere
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iute din iesle, pune la locu’lui o piatră mare ce era în iştălău şi el să ascunde su’ iezle. Nu
trece mult şi vine zmău’. Să apropie dă iezle şi izbeşte o dată cât ce poate cam pă inde să
gândea că-i capu’ ţâganului. Ţâganu dă su’ iezle face odată:
„I î î...”
Atunci zmău’ mai dă o dată.
Ţiganu mai face un „âââ”, da mai slab.
Să mai repede o dată zmău, da’ ţâganu nu mai zice nimic.
A doua zî, până-n zîuă să trezeşte zmău’ că-l scoală ţâganu.
- Hai, gazdă, că te prinde amniazu’ în pat. Ce-m’ mai dai dă lucru? Să spărie zmău.
- Mă, da tu ce te scoli cu noaptea în cap. Ce, n-ai putut dormi?
- Ba, dă durmit am durmit io bine. Numa’ tri pureci m-or muşcat az’ noapte. Trăbă să
strâng măru’ lupului să mai ţâp pân iştălău, că dă când n-ai mai avut slugă s-or cam înmulţît
purecii.
Dacă mai aude zmău’ şi asta, să - ie şi iară să duce la mă-sa să-i spună că ţâganu’ ista-i
aşa dă tare.
- Nu-i el, mamii, mai tare dăcât tine, numa’ i mai hunsut, o ţâne una bătrâna. Ia zî cată
el să vă bateţ’.
Iese zmău afară şi-l chiamă pă ţâgan.
- No, astăz asta ni-i treaba să ne batem cu bâta.
- Tumna la asta mă gândeam şi io, zîce ţâganu, căruia numa’ dă bătaie cu zmău’ nu-i
ardea.
S-or băgat într-o casă a zmăulul. Ţâganu o pus brânca pă o bâtă scurtă şi la zmău i-o
rămas o rudă lungă. Amu când vreia zmău’ să lovească pă ţâgan nu putea, că dădea cu ruda
în păreţ’. Ţâganu s-o furişat cum o putut, s-o apropiat dă zmău şi o început să-i deie păstă
uachi până tăt l-o vânăţât. Dă la o vreme o zâs zmău‘:
- Hai, să mai ieşim afară.
- Să ieşim, da să schimbăm şi bâtile.
Amu ţâganu cu ruda dădea în zmău, i-o băga în uăchi şi nu-l lăsă să să apropie dă el. Şi
aşa iară o ieşit zmău’ bătut dă s-o dus la mă-sa să să plângă:
- Mamă, ţâganu ăsta-i nai tare dăcât mine.
- Maichii, ascultă-mă tu pă mine şi nu te lăsa la el, că nu-i el mai tare dăcât tine, numa-i
mai hunsut. Mă, mereţ’ să mâncaţ’ pere şi-i veghea numa’ cât îi dă slab.
L-o chemat zmău pă ţigan să mânce pere. Avea un păr frumos şi mare în gredină. Or ajuns
la păr. S-o întins zmău’ şi o luat păru’ dă vârf, l-o îndoiat la pământ şi-l ţânea aşa aplecat să
mânce ţâganu pere. Dă la o vreme zâce zmău:
- No, amu mai ţâne şi tu dă păr să mânc şi io.
Când o prins ţâganu dă vârfu’ părului s-o îndreptat păru’, dă odată l-o rădicat pă ţâgan
până în vârv şi l-o zvârlit până dă ceialaltă parte a părului în iarbă.
Băgsama toamna acolo în iarbă şidea ascuns on iepure. Cum s-o trezît iepurile cu ţâganu
lângă el o şi luat-o la fugă.
Zmău’ când l-o văzut pă ţâgan acolo l-o întrebat:
- Ce coţ’ acolo?
- Ai văzut pă fratele Andraş? Eu am pus mâna pă el, da tu nu poţi.
Să ia zmău’ de-a lungul câmpului, da nici vorbă să pună mâna pă fratele Andraş. Să
întoarce gâfâind şi iară să duce la mă-sa şi să plânje.
- Dragu mamii, ăsta-i mai hunsut dăcât tine. Dimineaţă cheamă-l în casa cei dă năpoi şi
prăbăliţi care să beşeşte mai tare.
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A doua zî dă dimineaţă cheamă zmău’ pă slugă în casa cei dă năpoi. Când intră ţâganu’
acolo găsăşte pă cei doi păcurari.
- Ce-i cu uoaminii ăştia aici? s-apucă ţâganu’ să poroncească. I-am adus io, să bâlbâie
zmău!
- Să nu-i mai văd pă aici.
Dă drumul zmău’ păcurarilor şi intră cu ţâganu în casă.
- Amu, măi ţâgane, să ne întrecem la beşîni. Acela-i mai tare casă să beşeşte mai tare.
- Beşeşte-te, zmăule, zice ţâganu’, gândindu-se cum s-o mai scoată la capăt şi amu.
Să beşeşte zmâu’ dă trosnesc podelile şi zuruie fereştile. Pă ţâgan îl ia damfu’ şi-l rădică
pă la grindă pă sus. Umbla ţâganu’ pă la podele şi pă la grinzăle şi nu să mai pute scoborî.
Zmâu’ când îl vede îl întreabă:
- Ce faci acolo, mă ţigane ?
- Astup tăte buturiţăle ca atunci când mă beşesc io, să crepi tu.
Dacă aude zmău. aşa vorbă, să repede la uşă ca nu cumva să-l omoare ţâganu. Cum
dăschide uşa, slăbeşte damfu’ şi pică şi ţâganu jos dă la grindă. Ieşe afară şi începe să strâje
după zmău că amu-i vremea să-i deie simbria, că să plineşte acuş anu.
Zmău’ iară să sfătuia cu mă-sa. Asta nu lăsa nici cum că-i mai tare ţâganu’, numa’ că-i
mai hunsut.
- Mereţ, dragu mamii şi vă întreceţi la zvârlit buzduganul. Ieşe zmău’ în ocol şi zice
ţâganului:
- No, amu mai una ai cu mine, şi-am gătat. Aşa-ţ’ plătesc şi te socot mai tare dăcât mine,
dacă îi zvârli buzduganu’ ăsta a meu mai sus dăcât mine.
- Să-l videm, să încoardă ţâganu. Era busduganu dă nouă măji numa’ veriga dă care-l
acăţa zmău’ în cui era dă jumătat’ dă majă.
- Să duc ei iară în gredină. Ia zmău’ buzduganu’ şi-l repede până la tăriile ceriului, dă
nu să mai vide, şi după două ceasuri vine jos, şi inde pică să bagă în pământ dă-i rămâne
numa toartea afară.
- Zvârle-l şi tu ţâgane, zâce zmău’.
- Mai întâi scoate-l afară cum o fost şi la tine.
Îl scoate zmău’. Să apropie ţâganu’ dă buzdugan, îi mişcă on pic toartea, da inde să-ş
prindă mintea cu el. Stă şi aşteaptă. Să gînde cum s-o mai pună în toporişte, că iaca acuma
perde tăt.
În vremea asta s-o fost însărat ş-o ieşit luna. La ţâgan atâta i-o trăbuit!
- No, zmăule, vez tu omu’ cela dîn lună, zâce el, arătând la semnele cele ce să văd pă
lună.
- Văd, zâce zmău’.
- Acolo-i fratele meu Andraş. L-ai văzut. O fost la mine şi m-o spus că el îi căuaci în lună.
Acuma îm’ face sămn să-i trimet buzduganu’ tău că i-o fi bun dă ileu. Şi porneşte ţâganu’ să
să sufulce şi să scupă în brânci ca şi când îi gata dă lucru.
Zmău’ atunci pune brânca pă buzdugan şi nu-l lasă.
- Asta-i buzduganu’ rămas dă la tata şi mă ascultă. Când îl trimet da la nouă poşte vine,
să bagă în casă, sare pă masă şi dă acolo în cui, şi altu n-am.
- Ai, n-ai, treaba ta. Io-l trimăt la fratele că şi lui îi trăbă ileu. Lasă-mă să-l zvârl.
Atunci zmău’ pune brânca pă buzdugan şi fuje cu el în cămară.
Să întoarce la ţâgan şi-i spune că-i dă plata, da să plece dă la el.
Când vede ţâganu sacu’ dă galbini nu mai poate dă bucurie, da amu’ să gânde că d-a-fetea
îi dă atâta ban, că el nu-i în stare să-i ducă. Ce să facă?
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- Uită ce-i zmăule, zâce el. Io mi-s învăţat să slujesc şi mi-s mulţămit dâ gazdă ca tine.
Mă mai bag on an.
Zmăului nu-i mai ardea dă aşa slugă. Nu ştia cum să să dăscotorosască dă el.
- Mie slugă nu-m’ mai trăbă.
- Da’ nici io nu te lăs. Vrei să zâcă uoaminii că mi-s prăpădit şi umblu dîn gazdă în
gazdă?
Până la urmă s-or înţeles că duce zmău’ banii pânâ la casa ţîganului.
Or pornit la drum cătă casa ţîganului.
Când s-o apropiat ţâganu’ dă satu’ lui şi dă coliba lui dîntră ţigani o zâs câtră zmău:
- Stai aci, să mă duc să vorbesc cu a mei, să nu să-ntâmple v’o năfăcută.
S-o dus şi ş-o adunat tăţ’ puradeii în casă pă lângă masă şi i-o învăţat să bată din cuţâte
şi din furchiţă şi să strâje: „Uleu, uleu, aş mânca carne dă zmău...”
S-o întors şi l-o luat pă zmău.
Când o văzut zmău’ coliba ţâganului, micuţă şi acoperită cu hârtie cu cătran s-o mirat:
- Mă, cu ce-i acoperită casa ta?
Tăt cu ptei dă zmău, zîce ţâganu’ fălos.
Şi aşa or ajuns şi o intrat zmâu’ în casă. Cum o pus sacu’ jos s-o pornit tătâ ţigănimea să
bată cu cuţâtile şi cu lingurile, cu furchiţâle, care cu ce-o avut, în blide şi să strâje:
- „Uleu, uleu, aş mânca carne dă zmău.”
Zmău’ atunci n-o mai găsât uşa. Ş-o dat drumu pân’ păretile colibii şi s-o dus, dă nime n-o
mai auzât dă el, şi-o rămas numa’ în poveste. Ţâganu’ o rămas cu galbinii. Poate dă atunci
o rămas dă mai au ţâganii galbini.

Interviuri interesante
am luat de la unii „peşcani – peşcane” privind
„identitatea şi tradiţia” pecicană.
L-am abordat „la divan” pe baci Pătru (Tămăşdan) „a
lu’ Pilingheriu”, poate cel mai în vârstă locuitor din Pecica,
care în lunga sa viaţă a văzut şi trăit multe:
D. P.: Baci Petre, dă multă vreme am tăt zâs c-om sta
dă vorbă să aflu şi alte lucruri despre Pecica pe care, să
zâc, nu le ştiu. Amu o vinit vremea; spune-m mai năinte
dă tăte, câteva amănunte ce te privesc personal.
P. T.: M-am născut în 1914, la Peşca, la sălaşu’ lu’
tata, dă su’ Bătania (Battonya – Ungaria); tata Gheorghiţă
Tămăşdanu (1886 – 1965) şi mama, pă care şti, cred,
o omorât-o sluga lu’ Ignăţăl (n. n. măcelarul Ştefan
Ardelean), unu Vasile Cireap, ce-o fost şi el condamnat la
moarte, Livia (1890 – 1942). Mi-s nepotu’ lu’ Mita (D-trie)
Tămăşdan (1866 – 1920) şi a lu Ghiula (Iuliana) Şchiop,
(? – 1923). Tăţ’ or fost îngropaţ’, năpoia clopotniţî dân
cimitirul „dântră Ardeleni”, da’ şi morminţîle şi clopotniţa
nu-s mai dă când s-o făcut mai dirept toltişu’ (n. n. şoseaua Nădlac – Arad) când s-o luat
loc dân morminţ’.
Am avut şi două surori; una o murit dă tânără şi ceilaltă s-o măritat la Nădlac … pruncu ei,
Cornel Stroia, avocat, l-o presupus pă criminalu’ lu’ mama, dus la Nădlac, c-ar fi cel vinovat,
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ş-aşa o fost arestat dă d-nu’ Bădoiu, ce era atunci şef dă post la Nădlac.
Ce să-ţ’ mai spun; Că m-am însurat cu Stela lu’ Filimon ş-o am pă Viorica şi pă Pătruţ
şi doi nepoţ.
D. P.: Da, spune-m’, baci Petre, că asta n-ar trăbui să să zăuite, că-i valabil şi pântru
alte familii dă peşcani, cum or ajuns Tămăşdanii la Pecica;
P. T.: O, asta-i o poveste; am auzât-o dă la moşii mei. Zâci-că, pă la 1700 şi ceva, o fost
o răzmeriţă în Ardeal dă care o ştiut şi popa Borza dân Tămaşda (n. n. azi în judeţul Bihor).
Ş-atunci, ca să schepe dă pedeapsă, s-o gândit să fugă cu baba Ana (n. n. preoteasa) şi cei
cinci ficiori şi c-o vacă. L-or prins pă drumu’ dântră Tămaşda şi Salonta şi acolo l-or omorât
şi, zâci-că, acolo-i şi îngropat.
D. P.: Da, preoteasa şi feciorii; Ce-o fost cu ei?
P. T.: Nu s-or mai întors în Tămaşda; or ajuns aicea şi s-or aşezat între Sionda şi drumu’
Bătănii inde ş-or făcut zomoniţă (n. n. un fel de bordei, cum au făcut, cum să zîce, şi
Moldovanii) să să adăpostească. Pă la 1700 şi ceva, când s-o împărţât pământul, or căpătat
şi ei. L-or lucrat, c-or fost harnici şi dăştepţ’ şi după acee s-or mutat în sat într-o casă inde
stăteau cei ce aveau grije de pădure, la marjinea satului; astăz’ pă locu’ cela îi casa tăt a lu
Tămăşdanu, acela ce-o fost primar.

Dân aceia cinci feciori să traje familia Tămăşdenilor.
D. P.: Atunci, să-nţăleg că uliţa „cee îi a Tămăşdenilor”? (se vorbeşte despre ea şi-n
prezentarea lui „C-tin Stere”)
P. T.: Apu’ io ştiu că-ntr-o vreme îi zâcea şi la acee dă la Trişcu cătă crucea lu’
Mociocuţă?!
D. P.: Nu. Aceea-i a Igrişenilor şi dacă or stat p-acolo şi Tămăşdeni. De fapt îi găsâm
acuma şi pă uliţa lu’ Poale-Albe şi-n toltiş, cum de altfel, în toltiş îs şi dăstui Igrişeni. Or
schimbat căşile după cum s-or îmbogăţât.
P. T.: Aşa-i, că şi io-am cumpărat casa dân toltiş, inghe stă Viorica, dă la Novac.
D. P.: Cum s-o ajuns ca şi-ntră Tămăşdeni, unii să să-mbogăţască şi alţii nu; cum îs a
lu’ Lupu, o a lu’ Lâlu?
P. T.: Or fost prea mulţ’ prunci ş-or împărţât pământu’ şi pă d-asupra nici n-or fost prea
dăştepţ’. Că numa să vezi; când iară s-o-mpărţât pământ or fujit în pădure să nu le deie întră
sălaşe numa pă imaşe. La urmă or văzut c-or luat pământ slab.
D. P.: Da, baci Petre, păstă drum dă şcoală (n. n. Grupul Şcolar „Gheorghe Lazăr”) or
stat „a lu’ Lupu”, pă care nu i-o chemat Tămăşdan. Cum îi?
P. T. Ba nu, tăt Tămăşdan o stat şi acolo, i-o zâs „a lu’ Lupu” care o vândut casa ş-atunci
o rămas să-i zică tăt casa lu’ Lupu. Aşa gândesc că s-o-ntâmplat, că vezi că poreclele, ca
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oamenii, s-or mutat dă la unii la alţî.
D. P.: Fiindcă vini vorba; ştii cum s-o ajuns să vă zâcă „a lu’ Pilingheriu”?
P. T.: Ştiu, da. Miloş „a lu’ Ghiula Pontii” ce-o avut sălaş lângă a lu’ tata l-o botezat
aşa.
D. P.: Da, d-ta ştii ce-nseamnă „pilingher”?
P. T. Ba, nu ştiu, numa că-i un cuvânt nemţăsc o unguresc (n. n. „infam”, mârşav) şi dacă
nu s-or prea înţeles i-o zâs aşa lu’ tata şi, iaca, acum îmi zâce şi mie.
D. P.: Şi ca o ultimă întrebare, năinte d-a-ţ’ mulţămi … şi dă rătie: ce zâci, baci Petre,
dă intrarea României în UE?
P. T.: Numa’ atâta zâc:
„Când am fost în România
Ne-am luptat cu sărăcia,
Să nu omoare România,
Da’ acum în Europa
Om face ce zâce popa.”
D. P.: Mai vrei să zâci ceva?
P. T.: Da, le zâc peşcanilor mei: „Drajii mei, peşcani! Am trăit pântră voi ş-am împărţât
şi bune şi rele; acum, la dăspărţâre, va las, ca moştenire, dragostea de glie ş-a satului iubire.
Iubiţî-vă ca fraţî şi duceţi jugu’ greu cu dragoste frăţască şi credinţă-n Dumnezău.”
* *
*
Pă nană Floriţă (Ponta, n. Moldovan „a lu’ Luchici”) am găsit-o trebăluind pe lângă
casa în care trăieşte, alături de fiul ei, Nelu, farmacist pensionar. O consider printre ultimele
pecicane care destulă vreme s-a ocupat cu ţesutul, în special de covoare. I-am luat şi d-nei
un scurt interviu:
D. P.: Mai ţeşi, nană Floriţă;
F. P.: Ba, m-am lăsat că nu prea mai pot şi nici nu aş prea avea pântru cine. Prea „s-or
domnit” tăţ. Iaca, şi fetile lu’ Nelu nici acuma nu ş-or dus covoraşile pe care le-am ţăsut
pântru ele.
D. P.: Da’ io zâc că şi dacă nu mai ţăşi n-ai zăuitat cum să lucrau ţăsăturile în casă. Ai
putea, pă scurt, să-mi spui?
F. P.: Năinte vreme, fie şi cu păstă o sută dă ani, să ţesa la Pecica, numa’ după cum am
auzât dă la bătrâni, nu tătdauna ţăsau muieri dă la Peşca; chilimurile, cele mai multe le-or
făcut muieri adusă dă la Săcusîj (n. n. Secusigiu) o dă la Nădlac, că peşcanile erau mai mult
ocupate cu munca la câmp şi pă lângă casă; aveau însă sămănată cânepă şi dă vară şi dă
toamnă, şi lână dăstulă, că la tăt sălaşu’ erau uăi. Erau, chilimurile făcute „dân doi laţ’” în
război cu iţă şi spată. Io-am ţăsut în gherghef cum am învăţat la şcoală, cu d-na Petescu, da’
acolo mă mai punea şi la războiu’ dă ţăsut.
D. P.: Da’, totuşi, te-aş întreba, chiar n-o fost nici o peşcană care să ţasă?
F. P.: Ba, or fost numa’ puţâne. O fost chiar sora lu’ mama, Mica (n. n. Cornelia Orz)
care şi ea, mai după aceea o ţăsut numa’ persane, cu noduri, cum am făcut şi io. Astea erau
dântr-un lat – 2 m / 1,5 m cum ne cerea jidani Vakram, ce era şi vopsitor…
D. P.: Da’ mi-aduc aminte că părinţii mei spuneau că Vakram o locuit şi lucrat chiar şi-n
casa pe care o locuiesc, unde de altfel, ocazie o reparaţie am găsit sub duşumea pământ cu
resturi de lână vopsită. Şi alte femei mai ştii c-or ţăsut?
F. P.: O mai fost pân’ 1930 – 40, mama d-lui prof. Şchiop (n. n. prof. Atanasie Şchiop)
care o ţăsut numa’-n război.
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D. P.: Şi bunica mea avea război dă ţăsut, chiar dacă şi ea, c-or avut uăi, nu ţesa. Ţân
minte că-ntr-o iarnă, pă când eram copil, a angajat o maramurăşană, care cu două fete, tătă
iarna or ţăsut covoare după modele pă hârtie milimetrică pă care i le-o dat mama.
F. P.: După aşa modele, cum am mai zâs, am ţăsut cu tăt felu’ dă modele, olteneşti, de
ex.
D. P.: Da, culorile dă inghe le-aţi avut;
F. P.: Io n-am ştiut alte culori decât cele Gallus, dă cumpărat, cum să zâce, da bătrânile
ştiu că vopseau în casă cu coji dă ceapă pântru galbăn, cu frunză de nuc pântru negru şi io
mai ştiu dân ce altceva, şi dă păpădie pântru alt fel dă galbăn.
D. P.: Da’, spune-m’ care ar fi operaţiile ce se cer la ţăsut?
F. P.: Îs multe: tăiatu’ cânepii, tunsu’ uăilor, topirea tulpinilor, scărmănatu’ lânii şi spălatu’
ei, meliţatu’, dăpănatu’, după tors ori în furcă, ori în furcă cu roată. Apu’ după aceea era
năvăditu’, urzâtu’ ş-apoi tăsutu’ care să face’ în mai multe feluri cum am mai zâs, în două iţă,
în tri iţă, în patru iţă, chiar şi mai multe iţă, depinde ce trebuia să iasă, că covor, că pănură
pântru sumane şi câte tăte – şterguri, merindăici, procoviţă, saci ş. a., ţăsătură pântru chimeşi,
dă lucru o dă ţânut … măsărit, cearşafuri, acoperitori dă pat care după aceea erau, fel dă fel,
cosute cu sălbănaşi, cu cipcă o şlinguite. (n. n. cusătură şi broderie)
D. P.: Da, cum îi cu cusătura „cusut pă dos” ori „una pă faţă, una pă dos”?
F. P.: Îi fel dă cusătură. „Una pă faţă, una pă dos” mai mult să făcea la ştriculit (lâna
împletită) dă sfetăre, dă ştrimfi, mănuşi, ce să făcea cu mai multe ace, altele cu acu cela ca on
cârlig. Îs multe dă povestit da acuma cine le mai face? Puţâne. Sfetăre iau dân dutene…
D. P.: Şi io zâc aşa, da’ iară mă-ntorc: zâcem tăte aştea pântru tînării de az, pântru urmaşii
lor şi poate d-aceia am şi scris altfel decât se exprimă de obicei cercetătorii. Am scris cu
gândul că nu-i uşor să reclădeşti o aşezare ca Pecica, ce şi-a pierdut multe dintre valorile
ce o defineau şi mai ales să faci ca acestea să impresioneze prin strălucirea lor într-o arie
de cultură renumită pentru vocaţia de păstrare a identităţii şi tradiţiei.
Am vrut să arătăm şi să-i atragem pe cât mai mulţi să înţeleagă că nu este prea târziu,
ca-n ţările occidentale, ca generaţiile de azi, punând mai mult preţ pe zestrea moştenită să
continue a-şi asuma sarcina de a o etala şi nu numai în spectacole.
Fie cele scrise în pagini de carte pentru strănepoţi şi bunicii de mâine!
Cred de asemenea, că în aceeaşi ordine de idei, n-ar trebui să fie uitate „jocurile de
societate” practicate atât de copii, fete şi băieţi, cât şi de tineri, în perioadele de prohibiţie
a posturilor.
O simplă enumerare, nu în totalitate, se-nţelege, ar fi suficientă; eventual, cum s-ar putea,
ca şi alte cele să fie cuprinse în fascicole ce să detalieze: „d-a meta”, „d-a caii-n călărite”,
„d-a lopta-n vargă”, „d-a mâţa-n şanţ”, „d-ascunsa”, „d-a popicu” ş. a.
Interesante sunt de asemenea acele „texte de numărătoare” pentru excludere, în vederea
alegerilor pentru joc (ca de ex. cine „stă la uăchi” în cazul jocului „d-ascunsa”):
„Etica – betica
Şi cu petrinjel” (Şí cú pétrín-jél)
Tutca – za,
sau
Prinde musca
„Una, duna,
N-o lăsa!
Trina, pana,
Dacă-i vie,
Cinca, linca
Dă-m-o mie,
Stode-bode
Dacă-i moartă
Cioc la loc (Cióc lá lóc)
Mânc-o coaptă
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