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Plășinta
Sergiu Boian
O crescut șî Nicu mare
În clasa prăgăcitoare,
Șî dă când s-o dus la școală
Parcă ar fi dat în boală...

tăman - tocmai
loasă - luase
oțără - puțin
dărinatu - glumeț, neserios, fără
căpătâi
mânșe - mănânce
să ascunge - se ascunde
o fujit - a fugit

Tăman ieri s-o apucat
Să plângă năînșetat,
Doamna dă mână îl loasă,
C-oțără să spăriasă ...
-Șe ai copile, dă șe plânji
Șî dă mână mă tot strânji?
-Ăla gras cu pălărie
M-o furat plășinta mie !
Ș-o fujit nu șciu pă unge
Șî dă mine să ascunge...
Ca s-o mânșe dărinatu
D-aia plâng ca apucatu...
-Nu măi plânje și atenție
Spune d-o fost cu intenție,
-Bine, doamna înșerc să tac
Io cred, că o fost ...cu mac!
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La buna-n avlie
Ioan Văcariu
Tătă lumea şcie
Că buna-n avlie
Creşce la grămadă
Fără pic dă sfadă

avlie - curte
larmă - gălăgie
sfadă - ceartă
lăbărțace - lățite, deformate
cicsâtă - plină, indesată

Zăși găini roşcace,
Răţă lăbărţace,
Gâşce lace-n şăle,
Ciurcani cu mărjiele.
Când foamea le-ajiunje
Urechea-ţ împunje
Larma dân ogradă
Dă gângeşci că-i sfadă.
Cot, cot, cot şî cot-codac,
Măcăice: mac, mac mac,
Ga, ga, ga şî ghi-ga, ga
Lăr, lăr, lăr strâgat aşa.
Szigeti Ioana

Buna-atunși le-aruncă
Boambe să le-ajingă
Adusă în sâtă
Pân’ guşa-i cicsâtă.
Linişcea să lasă
În avlie-n casă
Şî-n călduri ori friguri
S-aud cucuriguri.
4
4

El, zdrelit dă lovitură,
Vege c-acolo nu-i nime.

Cânili şî oglinda
Ioan Văcariu
Un cânie domniesc şî mare,
Vrând un nu şciu șie să prindă,
O întrat baş într-o sobă
Cu păreţî dă oglindă.

Şî cu mincea dă pă urmă,
Jiemând şî suflând cu greu,
Să întreabă ca dășceptu
„Cu șinie m-am bătut eu?”

Cum să sușie el în fugă
Păstă tăt, tot cânie vege
Arătându-ş colţ-n rânjăt,
La el parcă să răpege.

O-nţăles târzâu potaia
Că el s-o luptat cu sinie,
Că priecenos dân coadă
Dă dăgea era măi binie.

Cum? Să şadă el a proasta
Să-l atașie o potaie?
Săre iel primu la luptă
Cu toţ cânii dân odaie.

Toţ cânii dă pă părece
Răspungeau frumos cu coada,
Bătaia nu-ş avea locu,
Preceșugu-ș spuniea roada.

Îş ia şfung. Dă în oglindă.
Cage lat, da’ nu să lasă.
El îi mare, nu să poace
Bătut dân luptă să iasă!

Mulţ d-ar înţălejie asta
S-ar găta rălile-n lume;
Nănţălejierea s-ar stânjie
În râsece şî cu glume.

Şî povasta să pră-ntoarșie:
Rânjăt, salt şî izbitură,
Tot el cage pă pogeauă
Cu stropi sânjerii la gură.

un cânie - un câine
baş - chiar
şfung - avânt
preceșugu - prietenie

Îş ia şfung păstă măsură,
Dân oglindă să doboare
Cânili tăt plin dă sânjie,
Lovit tăt ca iel dă tare.
D-astă dată izbitura
Oglinda o sparjie binie,
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Puii
Ioan Văcariu
Are buna la sălaș
Puișori cu gât golaș
Douășdoi sau douăștri
Niși cloța nu-i poace șci.
Toată zâua piu, piu, piu
Lângă ei trăbă să fiu,
Să le dau cu un șol mare
Galbăn pisat dă mâncare.
Apă reșe cu-n căuș.
Pă urmă, pă uțuluș
Legat d-o creangă dă nuc,
Dă colo colo mă duc.
Grija puilor aș vrea
S-o aibă d-acum cloța.
Io, mică, frumoasă foc
Trăbă numa să mă jioc.
Să mă jioc, să mă jioc,
să mă jioc!
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sălaș- constructie făcută în camp și folosită ca adăpost pentru animale
cloță -cloșcă
șol- cană
căuș-vas de lemn în formă de cupă sau lingură mai mare
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Mâța
Ioan Văcariu

Cocostârșii
Ioan Văcariu

Pă pătuțu meu curat
S-o culcat așa d-odat,
Strânsă parcă dân tărâță
Mică, îndungată mâță.

Cu iancălu alb șî negru
Patru cocostârși d-odată
Sus, sus, sus pă pișioroanjie
Înșiep tăț duba să bată.

Șiț, tu, mâță ca dă pluș!
Ai vinit iar pă furiș
Să îmi strâși pătuțu? Ha?
Pă să poace-așa șeva?

Vreau să spună-n ciocu mare
Că-s flamânz șî ta, ta, taca
Broscărimea-i în pericol
Mintunaș ia, ia, ia, iaca.

Merji în pod, ce culcă-n câlț
Şî mai pringe șî v-un hârț!
Că dă nu, baș dă nu vrei
Ce dau grijă lu Grivei.

Daficea înșiep să sară
Care încotro brotașii.
Cocostârșii-i prind în ciocuri
Şî-i înghit. Vai, vai, sărașii!

mâța- pisica
pluș-catifea
strâși-distrugi
hârț – șoarece

iancăl- vestă
cocostârc- barză
duba-toba
mintunaș-imediat
daficea- degeaba
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Pantea Paula
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Veverița
Ioan Văcariu
Ieri în parc la Buziaș
Să jiuca un copilaș.
Când d-odată pă cărare
S-o ivit o arătare.
Riță, riță, veveriță
Cu stufoasa ta cogiță,
Hai să ne jiucăm d-a prinsa!
Ghișiț șine nu-i învinsa?

Rusan Filofteia

Păpușa
Ioan Văcariu

Ea cu ochii, dă mărjiele,
S-o ascuns parcă în stele.
Riță, riță, veveriță,
Hai, să-ț dau o aluniță!

Ieri la-a mea mătușă
Găsî-i după ușă,
Cu păr dă șienușă,
Mândră o păpușă.

cogiță-codiță
mărjiele-mărgele
ghișiț- ghiciți

Păpușă, tu, floare Nie
jiucăm noi oare Ca
miși surioare
Șie fug pă pișioare?
Ea dă bună samă
Zîșie numa mamă,
Visu mi-l dăstramă,
Păpușă codană.

Paca Paula
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O leagăn în brață,
O mângâi pă față.
Ea, un ghem dă ață,
Nu dă sămn dă viață.
șienușă-cenușă
miși-mici

Cânili meu
Ioan Văcariu

Arișiu
Ioan Văcariu

Ghem dă blană cam sperlită,
Are ochi, da’ parcă nu-s,
Poart-o coadă dăsplăcită
Şî cu nasu-i tăt pă sus.

Într-o zî mai cătă sară
În grăgină la buniși,
Vine pâș, pâș pă cărare
Drăgălaș, țăpos ariși.

Latră să-ș apere locu
Sau poace când îl ia frica,
Da să gudură la minie;
Vrea să zâcă: „nu-i nimica”!

Cu lăbuță micucele
Şî un rât ca dă purșiel,
Are ochi miși dă mărjiele;
Aș vrea să mă jioc cu el.

Când șî când rânjășce colțî
La v-o mâță năstăvită,
Care cu mișcări dă coadă
La bătaie îl învită.

Da să fașie ghem fricosu,
Să-ș păzască a lui viață.
Ca o loptă-i da cu așie
Da’ niși unu n-are ață.

sperlită-dezordonată
mâță-pisică
năstăvită-neastâmpărată
să gudură-se alintă

grăgină- grădină
micucele- mici
lopta-mingea

Anna Elisa Cercel Wyhnalek
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Căluţu
Ioan Văcariu

Căluţu meu
Ioan Văcariu

În ştălog la moşu
P-aşcernut dripit
Stau cai dă coșie
Şî dă călărit.

Pă căluţu meu dă lemn
Călăresc fără hogină.
Pot să zbor cu el dă vreau
Pân’ la buna în grăgină.

Moşu îi grijăşce,
Le dă dă mâncare
Şî măi dup-amiazăț
Mă punie călare.

Aiși, dacă-i ostănit,
Îl las să măi hoginească.
Stă la umbră şî nu vrea
Niși să bea şî niși să pască.

Am prins drag dă şauă,
Nu mai vreau căruţ,
D-aia tata-moşu
M-o loat căluţ.

Io dî la buna dân şpais
Aş mânca dunţ dă căisânie,
Da nu pot că mi-s acasă.
Poace merg la buna mânie.

Călăresc într-una
Dân a lui îngemn.
Calu meu îi tare
Că-i făcut dân lemn.

hogină - odihnă
ostănit - obosit
șpais - cămară
dunţ dă căisânie - compot de caise

ștălog - grajd
dripit - strivit
coșie - căruță
îngemn - îndemn

Pantea Paula
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Dă Crăşiun
Ioan Văcariu

Domnu nostu sfânt
Vinit pă pământ
Să nie mântuiască
Dân milă șierească.

Șieru dân agins
S-o pornit pă nins,
Ca să-ş pună satu
Dă niauă căbatu.

șieru - cerul
agins - adins
niauă - zăpadă
căbatu - haină groasă, palton
cindă - prima cameră la intrarea
într-o locuință

Şî albe clăbeţe
Ca să nu îngheţe
Pusă pă furiş
Pă acoperiş.
La fereşci flori dalbe
Pă pomi mii dă salbe
Mă-ncheţăsc să spun:
Vinie Moş Crașiun!
Fluturaș albi cad.
Moșu-adușie brad
Plin cu jucărele,
Lumini, acadele.
Nimic nu vă spunie
Da’ sub brad iel punie
Daruri ca dă prinţ
La copii cuminţ.

Iancu Bianca

Voi grămadă-n cindă
Să-i cântaţ colindă
Șie spune duios:
„S-o născut Hristos!”
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Faini copii
Ioan Văcariu
În ocol la moșu,
Poace nu mă crez,
D-astă primăvară
S-or ivit doi iez.
Săr, fac năsărâmbe,
N-au dăloc stăveală.
Îs frumoș șî sprinceni
Da, îs plini dă geală.

Petrariu Anamaria

Feciţa curajoasă
Ioan Văcariu

Moșu îm priceșce
Mintun să-i bocez.
Iada: Puf dă niauă,
Iedu: Titirez.

Dă tri zâle Baba-cloanţa
S-o ascuns la noi în casă,
În cădrofu nou al mamei
Şî d-acolo stă să iasă.

Câtu-i zâulica
Ne jucăm toț tri
Că bag sama iaca
Noi ni-s faini copii.

ocol- curte
năsărâmbe- năzdrăvănii
stăveală-liniște, cumințenie
geală-mândru
priceșce-spune imperativ un
lucru pentru a nu-l uita
mintun-imediat
Paca Paula
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Vrea să mă vadă pă minie
Dacă beau în zori lăpticu;
O ascult io pă mămica?
Fac șie îmi șiere tăticu?

Baba nu-ş arată mutra.
Jucăriili-o armată
Scotoșiesc, da cotoroanţa
Nu-i. Aha! Nu-i agevărată!

Sigur că le fac pă toace.
Daa… nu le fac cu plășiere;
D-aia astăz ajutoru
Jiucăriilor voi șiere!

-Ura! Cloanţa nu-i șî nu!
Vă rog să-m primiţ solia.
Ea îi numa o povastă!
Vă spun sigur, io, Maria!

Vinie ursuleţu panda
Ş-un căţăl cu flecuri mulce,
Leu, tigru ş-o măimucă
Vin năcazu să-m asculce.

cădrofu - dulapul
flecuri - pete
zoitat - uitat
scotoșiesc - caută
numa - numai

Iepuraşu fără coadă
Şî clovnu fără scufie,
Alce jiucării mărunce
Ajutor vin să-m dea mie.

Măi năince dă culcare
Ioan Văcariu
Punând jieană păstă jieană,
Ostănită zîua-ș ceamă
Însărare, stele, lună,
Păntru o hogină bună.

Fac în juru meu șierc mare;
Nime, nime n-are frică.
Iepuroniu Ţopăilă
Vrea șieva babei să-i zică:
-Di șie năcăjăşci copiii,
Babă slută, cotoroanţă?
Dacă ai coraj în cinie
Vină să ce iau dă cloanţă!
Frica șie-ţ poartă copiii
Să să șceargă pă veșie,
Șî numili tău dă jăle
Zoitat dă lume să fie!
10
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Tri nepoț cu vorba dulșie
Năvrând sara să să culșie
O roagă pă Buna-Bună
O povastă să le spună.

Nu i-o pus niși anu ăsta
Ușă d-a dă termopan,
Niși căptușală pă zâduri,
Șî niși atât pă tavan.

„Aia cu Șienușăreasa,
Ba cu purșei șie-ș fac casa!
Cu mârtanu încălțat,
Or cu Verge împărat!”

Pă pogeauă, câcea paie.
Nu cuptori, calorifer.
Iel colac cu nasu-n blană,
Cui să să plângă dă jier?

Șî povasta să-nfiripă Pă
a somnului aripă.
Vorba blândă a lu buna
Îi învăluie ca duna.

Când auge pă poceacă
Scârțâind niaua-n pișioare,
Râge dân ochi, șî dîn coadă.
Șcie că-i pică mâncare.

Șî dorm un somn linișcit
Până soarili ivit
A doaua zî dă cu zori
Îi șcerjie la ochișori.

Poace-o mămăligă caldă,
Nișce oasă...Până mânie
Îi ajung cât, biet, să-ș ducă
Viața lui, viață dă cânie.

jieană - geană
povastă-poveste
mârtanu-motanul
duna- plapumă din pene

să sprijoanie - se sprijină
pogeauă - podea
jier - ger
tri - trei
câcea - câteva

Viață dă cânie
Ioan Văcariu
Cu acoperiș dă niauă
Stâlpi dă țurțuri, tri piroanie,
Casa strâmb-a lu Grivei
Cu greu pă ei să sprijoanie.
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D-ale copiilor
Ioan Văcariu
Cu cătanili dă niauă
Iarna s-o făcut stăpână
Păstă tăt, tăt satu nostu
Şî-l ninjie d-o săptămână.

Da’ în linişcea prea multă
O fătucă-nșiepe a plânjie.
Pașiea bună-n toată casa
Ca un vis frumos să frânjie.

Nieaua groasă d-un jienunche
Nu să dă nișicum mutată.
Scârţâie a iarnă lungă
Dă moş Nică lopătată.

Să întoarșie atunșia buna:
-Dî șie plânji, tu, fată mică?
-Pâng… că… fiincă fățiolu
M-o bătut şî pâng... dă fică.

În odaie, la căldură,
Tri nepoţ, cu ei şî buna.
Ei să jioacă, ea mai toarșie
Şî n-au grij, da baş nișiuna.

-Când? Că el văd dăsămnează
P-o hârcie albă, moale?
-Da, da m-o bătut, o şciu io!
Mânie, m-o bătut şîîî… doaleeee
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Ghișitori
Șine are urechi lunji
Șî fuje dă nu-l ajunji,
Suie gealu parcă-i gol,
La vale-ș dă rostogol.
lunji - lungi
fuje - fuge
îș dă rostogol - se rostogolește

Paca Paula

La șe poartă pălărie
Dacă tot la umbră cresc?
După ploaie ies o mie,
Spune, cum să le năimesc?
să le năimesc - să le numesc
Paca Paula

Șine îmblă cu copania în space?
îmblă - umblă
copania - copaie
space - spate

Szigeti Ioana
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Îi săjeată călătoare
Șî-i plașe în apa mare,
Dăntr-un strop dă icră creșce
Șî îi mut prăcum un...
săjeată - săgeată
creșce - crește

Iancu Bianca

Dușe lumea la plimbare
Cu-amiral șî cu mecanic......
Să-l ghișeșci în grabea mare
Îț vind vorba cu...Titanic.
dușe - duce
în grabea mare - rapid
Paca Paula

Are frundză numărace,
Nu-i băgrin, niși ulm, niși cei,
Șăge în dolaf,
Șî ce-nvață tot șe vrei.
băgrin - salcâm
șăge - stă
dolaf - dulap
Iancu Bianca
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GHIȘITORI DÂN BANATU
VOIVODINEI
Uhurează, rează
Dăparce râncează.
(trenu)
uhurează - uraeză
dăparce - departe
rânchează - nechează
Merjie moșu pă călare
Cu-o mie dă așe în spinare.
(arișiu)
merjie - merge
călare - cărare
așe - ace
Iancu Bianca

Niși d-o palmă, niși d-un pumn
Numa fașe lucru bun.
(acu)
niși - nici
fașe - face
Dă la noi
Până la voi
Tot șoareși noi.
(neaua)
șioareși - pantaloni
15
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GHIȘITORI DÂN BANATU
VLAH
Două boboloașe dă arjint,
Unge le trimet, acolo să duc.
(uochii)
boboloașe - gogoloașe
unge - unde
trimet - trimit
Mare cât casa, verge ca mătasa,
Dulșe ca mierea, amară ca fierea.
(nuca)
verge - verde
dulșe - dulce
Stă în apă, dar nu să adapă.
(piatra)
adapă - bea apă
Toț să plâng, iel cântă.
(popa)
toț - toți
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Șe-i măi iuce pră pământ?
(gându)
șe-i - ce-i
iuce - iute
pră - pe

Am o grăgină plină dă oi,
Toce stau într-un pișior.
(vărdzăria)
grăgină - grădină
toce - toate
pișior - picior

Șe miaună ca mâța, dar nu-i
mâță.
(mârtanu)
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Vergețurili
Florina Ariana Colgia
Găzdărița să dușe în
grăgină, ca în totă zâua, să vadă
șe-i dă adus pântru zama pră care
ș-o făcut socoata că o fașe, dă ieri
dă cu sară. Numa ca în totă zâua
vergețurili, formolace ca dă
părage, fac vică șî strâgă dân toce
pucerili.
-Ia-mă pră mine, strâgă chelărabu
ăl cinăr!
-

-Făr dă mine nu iestă zamă și niși
vro altă mâncare, zâșe șeapa
îmflându-ș frunzâli cu aer.

Da, făr dă noi? Gângiț că să poace
fașe șieva, strâgă o păreche dă
morconi? Iuț ca arjintu ăl viu să
șupesc dă jiumătace afară dân
pământ, vecim prăgăciț să sară în
cotăriță la găzdăriță. Numa oțără să
gustaț dân noi că vigeț Cula
Vârșăzului fără ochilari.

-Ba pră minie, că mi-s măi
cărnoasă, să înfofică varza dă vară!

-Iaca mă măi gângesc pră șinie să
iau astăz, să fașe găzdărița cu
18
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potcă, părând că nu-i sigură șe ia.
Șcie ea, da să blizășce dă ele, că
până la urmă le strânje pră toce.
Umple șpaisu șî podu cu scăcuieț
cu dă toce. Unge măi puni că le
țânie șî în groapa cu pesăc, pântru
iarnă.
Mă, să gângeșce ea, așa
urează dă parcă n-ar șci!
-Pră minie să mă iei, strâgă un
pătrunjăl, chicit în șâr măi pră la
mijloc. Mi-s plin cu totului tot!

ca minie, zâșe muznițos un pășcănat.

-Ba ia-mă pră minie, strâgă păsula
verge, dă după șâru dă mazăre.

-Ba pră noi, strâgă morconii șî hop
afară dân pământ pornind un jioc
dă doi.
Doi năince, doi năpoi/
Nu-s vergețuri cum ni-s noi!
Când văd că nu-i dă glumă șî
găzdărița captă în altă parce, i să
suc pră la pișioare, dă parcă îi aleje
după cum jioacă o după cum strâgă
în viersuri.
-Auzâț voi mozomainilor, pâce
iestă vrunu măi alb șî măi pucernic

-Șci șe, păsulo, să mă ia pră minie!
Baș nu vigeț șe boambă verge,
rotundă șî bună pântru sănătace am
io în postăișili mele, să înfofică
mazărea
dân
toată
postata
sămănată.
19
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-Tu ieșci vierge șî bună? Atunși io
șe să măi zâc? Au nu mi-s trecut io
pră toce țâdulili pântu sănătace
dace dă doctorii la care le spunie
nutriționișci? Nu mi-s bun io să țân
mijlocu subțâre la doamne? Parcă
nu șiciț nimic totă viața voastră,
zâșe căstrăvecili ăl lung, făcându-să
șî măi verge șî măi apos!

-Găzdăriță bună, ia-ne pră noi, zâc
crumpii agățându-să dă ștrimfii
muierii. Cu noi poț să fași șî zamă
șî să ne șî coși în tobă până ne
bucălăm ca înjerii.

--Șî pră minie mă poace coașe-n
cuptori. Parcă nu șciț cum tăț ăi cășî
încing mânili după minie când
plășinta șăge tolănită pră blid, cu
mine înuntru. Cum mă topesc io în
gură șî pră grumaz la ăi care mă
mâncă, strâgă ludaia dă pră sub
frunzâli dă cucuruz.

-Da după noi cum să încing când ne
mestăcă cu criz șî ne împle în
plășintă, s-or șî înroșât vișânili dân
pom!
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-Voi? Da pră noi cum ne pofcesc șî
în turtă șî cruge, strâgă merili dân
toce pucerili!

-Măi gătaț cu larma asta, o să zâcă
veșinii c-a-ț bolânzăt dă tot. Io iau
șe-m trăbă mie. Voi vă puneț dă
creșceț până mânie! Că iară vin șî
să am dă unge aleje, le spune
găzdărița șî suie în cotăriță numa șe
s-o ștudărit ea să culeagă.

Uitându-să cum pleacă găzdărița...
-Auzâț, noi n-ar trăbui să fim
mânioș că ne culeje, zâșe mereuț,
un fir subțârel șî cinăr dă tărhon?
-Mânioș? Nu, nișidăcum! Noi dăm
numa șe avem măi bun anu ăsta. În
toamnă ne strânje sămânțâli și le
pune în dârză, în credențu dân
conc. Da' în primăvară ne adușe
năpoi șî atunși cu țoale d-ăle noi iar
pucem să dăm șe-i măi bun. Ne udă
cu apă, soarili pripeșce prăstă noi șî
aeru ne zviduie.
-Ogoițâvă-ț acuma că le șciț pră
toace! Că fașeț zbârșituri dă l-atâta
vică șî sfadă. Acuma ni dă lipsă
numa să creșcem până mânie. Șciț
dân tăt anu că îi aleje pră ăi măi
graș șî făr dă zbârșituri, zâșe
cuprinsă dă focuri părădaisa
Săveta, șe șăgea cu obrazu cătră
poarta dă la avlie!
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postăișili - tecile
să înfofică - se ambalează
pentru a porni o acțiune
postata - bucata
țâdulili - hârtiile, rețetele
crumpii - cartofii
ștrimfii - ciorapii
plășinta - plăcinta
blid - farfurie
ludaia - dovleac
cucuruz - porumb
criz - gris
vișânili - vișinele
turtă - prăjitură
larma - gălăgia
bolânzât - nebunit
șe s-o ștudărit - ce s-a gândit
mânioș - supărați
cinăr - tânăr
sămânțâli - semințele
dârză - cârpă
credenț - dulap de bucătărie
conc - hol
țoale - haine
prisepeșce - rumenește
zviduie - înzdrăvenește
ogoițâvă-ț - potoliți-vă
zbârșituri - riduri
obrazu - față
avlie - curte

vergețurili - legumele
găzdărița - gazda,aici
gospodina
zama - ciorba
formolace ca dă părage pregătite de paradă
vică - gălăgie
chelărabu - gulie
șeapa - ceapă
morconi - morcovi
să șupesc - își iau avânt
vecim - deja
cotăriță - coș de nuiele
să fașe găzdărița cu potcă se preface gospodina a fi rea
să blizășce - râde
șpaisu - cămara
scăcuieț - săculeț
pesăc - nisip
urează - strigă
chicit - aranjat
șâr - șir
să suc - se rotesc
mozomainilor - sperietorilor
muznițos - îmbufnat
păsula - fasolea
boambă - boabă
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proaspăt mășinată dă moară.
Șernută, o chicit-o în șiuvaniu dă
lemn. Dân credenț o scos olățălu
dă săptămâna ăilaltă șî lo lăsat la
oginit lângă șiuvani.

Pita
Florina Ariana Colgia
Bună gimneața la tăt natu!
Afară cântă cocoșu nostru
Bismark șî o pomenie pră
maica.

În gimneața asta, plină dă voie
bună, îș răgică mânișili șî cântând
un câncic dă la hora dă duminică,
să tovăreșce pră lucru. Dân
cârșeag toarnă un fârtai dă bocală
dă apă șî mereuț moaie olățălu. Îl
mestăcă cu fănină șî cum tăt
frământă ea oloatu ăsta, parcă
înșepe să prindă viață. Crofna a
micucea, la înșeput cât un pumn,
creșce, creșce șî iar creșce!
Șî șe să vez? Înșepe să
givănească cu maica:
-Bună gimneața găzdăriță, tare
mulțămesc că m-ai pomenit șî pră
minie!
-Gimneața bună șî țâie! Iaca
mintunaș ieșci gata să ce șî
încălzășci oțără.

Mereuț, să nu-l scoale pră taica,
iasă dân pat și încinje mâna cătră
scamn. Aiși, chicice dă cu sară,
șăd poalili, șiupagu, oprejili șî
cotrânța dânăince.
Îș ia ștrimfii șî păpușii în pișioare
șî treșe dân sobă în cuină.

Az îi zâua dă făcut pită.
Ieri, dă cu sară, o prăgăcit dă
pită. Dân lada mare o adus
fănină,
23
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-Dă câciva zâle șăd în ladă, dă
am gângit că am țepenit, da' iaca
văd că mi-s numa bună să mă
fac pită șî pogașe, să făloșășce a
frământată.

În timpu ăsta maica, cu mânili
ei ăle prișepuce, ia o parce dân
oloat șî-l rupe dărăpuri. Le frije în
ciganie șî oloatu nostu să prăfașe
în crofne dă pită, dă coloarea
aorului la asfințât. Pră unili le
împle cu brânză șî mărari, dă îț
vinie să ce linji pră jejice după șe
le-ai mâncat. Pră alcili le lasă dă
mâncat cu pecmez dă căisânie or
dă prunie.
Le scoace la rișit în văling șî le
acotroape cu un peșchiri.

Dân șpais, dă lângă fegeie,
maica ia cipsâilii dă pită șî
îngheasă oloatu ăl lățât în iele.
Dân pozonari scoace șcătula dă
răpelț șî porneșce focu. Dăloc
tuleii să șî aprind. Văpaia să
răgică până la coș, dară după șe
maica-l măi ogoaie oțără, cu
jântuitoriu, focu așceaptă cu
mânili dășchisă pita pântru copt.
Burfănosu dă cuptori ba suflă
să facă jăgu măi roș, ba traje
văpaia afară pră coș, ca să fie
sigur că șî în saptămâna dă vinie,
gazdili lui au pita pântru care
trugesc atâta la câmp.

Ca fălos o fii moșu meu când le-o
vigea pră masă pântru fruștuc, să
gângeșce ea rizând.
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-Tolvai, tolvai, scoacețâ-mă dă
aiși! să auge dân cuptoriu ăl
burfănos. Trăbă să mă răcoresc
pâțân, strâgă pita a bucălată.
-Iană șăz, să văd dacă i fi coaptă,
spune șî maica dășchizând ușa
cuptoriului.
Dânuntru pita bucălată să
șupeșce, să buie afară, măi gata să
o îmburge pră maica.
-Na, unge ce duși călcâniato, șăz
că ce scot io cu lopata! Șî o șî
traje afară pră totă.
O chiceșce mândru pră masa
mică prăgăcită pântru pită. O
răcoreșce pră coajă cu apă dân
bocală șî o acotroape cu măsaiu dă
cânipă ăl țăsut, ca să să oginească
și să aibă vreme damfu să suie la
Dumnezău.

oprejili - parte a costumului
popular
cotrânța dânăince - șorț
ștrimfii - ciorapii
păpușii - pantofii
sobă - cameră
cuină - bucătărie
șiuvaniu - copaie de lemn
credenț - dulap de bucătărie
olățălu - maiaua
să tovăreșce - se avântă
cârșeag - vas de lut pentru apă
un fârtai dă bocală - un sfert de cană
crofna - gogoașă
găzdăriță - gazdă, gospodină
mintunaș - imediat
oțără - puțin
pogașe- pâinișoară
șpais - cămară
fegeie - capace
cipsâilii - tăvile
pozonari - buzunar
șcătula dă răpelț - cutie de chibrite
tuleii - cocenii de porumb
ogoaie - a se liniști
jântuitoriu - scormonitor de jar
burfănosu - burtosul
jăgu măi roș - jarul mai roșu
dărăpuri - bucăți
ciganie - tigaie
pecmez dă căisânie - magiun de
caise

la tăt natu - la toată lumea
o pomenie - o trezește
mereuț - încet
poalili - fustă populară
șiupagu - cămașă populară
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poftă dă mâncare măi mare,
zâșe maica, rizând în gându ei.
D-aia am io șî acuma..., să măi
aud vorbili lu taica în urma lui.

văling - vas de metal, vailing
peșchiri - prosop
fruștuc - mic dejun
tolvai - ajutor
să șupeșce să buie afară - dă să
iasă afară
îmburge - răstoarne
o chiceșce - o aranjează, o repară
damfu - mirosul
**

Moșu s-o fost pomenit să să
ducă să dea la marve șî ajiuns în
cuină ș-o clotorit nărili cu damfu
dă crofnie șî dă pită caldă.
- Iu muiere, da cum dănfuie la
noi în cuină, ca-n Rai! Șî să
șupeșce la văling.
- Auz, să punie maica întră
taica șî văling, du-ce tu năince dă
răneșce marvili! Mătură în fața
cășî pră socac, în avlie, în arie șî
măi pră urmă mânși crofnie. Îs
calge, să nu-ț pornească rău!
Iaca, taica, măi dă voie, măi
dă nevoie, iasă în conc, da' să
întoarșe dă măi zâșe:
- Până șî cânili șăge tot pr-ngă
ușă, numa pântru minie nu-i
slobod să șăd p-aiși!
Du-ce numa, că trec oamini
pră la drum șî la noi nu-i
măturată călarea! După ai șî

marve – animale domestice
clotorit- clătit
socac - drum
avlie - curte
arie – curtea
păsărilor conc - coridor
nu-i slobod să șăd p-aiși – nu-i
permis să stau pe aici
*
* *
Maica chiceșce masa pântru
amândoi, că șcie ea că acuș să
întoarșe taica pântru fruștuc, că-i
tare bun dă lucru ș-n pucere.
Pră masă șăd: covăsâtu,
crofnili, pogașea dă pită, clisa,
șoncu, căigana, șeapa șî aiu d-ăle
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verz, brânza șî părădăisâli. Măi îs
doauă cinere, doauă furchiț,
doauă cuțâce șî cuțâtu dă pită.
Taica vinie, să spală pră mâni
la spălători șî să așază la masă.
Cuțâtu ăl mare fașe sămnu crușii
pră pită șî fruștucu poace înșepe.
Ca mândre vi-s, că v-aș mânca
pră toce.
Lasă-i șî la maica, că ia ne-o
frământat,
spunie
mereuț
o crofnă măi cu cicmă dă
dădânjios.
-Nu vă cemeț, că amândoi vă
lom pră toce. Că io acuma m-am
cășcigat poftă dă mâncare, d-ăle
mari! rige taica.
- Să nu cumva să va bubițaț
cu crofne, că mi-s șî io aiși! iasă
măi la vigere pogașia. Șî io merg
cu brânza, șoncu șî părădaisa...!
- Mă, da' cum ne porânșeșci
tu noauă, zâșe moșu. Parcă ieșci
vro doamnă dă la oraș.
- Nu vă porunșesc, numa zâc
șe-m plașe mie. Șî trăbă să mă
ascultaț, că mi-s dân fănină d-a
noauă, proaspăt mășinată șî
șernută! să cam bunțază pogașia.
- Iaca, tu le șci p-a-tele șî io
p-a-mele, zâșe taica.
Șî rizând....

- Da' șci șe? Șî mie tăt așa-m
plașe! Șî să șupeșce dă ia dân
toace bucacili dă pră masă.
- D-aia ni-s noi sănătoș șî
bucuroș, spunie maica. Ne plac
toce șî ne bucurăm dă viața
noastă șî dă șe ne dă Dumnezău!

- Sănătace bună!
Auzâț, da' mie-m plașe șî cu
carne friptă șî cu sălată șî cu
borândău șî cu popricaș șî cu
.....
Șî maica o acotroape cu măsaiu,
până astară, când să întorc dă la
câmp, că șinie măi are vreme să
o asculce cum bleococeșce, ca
babili duminica la drum ... pră
pita dân fănina noauă.
-
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covăsâtu - iaurt
clisa - slănină
șoncu - șunca
căigana - omleta
șeapa șî aiu d-ăle verz - cepa și
usturoiul verde
părădăisâli - tomatele
doauă cinere - două
farfurii furchiț - furculițe
cicmă - dantelă
dă dădânjios - de dedesubt
nu vă cemeț -nu vă speriați
bubițaț - să vă fie rău
să cam bunțază - se cam
bosumflă

borândău - mâncare cu făină
popricaș - papricaș
măsaiu - față de masă
bleucoceșce - vorbește întruna
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Obișeiuri dă pră la noi
Cloțâli dă Crășiun la Ghilad

Gimneața, ne pomenim,
Ne punem cloţă să fim.
Oamini să pun cocoş,
Iară pui, copii frumoş.
Gazda ţâpă-n noi cu boambe,
Noi cotcodăşim, o Doamne!
Piu, piu, piu, cucurigu, cotcodac,
Unu-înghină un gânsac.
Cârnaţu-ajiunje dărăpuri,
Mânşi dân el, baș nu ce sături.
Rupem pită, sparjem nuşi,
Dân cuină să nu ce duşi.
Anu-ăl nou dă-o fi să vină,
Să-mple lada dă fănină,
Să rogească în grăgină,
Avlia să fie plină,
Dă cocoş, pui şî ciurcani
Şî dă porşi, oţăr măi mari!
Șî să fie clisa bună,
Să ne-ajiung-un an ş-o lună.
Faşem vică, larmă mare,
Rău' să să spărie tare,
Şă şadă găini pră oauă,
Să avem ş-o viţa da noauă.
Măi rupem şî dân colac,
Muierili fac cotcodac,
Dân toace pucerili,
Să-nmulţasc-averili.
Când dă cântat să zăuită,
Urătorii-înşep vro turtă,

Gimineața dă Crășiun îi
adună pră tăț ăi cășî laolaltă.
Ca să fie spornic tăt anu la
hoare,
ăi
dân
familia
ghilăzană șăd pră scamne șî
înghină toce hoarili dân arie.
Oaminii cântă prăcum
cocoșu, să înfoaie șî înghină
ciurcanu, gânsacu șî rățonii.
Muierili strâgă șî ele
dân toce pucerili cotcodac,
sâsăie ca șî gâșcili șî înghină
scăldatu rățâlor.
Iară copiii așceaptă zâua
asta măi șeva ca darurili dă la
Moș Crășiun, că după șe ș-or
gătat urezatu ca puii dă hoare,
primesc cârnaț, pită moale,
turtă șî toce bunătățâli dă pră
masă.
Ăsta îi sămnu că o vinit
Crășiunu la noi în sat. Dacă
măi iestă șî neauă afară,
gângeșci că s-o fost scoborit
Raiu tăman la noi în avlie.
Cloţâli dă Crăşiun
Gimineaţa dă Crăşiun,
Aduşe tăt şe-i măi bun,
Zăconiu-i dân băbăluc
Aşa-o fost ş-aşa vi-l zâc:
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C-or gătat şî cu fruştucu
Şî acuma-ş iau pusliucu,
În avlie ca să iasă,
Să intre binili-n casă.
Mândru-i Crăşiunu la noi,
Cu urări, cântări şî flori,
Flori dă gheaţă la fereastră,
Bucurie-n casa noastră.

muierili - femeile
strâgă - strigă
toace - toate
pucerili - puterile
gâșcili - gâștele
rățâlor - rațelor
așceaptă - așteaptă
zâua - ziua
măi șeva - mai
mult dă - de
moș crășiun - moș crăciun
șe - ce
ș-or - s-or
urezatu - chiuitul
cârnaț - cârnat
pită - pâine
turtă - prăjitură
toce - toate
bunătățâli - bunătăți
sămnu - semnu
vinit - venit
ieste - este
neauă - zăpadă
gângeșci - gândești
s-o - s-a
scoborit - coborât
tăman - exact
avlie - curte
adușe - aduce
zăconiu - obiceiu
băbăluc - din vechime
o fost - a fost
ș-așa - și așa
zâc - zic

cloțâli - cloștile
gimineața - dimineață
dă - de
Crășiun - Crăciun
pră - pe
tăț - tot
ăi cășî - ai casei
laolaltă - împreună
spornic - rodnic
tăt - tot
hoare - păsări dă curte
dân - din
ghilăzană - locuitori din
localitatea Ghilad
șăd - stau
scamne - scaune
toce - toate
arie - curte pentru păsări
oaminii - bărbați
prăcum - precum
șî - și
ciurcanu - curcan
gânsacu - gâscan
rățonii - rățoii
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clisa - slănină
ajiungă - ajungă
fașem vică - facem gălăgie
spărie - sperie

ne pomenim - ne trezim
ne punem cloță - imităm cloșca
la clocit
țâpă-n noi cu boambe aruncă spre noi cu grăunțe
cotcodășim - imităm sunetul
găinilor
piu, piu - sunetul puilor
cucurigu - sunetul cocoșilor
cotcodac - sunetul găinilor
înghină - îngână, imită
ajiunje - a ajunge
dărăpuri - bucăți
mânși - mănânci
baș - chiar
ce sături - te saturi
rupem pită - rupem bucăți de
pâine
sparjem - spargem
nuși - nuci
cuină - bucătărie
ce - te
duși - duci
anu nou d-o fi să vină - anul
care vine
să împle - să umple
fănină - făină
rogească - rodească
grăgină - grădină
avlia - curte
cocoș - cocoș
ciurcani - curcani
porși - porci
oțăr - puțin

Joimărelili
În Joia Mare dân Postu
Pașcilor, fecili dân fișcecare casă
îmbracă țoalili lor albe, cotrânțâli
ăle mândre șî să duc cu cârșejili
noi să scoată apă d-a proaspătă
dân fântânili dân sat.
Dacă întâlnesc lume la
pumpă le dau să bea apă dân
cârșeag.
Ajiunsă acasă leagă la
cârșeag pene dân grăginuță.
Mamili șî babili, pun în cotăriță
un colac anume făcut pântru zâua
asta, turtă șî le dau să ducă toce
așcea la neamuri șî veșini, ca să
fie dă sănătace la ăi vii șî dă
pomană la ăi morț.
dân - din
Postu Pașcilor - postul mare
care durează șase săptămâni
fecili - fetele
fișcecare - fiecare
îmbracă țoalili - hainele
cotrânțâli - catrințele
ăle - cele
mândre - frumoase
5
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Rusalilii la Alioș
șî - și
fântânili - fântânile
pumpă - pompă
cârșeag, cârșeje - ulcior,
ulcioare (recipient din lut în care
se ținea apa)
ajiunsă - ajunse
pene - flori
grăginuță - grădinuță
mamili - mamele
babile - babele
cotăriță - coșuleț
pântru - pentru
zâua - ziua
turtă - prăjitură
toce - toate
așcea - astea
veșini - vecini
dă sănătace - pentru a fi
sănătos
ăi vii - cei în viață
la ăi vii - la cei în viață
pomană la ăi morțî - pomană
pentru cei decedați.

Rusalilii, sărbătoare
creșcină, ne poartă la 50 dă zâle
după Sfincile Pașci, la Alioș, sat
dân pusta Bănățană, unge să măi
țân obișeiuri bătrâneșci care ne
vin dă la bisărică.
Prăgăcirile
înșep
dân
sâmbăta Rusaliilor, când, în
ocolu bisărișii, să aduc crăși dă
stejar șî cei, fân d-ăl proaspăt
cosât șî pene cu care să împănază
călarea de la poartă până la ușa
bisărișii, dară șî-nluntru până la
altari. La gătarea slujbei, să
adună dă pă jios, dân bisărică,
fân pă care lumea îl dușe acasă șî
îl pune în vălău vașilor. Crășile
subțâri dă cei șî dă stejar le acață
la poartă, ca să le fie păzâce
vorețu șî casa.
Duminică după-amniaz să
ortășesc măi mulce muieri,
vorbice dânăince, să meargă în
holdă să strângă vro două coșări
dă grâu verge. Îl aduc acas' șî la
umbră îl împlecesc cununiță. Dân
grâu rămas leagă măi mulce
chitușă.
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să le dai la hoară pântru spori șî
năroc.
Drumul până la crușe poace
fii asămănat cu ”un drum al
crușii” pă care fișcecare îl fașe cu
gândurilii șî cregința lui, dară șî
cu bucuria dă a fi laolaltă cu tăț
ăilalțî.
Rusalilii - Rusaliile
creșcină - creștină
dă - de
zâle - zile
Sfincile Pașci - Sfintele Paști
pustă - câmpie
unge - unde
să măi țân obișeiuri bătrâneșci
- se mai păstrează obiceiuri
bisărică - biserică
ocol - curte
crăși - crengi
cei - tei
voreț - curte
muieri - femei
coșări - coșuri
să ortășesc - se asociază pentru a
munci
gios - jos
gătarea - terminarea
verge - verde
mulce - multe
chitușă - buchețele

În zâua doaua dă Rusalii,
după slujbă, tătă lumea să
porneșce laolaltă cu parincili,
cătră crușea dân capătu satului.
Copiii ăi miși duc icoane, iară
oaminii poartă prapuri. Ajiunșî la
crușe, lumea să așază roată pă
lângă crușe, iară părincili zâșe o
rugășiune
pântru
bucacilii
pământului. Sfânțășce holda,
cununițâli șî chitușâli dă grâu. La
tăt prapurili să leagă o cununiță,
iară chitușâli să împart la oamini.
Pă drum năpoi, două-tri
muieri bătrâne șăd la marjina
drumului cu cât-un blid dă grâu
d-ăl batrîn șî ”samănă”. Trăbă să
prinz câciva baoambe de grâu ca
să le duși acasă șî cu alce
boambe farâmace din spicu nou
7
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parincili - părintele, preotul
oaminii - bărbații
zâșe - zice
rugășiune - rugăciune
pântru - pentru
bucacilii pământului - roadele
pământului
marjina - marginea
blid - farfurie
boambe - boabe
hoară - păsări de curte
fișcecare - fiecare
tăț ăilalțî - toți ceilalți

țânea nunta; nunta să țânea la
casa unge rămâneau să trăiască
cinerii. Petreșerea dă nuntă, era
bine rânduită: mâncărurile șî
băutura, muzâca, jiocu șî
cântările. La nuntă să mânca
zupă dă hoară, sarme, popricaș,
carnie friptă, șî cătră gimineață,
dzamă acră. Răchia era băutura
care să bia dă la înșăputu nunțî
până să găta nunta. S-o măi băut
la friptură șî câce-un pahar dă
vin. După fiecare fiel dă mâncare
nuntașî jiucau câceva jiocuri, iară
când nu să jiuca, unii dân iei care
șciau să cânce, cântau dân gură
cântări dă masă, dă-s dzâsă
astădz doine.
După miedzu nopțî, după șe
s-o mâncat, înșepea jiocu cinerii
cu care trăbuiau să jioașe
toț nuntașî. După care cinerii
plecau în soba lor, iară nuntașî
petreșeau dă numa, cu cântări,
uredzau
șî
jucau.
Cătră
gimineață, oamenii fără muieri
jiucau „leuca”, Așăzaț unu după
altu, trăbuiau să facă forme după
jiucătoriu vătaf care pră ăi dă
sminceau îi lovea cu leuca.
Acuma leuca îi o șcergură udă șî
împlecită. La alălalce jiocuri dân

Nunta dă la Moșnița
Nunta iera o sărbătoare
pântru tot satu. Iera pregăcită
dânăince cu multă vreme. Giverii
cemau lumea la nuntă cu tri
săptămâni năincea nunțî. Giverii
erau doi șî giverițăli doauă la
fiecare nuntă. Giverii dușeau
cinăra la altar, la cununie, șî
giverițălii pră cinăr. Fiecare givăr
ave o șiutură cu răchie pântru tot
natu care vinie la nuntă or era pră
drumu pră unge treșea nunta șî le
dăgea la fiecare să be dân șiutură.
Nănașu era țânut dân
bătrâni șî era dân familia unge să
8
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când în când nănașu opre lauta șî
strâga „șine jioacă să șî țucă”.
Atunși să vedz ris șî potcă
câceodată. Că așa-i rându la
nuntă șî la jioc, vorba aia „hai la
jioc care cum șcie că așia nu-i
mânie”.

petreșerea - petrecerea
nopţî - nopţii
nunțî - nunții
rânduită - organizată, pregătită
șî - și
mâncărurile - mâncăruri,
meniu muzâca - tarafu
jiocu - dansul
cântările - melodiile
zupă - supă
hoară - pasăre
sarme - sarmale
popricaș - tocăniță
gimineață - dimineața
dzamă - ciorbă, supă
bia - bea (de la vb a bea)
înșeput - început (de la vb
a începe)
câce-un - câte un
fiel - fel
câceva - câteva
jiocuri - dansuri, jocuri
cântări dă masă - melodie lentă
(doină)
jiocu cinerii - dansul miresei
după aia - după aceea
soba - cameră
nuntașî - nuntașii
petreșeau - petreceau (de la vb a
petrece)
dă numa - deosebit
uredzau - chiuiau
oamenii - bărbații
muieri - femei

pântru - pentru
iera - era
dânăince - dinainte
givăr - domnișor de onoare cemau
- chemau (de la
vb. a chema)
năincea - înaintea
giveriță - domnișoară de onoare
dușeau - ducea (de la vb a duce)
altar - altar
cinăr - mire
cinără - mireasă
șiutură - ploscă decorată din
care se servea țuica atunci când
oamenii erau invitați la nuntă
răchie - țuică
tot natu - toată lumea
vinie - vine (de la vb a veni)
pră - pe
nănașu - naș
țânut - ținut (de la vb a ține)
dân - din
unge - unde
să țânea - se ținea
cinerii - mirii
9
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leuca - sprijinitorul din lemn la
căruță
vătaf - conducător de dans
sminceau - greșeau
șcergură - prosop
împlecită - împletită
alălalce - celelalte
opre - oprea
lauta - muzica (taraful)
strâga - striga (de la vb a
striga)
jioacă - dansează
potcă - ceartă
să vedz - să vezi
ris - râs
care - fiecare
cum - precum
șcie - știe (de la vb a ști)
așia - aici

Iancu Bianca

În mijlocu șercului o Iancu
fost Bianca
un om
sau o muiere care o jiucat cu o
cârpă mică. Ăl care o avut cârpa
mică o trăbuit să o pună pră
umerili altuia, pră care o trăbuit
să-l țușe. Ăl care o fost țucat o
luat cârpa mică șî o făcut șî el tot
așa, până când dă la unu la altu
or ajiuns toț să aibe cârpa
mică, după care să găta jiocu.
Altă dată s-or măi făcut șî
potche, ăi cineri or cemat la jioc
șî pră ăi măi bătrăni, să îi facă să
să țușe șî să să ridă dă ei.
La jiocu Tușaleuca care să jiuca
tot în șerc, unu dân oamenii măi
bătrâni jiuca în mijlocu șercului cu
o mătură. O dată șî binie arunca
mătura jios, iară totă lumea dân
jioc o trăbuit să facă părechi. Dă la
înșeput număru oamenilor dân
șierc o fost fără păreache, așa că
șine nu s-o grăbit o rămas sângur
șî o căpătat o pegeapsă dă risu
jiocului. Cum pegepsăli erau
șoage, nime nu să mânia.

Obișeiuri la Toager
Perinița șî Tușaleuca
Pră vremea când să fășiau
baluri la Toager, la fiecare bal să
jiucau tot felul de jiocuri. Prântră
ăle măi dă samă jiocuri care s-or
jucat la bal or fost: Perinița șî
Tușaleuca.
Perinița o înșeput cu o
cântare anume: ”Șine jioacă
perina, pernița mea,/Țucu-i ochii
șî gura” șî s-o jucat în șerc șî totă
sala o trăbuit să ia parce.
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sub numili dă jioi mari sau
jioimăriele.
După șe să apringe focu, să
pun pră mormânț colași șî răchie
șî să dau dă pomană la ăi care
măi vin pră acolo, după șe să
tămâniadză crușea dă tri ori.
Totu să gată cătră gimineață,
după șe or apucat să facă focu șî
să dea dă pomană șî ăi care or
ajiuns măi târdzâu.

Paca Paula

cârpă mică - batic subțire, batistă
oamenii - bărbații
muieri - femei
s-o țucat - s-au pupat
sminceau - greșeau
alălalce - celelalte
jioacă - dansează
pegepsăli - pedepse
șoade - distractive
nime - nimeni
nu să mânia - nu se supăra
potcă - ceartă
să vedz - să vezi
ris - râs
o căpătat - a primit

Jioi Mari - Joia Mare dinaintea
Paștelui
înșepând - începând
noapcea - noaptea
săcenii - săteni
mormânț - cimitir
unge - unde
îngropaț - înmormântați
morțî - morți
crușe - cruce
bâce - bete
cunoscuce - cunoscute
numili - numele
apringe - aprinde

Jioi Mari la Migică (Mehadica)
În noapcea dă Jioi Mari,
miercuri spră jioi, înșepând cu
oara 12 noapcea, săcenii merg la
mormânțu unge îș au îngropaț
morțî șî aprind foc lângă crușe cu
bâce dă alun, cunoscuce în zonă
11
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colași - pâine micuță
răchie - țuică
tămâniadză - într-un ulcior de lut
se pune tămâie, i se dă foc și se
înconjoară crucea și mormântul
tri - trei
cătră - către
gimineață - dimineață
șe - ce
ajiuns - ajuns
târdzâu - târziu

Dă-ne colășei, că ni-s pițărăi.
Dă-ne nuși că-s măi dulși,
Dă-ne alune că-s măi bune,
Dă-ne poame, că ni foame,
Dă-m colacu șî cârnațu
Că mă duc la altu.
La anu șî la mulț ani!
Atunși gazda dășchige
fereastra sau poarta șî le dă bani,
nuși, cârnaț, colășei, măi nou șî
turce d-ăle dulși târguice.

Pițărăii la Fârliug
Ajiun - Ajunul Crăciunului
prân - prin
toace - toate
gazdălii - gazdele
să scoală - se trezesc
să așcepce - să aștepte
pițărăi - copii colindători
miși - mici
șiasuri - ceasuri
straița împistrită - traista lucrată
manual din lână, cu diverse
motive colorate
să colinge - să colinde
să păstreadză - se păstrează
să înțăleg - se înțeleg
fereștrii - ferestrei
să cânce - să cânte
Bună dzăua lu Ajiun - buna ziua
lui Ajun
Crășiun - Crăciun

În gimineața dă Ajiun îi
larmă mare prân sat. Toace
gazdălii să scoală să așcepce
pițărăii. Copiii miși, până pră la
10-12 ani să trezăsc cu noapcea
în cap, dă pră la 4 șiasuri, îș iau
straița împistrită șî pleacă în
grupuri miși să colinge satu.
Grupurile rămân tot așa dă pră un
an pră altu, dacă copiii să înțăleg
bine.
Când ajiung în fața fereștrii
înșep să cânce:
Bună dzăua lu Ajiun,
Că-i măi mare-a lu Crășiun.
Câț miei, câț purșei,
Holo copii după iei,
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câț - câți
purșei - purcei
holo - haideți repede, fugiți
colășei - colăcei, pâinici mici
ni-s - suntem
nuși - nuci
dulși - dulci
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