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Emilia Martin

Comunitatea româneascã din Crîstor
Cercetãrile referitoare la românii din Ungaria efectuate în mod organizat
începînd cu anii 1970, s-au îndreptat spre toate localitãþile care au în componenþã ºi populaþie româneascã. Scopul acestor cercetãri a fost înregistrarea pe
cît se poate de integral a datelor referitoare la comunitãþile româneºti, pentru a
putea analiza particularitãþile etnice, etnografice ºi de limbã ale locuitorilor români, fie ei minoritari, fie majoritari într-o anumitã localitate. În centrul culegerilor etnografice au stat în primul rînd acele localitãþi din judeþele Bichiº, HajdúBihar ºi Csongrád, unde familiile româneºti pînã la ora actualã ºi-au pãstrat –
într-o oarecare mãsurã – limba ºi identitatea. Sînt însã localitãþi în care comunitatea româneascã, a cãrei existenþã se poate dovedi pe baza documentelor, e
pe cale de dispariþie. Astfel de localitãþi gãsim în regiunea Nyírség din nordestul þãrii, unde doar numele de familie ºi unele creaþii populare pãstrate în memorie doar fragmentar, ne amintesc de existenþa populaþiei româneºti pe aceste
meleaguri.1
Satul Crîstor (Sarkadkeresztúr) din fostul comitat Bihor aflat azi în judeþul Bichiº se enumerã printre localitãþile cu populaþie româneascã aproape dispãrutã. Acest fapt este un lucru curios, Crîstorul fiind sat vecin cu Micherechiul,
considerat singura localitate cu populaþie pur româneascã în Ungaria zilelor
noastre, localitate model în ceea ce priveºte conºtiinþa de identitate ºi pãstrarea
tradiþiilor. Tocmai pentru aceasta, în cadrul cercetãrilor efectuate începînd cu
anul 1993, ne-am propus sã descoperim acei factori care au pricinuit situaþia
actualã a comunitãþii româneºti din Crîstor, þinînd seamã de istoricul comunei, de
condiþiile sociale ºi economice, precum ºi de relaþiile interetnice produse de-a
lungul secolelor. Pe de altã parte am încercat sã cãutãm reminiscenþele materiale ºi spirituale care dovedesc existenþa românilor în Crîstor.
O prezentare detaliatã a istoriei comunitãþii româneºti din localitate nu este
posibilã în cadrul acestei lucrãri, totuºi trebuie sã amintim cîteva date importante
din punctul nostru de vedere, folosindu-ne de informaþiile apãrute în publicaþii,
de documentele din arhiva bisericii ºi de cercetãrile efectuate la faþa locului.
În ceea ce priveºte existenþa românilor în localitate, pãrerile formulate în publicaþiile istoricilor sînt contradictorii. Prezenþa românilor este atestatã în documente din a doua jumãtate a secolului al 18-lea, cînd deja putem vorbi despre o
viaþã bisericeascã organizatã. Conform documentelor ºi însemnãrilor de pe actele
originale din registrele oficiului parohial (care încep cu anul 1853), comunitatea
ortodoxã compusã din locuitorii a 30 de case îl are ca preot pe Procopie Popovici,
care slujeºte într-o bisericã de lemn. Prima bisericã este înlocuitã cu alta, tot de
lemn, care rezistã pînã în 1900, cînd aceasta – fiindu-i putrezitã lemnãria – este
demolatã. Pînã în anul 1943, credincioºii ortodocºi nu au bisericã, slujbele sînt
sãvîrºite în clãdirea ºcolii confesionale. Doar în acest an se instaleazã o capelã
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modestã cu hramul Bunavestire, în fosta clãdire a casei de rugãciuni a baptiºtilor
din localitate.2
Începînd cu anii 1870, parohia a fost administratã de numeroºi preoþi, în anumite perioade fiind chiar vacantã. În multe cazuri au pãstorit în Crîstor timp de
doi-trei ani preoþi ortodocºi din alte localitãþi (de exemplu din Ciumeghi ºi Micherechi), iar în 1886 l-a deþinut postul de administrator preotul reformat din localitate, Sziklai Zoltán.3 Aceastã situaþie criticã, deplorabilã nu s-a schimbat nici mai
tîrziu, din contrã, dupã trasarea graniþelor noi, ºi alte comunitãþi româneºti au
rãmas fãrã preot. Probabil criza de preoþi a cauzat în Crîstor trecerea multor credincioºi greco-orientali la alte confesiuni (la baptiºti sau la reformaþi).
Deºi asemãnãtor celorlalte comunitãþi româneºti, românii din Crîstor sînt prezenþi în localitate cu sute de ani înainte, datoritã încetãrii existenþei vieþii bisericeºti, religia ortodoxã ºi-a pierdut destul de repede rolul de integrare ºi de menþinere al etniei româneºti. Dat fiind cã dependenþa confesionalã ºi cea etnicã erau
strîns legate, situaþia criticã a bisericii a fost un factor important în pierderea
identitãþii.
Prin aceeaºi crizã a trecut ºi învãþãmîntul românesc din localitate. ªcoala confesionalã a funcþionat permanent doar între anii 1820–1872, perioadã dupã care
s-au produs mari întreruperi.4 Dupã desfiinþarea ºcolii confesionale singura persoanã care putea preda limba românã era doar preotul. Lipsa condiþiilor necesare, lipsa învãþãmîntului românesc, a preotului ºi a vieþii bisericeºti au avut drept
urmare integrarea în mediul unguresc a românilor din Crîstor.

Capela ortodoxã românã din Crîstor
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Cãsãtoriile mixte încã din anii 1900 au ajutat accelerarea integrãrii etnice. Comunitatea româneascã nu prea numeroasã din Cîstor a avut posibilitatea menþinerii endogamiei etnice prin cãsãtorii cu românii din localitatea vecinã Micherechi. Cãsãtoria tinerilor de aceeaºi naþionalitate din localitãþi apropiate era un
lucru obiºnuit în localitãþile învecinate aparþinãtoare azi judeþului Hajdú-Bihar
(de exemplu între tinerii din Pocei ºi din Leta Mare sau cei din Sãcal ºi din
Apateu). Tinerii din Crîstor ºi Micherechi însã nu se cãsãtoreau de obicei unii cu
alþii, probabil datoritã faptului cã românii din Micherechi au alcãtuit timp îndelungat o societate foarte închisã. Doar în ultimele decenii avem exemple privitoare la legãturile familiale între populaþia româneascã a celor douã localitãþi.
Lucru ciudat însã cã micherechenii ajunºi aici prin cãsãtorii, au trecut la folosirea limbii maghiare, asimilîndu-se foarte repede. Nu mai au relaþii vii cu foºtii
lor consãteni, nu mai cunosc membrii noilor generaþii din propriile lor familii.5
Printre cauzele integrãrii destul de timpurii a românilor din localitate se
enumerã ºi faptul, cã populaþia româneascã nu a format în cadrul aºezãrii un
grup teritorial separat, cum era în cazul celor mai multe localitãþi. Românii locuiau împrãºtiaþi în localitate, fapt care a contribuit la legarea cãsãtoriilor între
tineri de naþionalitãþi diferite. Româncele, de obicei, se cãsãtoreau cu bãrbaþi
unguri, astfel copiii nãscuþi în cãsãtorii mixte erau botezaþi conform religiei
capului familiei, deci deveneau reformaþi.
Ca în general în localitãþile cu populaþie mixtã din Ungaria zilelor noastre,
etnia românã nu a reprezentat nici în Crîstor o putere economicã. Românii erau

Pãrintele Alexandru ªereº în timpul slujbei
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angajaþi lunar ca slugi, servitori pe pãmînturile gazdelor de naþionalitate maghiarã din localitãþile apropiate, ceea ce a cauzat folosirea tot mai frecventã a limbii
maghiare. Situaþia economicã a familiilor cu mulþi copii, traiul greu, lupta permanentã pentru asigurarea existenþei, deci apartenenþa stratului social inferior a fost
incontestabil un factor neprielnic în menþinerea etnicã.
Diferitele forme de comerþ au avut influenþã asupra culturii materiale ºi spirituale a naþionalitãþilor. Tîrgurile au oferit posibilitãþi pentru procurarea mãrfurilor
necesare, dar totodatã au avut rol important ºi în crearea relaþiilor dintre oameni.
Românii din Crîstor au frecventat tîrgurile organizate în localitãþile apropiate ca
ªercad (Sarkad) ºi Giula, nu au avut deci relaþii comerciale cu centrele de tîrguri
din România. Drept urmare, nu s-au putut împrospãta, ºi rãspîndi în localitate
fenomenele, elementele culturii populare româneºti. Într-o anumitã perioadã,
românii se deosebeau de unguri prin îmbrãcãminte, românii purtînd timp mai
îndelungat îmbrãcãmintea tradiþionalã „portu dã dãmult” compus din mai multe
piese.
Azi, în localitate abia cîþiva oameni vorbesc varianta regionalã a limbii române, care de fapt a fost limba maternã a românilor din localitate. La ora actualã
singurul loc unde se mai vorbeºte româneºte este capela ortodoxã, în care sînt
þinute sãptãmînal slujbe bisericeºti bilingve, sãvîrºite de un preot din altã localitate. La aceste servicii divine participã însã doar oameni mai vîrstnici, puþini la
numãr. Cei mai mulþi dintre ei – inclusiv ºi Mihai Ungor, cantorul care deþine
aceastã funcþie de douã decenii – ne-au mãrturisit cã au învãþat pe de rost cîntãrile
bisericeºti fãrã sã înþeleagã conþinutul lor. Putem spune deci cã cunoaºterea
limbii materne a ajuns la ultimul stadiu, înainte de a se pierde cu totul. Situaþia
limbii materne se poate demonstra cu cuvintele unui român din localitate: „Muiere me, ie-i rîmânã, da numa vede bine rîmâneºte. Ascultã, da nu rãspunde.”6 Din informaþiile primite la faþa locului despre nivelul cunoaºterii limbii am
putut deduce, cã generaþia bunicilor informatorilor noºtri (care ºi ei au 70–80
de ani) cunoºteau încã limba românã, pînã cînd pãrinþii informatorilor vorbeau
româneºte mai cu seamã cînd nu voiau ca copiii sã-i înþeleagã. Probabil astfel
se explicã faptul, cã mai mulþi sînt la numãr indivizii care înþeleg vorba româneascã, însã nu au curajul sã vorbeascã, iar cei care mai ºtiu încã româneºte, fac
greºeli de limbã, atît în pronunþare, cît ºi în ceea ce priveºte semnificaþia cuvintelor. (De exemplu: „dã optzãci dã ani am fost cînd m-am mãritat” – în loc de
18, sau: „Tata o nãscut aici.” – în loc de s-a nãscut etc.)
Este o curiozitate cã sînt consideraþi români de cãtre întreaga comunitate membrii familiilor ungureºti veniþi din Ardeal, care s-au stabilit în localitate dupã
schimbarea sistemului politic din anul 1990, fiindcã aceºtia cunosc limba literarã,
vorbesc perfect româneºte. Din acest fapt reiese foarte clar cã dupã judecarea
comunitãþii, folosirea limbii materne este cel mai important element al apartenenþei etnice.
Cunoscînd situaþia actualã a românilor din Crîstor, nu e de mirare dacã generaþia de azi mai pãstreazã doar fragmentar în memorie tradiþiile vechi. Totuºi
am încercat sã cãutãm reminiscenþele obiceiurilor tradiþionale, sã notãm toate
fenomenele care pot fi considerate drept urme româneºti în localitate.
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În legãturã cu componenþa etnicã a locuitorilor ne vin în ajutor numele de
familie din cimitirul vechi, numit cimitirul mic sau românesc. În zilele noastre, în
acest cimitir ortodox sînt înmormîntaþi doar acei decedaþi, ale cãror rude apropiate îºi au mormintele aici. Numele caracteristice de pe cruci sînt scrise în
forma lor maghiarã: Miskucza, Bakucz, Gavrucza, Oltyán, Patkás, Orodán,
Viczellár, Árgyelán, Bordás, Mihucz, Kóra, Trifa, Plumbás, Kozma etc. Nume
româneºti gãsim ºi în cimitirele mai noi, în cel ortodox ºi în cel reformat, în cel
din urmã fiind înmormîntaþi românii care au trãit în cãsãtorii mixte.
Procesul de integrare se prezintã ºi în poreclele familiilor, dintre care sînt mai
puþine la numãr cele de origine româneascã, cum sînt de exemplu: Sida, Parasca,
Creþui, Niþã, Cica, Bila. Sînt frecvente însã poreclele ungureºti: Nagy, Lackó, Kokas,
Szõke, Póka etc.
Românii din Crîstor nu cunosc muzica româneascã, muzicanþii de aici au învãþat melodii ungureºti de la romii din localitatea învecinatã. Generaþia de azi nu
cunoaºte dansuri româneºti, la baluri executã dansuri maghiare, pe melodii cîntate
la þiterã ºi vioarã. Astfel în mod firesc nu s-au putut rãspîndi nici chiuiturile,
versurile atît de caracteristice dansurilor româneºti din zonã. Dintre creaþiile populare unii îºi mai amintesc fragmentar de unele colinde ºi de desfãºurarea obiceiului. Încã ºi în zilele noastre sãrbãtoresc la ambele date Paºtile.
Ultimei femei care cunoºtea descîntece tradiþionale româneºti pentru vindecarea anumitor boli îi ziceau Ána néni. Dupã moartea ei românii din Crîstor au
preferat – probabil datoritã necunoaºterii limbii române – metodele de vindecare
magicã efectuate de vindecãtori unguri din Vésztõ ºi Békés,7 lucru neobiºnuit în
celelalte comunitãþi româneºti, unde erau preferate atît de români, cît ºi de membrii naþionalitãþilor conlocuitoare practicile magice sãvîrºite de românce.
Bocetele, creaþiile individuale din cadrul ceremonialului funerar se rosteau
ungureºte, însã în timpul vãietãrii femeile erau dezvelite, cu pãrul despletit,
conform regulilor tradiþiei moºtenite. Îmbrãcarea decedatului nu mai era o sarcinã comunã, îndeplinitã de rudele apropiate. Pentru aceastã îndeletnicire era
angajatã o româncã cu numele Elena.
În viaþa familiilor cu mulþi copii moaºa avea un rol deosebit, deoarece pe lîngã
ajutorul acordat la naºtere ºi la îngrijirea copilului, de obicei era priceputã ºi în
metodele de vindecare. Localnicii nu-ºi amintesc sã fi activat în sat cîndva moaºã
de naþionalitate românã, astfel nici credinþele legate de naºtere ºi de nou-nãscut
nu au putut avea un caracter etnic pronunþat.
Din cele de mai sus reiese cã factorii care au generat asimilarea românilor
din Crîstor sînt variaþi, complexitatea acestora a rezultat dispariþia etniei româneºti în localitate. Printre factorii principali ai procesului de integrare se enumerã
starea materialã care a limitat posibilitãþile de relaþii, situaþia criticã pe o lungã
duratã de timp a parohiei ortodoxe, criza învãþãmîntului românesc, cãsãtoriile
mixte, care împreunã au cauzat pierderea limbii materne. În lipsa cunoaºterii
limbii, specificul etnic se prezintã doar prin conºtiinþa crîstorenilor cã strãmoºii
lor au fost români.
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Note
1. Afirmaþia s-a fãcut pe baza anchetelor etnografice ºi folclorice efectuate în anul 1994 în
localitãþile Nyíradony ºi Nyíracsád.
2. MISAROª, Teodor, Din istoria comunitãþilor bisericeºti ortodoxe române din R. Ungarã,
Cãrþile „Dunãrea” Tankönyvkiadó, Budapesta, 1990. p. 110–111.
3. Colecþia Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria, Matricolele botezaþilor, cununaþilor ºi
rãposaþilor
4. Elena Bakos nãscutã Pãtcaº, Crîstor, 1911.
5. Marta Puºcaº nãscutã Ruja, Micherechi, 1929.; Dumitru Iuhas, Micherechi, 1922.
6. Petru Benye, Crîstor, 1922.
7. Irina Varga nãscutã K. Pãtcaº, Crîstor, 1936.
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Irina Garami

Prelucrarea cânepei ºi þesutul
în comuna bihoreanã Sãcal
Cei mai mulþi locuitori din Sãcal erau þãrani gospodari care cunoºteau cultivarea cânepei. Nu se ºtie exact, de când se cultivã ºi de când a început prelucrarea, dar fãrã îndoialã, cultura ºi prelucrarea cânepei a ocupat un loc însemnat în
viaþa de toate zilele a oamenilor. În rãspândirea cultivãrii cânepei a avut o
mare importanþã fabrica de cânepã din Komádi. Þãranii cultivau cânepa atât
pentru fabricã, cât ºi pentru folos propriu. La fabricã duceau cânepa uscatã,
cânepa verde o prelucrau acasã.
Casele þãrãneºti, gospodãriile sãteºti necesitau felurite þesãturi din cânepã. În
cele mai multe familii se pãstreazã ºi pânã azi þesãturile din pânzã care dovedesc
cã populaþia din Sãcal cunoºtea – ºi practica – la nivel înalt prelucrarea cânepei.
Pânã sã ajungã la faza de þesut, membrii familiei au avut multe de fãcut!
Iatã, cum s-a prelucrat cânepa la Sãcal!
Fazele premergãtoare
Tãierea cânepei, cãratul la topit, topirea, uscarea, meliþatul, „dãrgãlitul”, dãrãcirea, torsul, spãlatul tortului, þesutul.
Tãierea cânepei, cãratul la topit
În faza de cultivare potrivitã, deci, dupã înflorire, când tulpina fibroasã a
cânepei începea sã îngãlbeneascã, pe la începutul lunii august, membrii familiei
se apucau de tãierea cânepei, cu o secerã specialã. Tãiate în mãnunchiuri, tulpinile se legau în snopi. Încãrcate pe cãruþe, cânepa legatã în snopi se transporta la
topit.
Topirea, uscarea
La Sãcal, topitul cânepei se fãcea în douã locuri. La „gropoiurile de vãioaje” din
apropierea satului, la „ciurgãu” ºi „la tãniarul lui Mártonffy”. Ocazional au
fost topiþi cca. 100-120 de snopi de cânepã, care erau aduºi cu cãruþele la
„gropoi”. În acestea, cânepa se aºeza în straturi formate din snopii puºi câte
doi, unul pe altul ºi aºezaþi paralel, unul lângã altul. Fiecare strat era fixat la
capete cu niºte pari, iar snopii se acopereau cu „chinã”, cu „smocirlã”, adicã cu
noroi, cu mîl apoi cu greutãþi, de ex. cãrãmizi, ca în acest fel cânepa sã ajungã
sub apã, fiind scufundatã prin aceste greutãþi. Cînd apa era cãlduþã ºi timpul
însorit, cânepa se topea în 4-5 zile. Cânepa era gata topitã atunci, când frunzele
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ºi toate celelalte pãrþi verzi se desprindeau ºi cãdeau uºor de pe tulpinã. Cânepa
astfel topitã se spãla bãtând snopii, unul câte unul în apã, pânã tulpina rãmânea
albã. În acest fel topitã, cânepa urma sã fie limpezitã în pârâul care curgea lângã
„gropoi” ºi care se numea Csente patak (Pârâul Cente). Dupã limpezire, snopii se
rãsfirau ºi se puneau la soare, sã se scurgã apa din ei ºi sã se zvânte. În continuare, snopii se cãrau acasã, unde se mai puneau la soare, sã se „prãjeascã”. Bine
uscaþi în acest fel, putea urma prelucrarea cu meliþa.
Meliþatul
Acest procedeu de zdrobire, meliþatul se fãcea cu meliþa – sau cum se zicea la
Sãcal, cu „zdrobalãul”. Cânepa pusã la soare, dupã ce s-a prãjit, se prelucra cu
meliþa. Din snopi se fãceau „mãnuºi” , adicã se luau atâtea tulpini, câte se puteau
prinde cu o mânã. De la jumãtate în jos, spre rãdãcini, mãnunchiul se frângea cu
piciorul în mai multe locuri. Porþiunea ruptã se bãtea (se scutura) la piciorul
„zdrobalãului” sau la un par fixat, ca sã iasã din ea puzderiile. Apoi, „mãnuºa” se
prindea de la capãtul celãlalt ºi urma meliþatul. „Mãnuºa” se punea printre dinþii
meliþei. Cu partea mobilã a meliþei se zdrobeau puzderiile din „mãnuºã”. În
continuare, porþiunea gata meliþatã se rãsucea pe o mânã ºi în acelaºi fel urma sã
se meliþeze ºi porþiunile urmãtoare ale mãnunchiului. Fuioarele meliþate în acest

Faþã de masã
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fel se înºirau pe o aþã ºi se puneau la soare. Apoi, dupã uscare, fuioarele erau
strânse, rãsucite ºi împletite, câte trei într-una.
„Dãrgãlitul” – zdrobitul cânepei
Înainte de a fi dãrãcite, fuioarele pregãtite trebuiau „dãrgãlite”. În general,
aceastã fazã de prelucrare era fãcutã acasã ºi numai de femei. La aceastã muncã
ajutau vecinele sau „muierile bune” (prietenele). La casele unde trãiau fete mari,
acestea îºi chemau ºi „hortacele” (prietenele).
„Dãrgãlitul” se fãcea în felul urmãtor. Pe „târnaþ” (pridvor, coridor deschis)
sau în curte (depindea de cât loc era la fiecare casã) se aºternea pe jos o pãturã
mare în aºa fel, ca fata sau femeia care urma sã „dãrgãleascã” sã se poatã prindã de ceva sau sã se propteascã de ceva. În acest scop se folosea deseori o
scarã pusã pe douã scaune. „Dãrgãlitul” însemna, de fapt, zdrobirea cânepei
prin cãlcarea cu piciorul. Cânepa se cãlca cu talpa piciorului, tot întorcând-o
dintr-o parte în alta. Cãlcatã în acest fel, din cânepã ieºeau ºi ultimele puzderii,
iar fibrele de cânepã deveneau netede ºi moi.
În timpul munci, fetele ºi femeile se ºi distrau: spuneau glume, întâmplãri din
viaþa satului, povesteau peripeþii ºi aventuri personale, cântau etc. Dacã se
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adunau mai multe fete, atunci veneau dupã un timp ºi feciorii. Dupã muncã,
tinerii jucau. Deºi la Sãcal nu erau muzicanþi, tinerii au rezolvat problema. Cântau din gurã ºi dansau pe acompaniament de þiterã ºi muzicuþã.
„Grebãnatul” – dãrãcirea
Urmãtoarea fazã de prelucrare se fãcea cu o unealtã specialã: „greabãnul”,
adicã daracul. Aceastã unealtã avea formã rotundã ºi era prevãzutã cu nenumãraþi dinþi de fier. Daracul era de douã feluri: darac rar ºi darac des. Prin dãrãcire se
trãgea câlþul din fuior. Câlþii se adunau în caier. astfel obþinuþi rar urmau sã fie
torºi de tort gros, de „drugalãu”. Câlþii prelucraþi se numeau „barbã” ºi se adunau în „bârdâge”. Din acestea se torcea bãtealã de pânzã. Firele rãmase dupã
dãrãcire sunt, de fapt, „fuioarele” adevãrate din care se torcea tortul subþire. Câlþii
se pãstrau pânã la tors în podul casei sau în alt loc uscat, bine aerisit, ferit de
umezealã.
Torsul
Este o îndeletnicire îndelungatã, anevoioasã, un procedeu obositor, plictisitor,
practicat de fete ºi femei. Prin tors, câlþul se rãsuceºte printre degete. De grosimea
firului depinde calitatea tortului, iar mai târziu, la þesut, calitatea þesãturii.
Cum se face tortul?
Aºezãm caierul pe furca de tors care poate fi o bâtã simplã, fãcutã dintr-o
prãjinã sau un par cu talpã, dar poate fi o furcã cu roatã. Talpa (respectiv furca) o
prindem strâns cu piciorul, stînd pe scaun. Cu o mânã sucim tortul, smulgând
puþini câlþi din caier, îl umezim cu salivã, îl sucim, iar cu mâna cealaltã îl rãsucim pe fus, învârtind întruna fusul.
Ca munca sã nu fie plicitisitoare, femeile se duceau „cu furca” una la alta.
Acest obecei se numeºte ºezãtoare. Dar se þineau ºi clãci de tors. Uneori la aceste
ocazii fetele ºi femeile se ajutau una pe alta.
ªezãtoarea
Pe înserate, fetele ºi femeile se adunau la tors. Se aºezau una lângã alta în aºa
fel, încât sã-ºi poatã întinde („încingã”) mâna cu fusul. Searã de searã, ºezãtoarea
se fãcea în altã casã, unde se întruneau vecinele, prietenele, la muncã comunã.
Când se plictiseau de tors, fãceau pauzã. În general, „gãzdoaia casei” pregãtea
cîte ceva pentru „vindici” (musafiri). Se pregãteau mai ales gustãri care sã ajute
producerea salivei! De ex: „cucuruz dulce” (porumb alb, fiert ºi îndulcit),
seminþe de dovleac sãrate, fructe uscate, colaci. Femeile torceau pânã la miezul nopþii. Dar la ºezãtori veneau ºi feciori. Ei se distrau cu fetele, fãceau glume ºi
pozne (le furau fusul, încâlceau fuiorul, depãnau tortul...), „se mâncau” (glu-
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meau) cu fetele. În aceeaºi searã, feciorii treceau pe la mai multe case, la mai
multe ºezãtori. Uneori se ºi mascau, îmbrãcând mãºti. Iar oamenii erau atenþi:
care fecior la care fatã „umblã”, de care-i place!
Faptul cã torsul, ºezãtorile ocupau un loc important în viaþa þãranilor se reflectã
ºi în strigãtruile de la joc, ca de pildã:
ªezãtorul ni-i deplin,
Numai ficiorii nu vin!
***
Bat câinii, furã tortul,
Vin ficiorii cu cipotu,
Vin ºi vie dracu-n ii,
Cã s-or uitat adurmi!
***
Sãraca me muiere
Ustãnitã-i dã ºidere
Sar-ar toarce, n-are vreme
De cãtã-n zuã i-i lene!
Spãlatul tortului
Tortul se „rãºtia”, apoi de pe „rãºtitor”, se fãceau din el „pasme” (jirebii) com-

ªtergar de bumbac cu broderie galbenã
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puse din 9, 10 pãpuºi. O pãpuºã consta din 30 de fire (3x10), numãrate câte zece.
O numãrãtoare = 3 fire. Pãpuºile se numãrau pe rãºchitor. Fiecare pãpuºã era
legatã separat. Tortul se þinea agãþat în cui în dosul uºii.
Cînd se termina torsul ºi toate operaþiunile legate de tors, „pasmele” trebuiau
spãlate ºi albite.
„Pasmele” se puneau într-un „hârdãu” (ciubãr). Apoi se fãcea leºie, din cenuºã
de rug, var ºi apã cãlduþã. Fiecare „pasmã” se scufunda separat (rând pe rând) în
leºie, apoi se aºezau, straturi-straturi, pânã ce se umplea ciubãrul. Leºia rãmasã
se turna peste „pasmele” rînduite care rãmîneau în aceastã leºie o zi întreagã.
Dacã dupã aceea, firele nu s-au albit suficient, se mai puneau ºi la fiert, în apã cu
leºie. Tortul muiat ºi fiert în leºie, trebuia spãlat. Fuiorul pentru urzealã nu se
fierbea!
La Sãcal, tortul se spãla la fântâna „de la arteziu”, în bazinul de scurgere al
fântânii, cãci acolo apa nu îngheþa nici iarna. Dar, unii îºi duceau tortul ºi la
podul pârâului Csente.
Cu cãratul tortului începea „balul”!
Tortul era transportat cu cãruþele, pe zãpadã cu sãniile pînã la bazinul de apã
(la fântânã sau la podul pârâului). Dar o datã cu tortul se transportau ºi vasele
necesare la spãlat (albie, lighean, coºuri), precum ºi scaunele „de lãut”. Femeile mergeau pe jos în urma carului, cu maiul în mânã. În apã, tortul se bãtea cu
maiul, fiind limpezit de mai multe ori. Acasã apoi tortul se înºira pe aþã, fiind
pus peste noapte pe gard ca apa sã se scurgã, sã se zvânte la aer, sã-l piºte
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ªtergar
gerul ºi sã se usuce. Dupã aceasta, femeile (care ajutau) erau invitate la o masã
festivã de la care nu lipsea niciodatã „curietul umplut”, colacul împletit ºi vinul.
(Mai ales cã pe vremuri la Sãcal oamenii cultivau viþã de vie). Iar la aceste ospeþe
festive, femeile „îºi mulãtau” pînã seara.
Dupã spãlatul tortului urmau preocupãrile premergãtoare þesutului: depãnatul, urzitul, învelitul, nãvãditul, þesutul.
Depãnatul
Depãnãtorul este o unealtã casnicã cu talpã, în formã de cruce (sau X). Sus, la
încruciºare este prins într-un ax cu lungimea de vreun metru, pe care sunt fixate
douã scânduri gãurite la mijloc ºi la capete. Scândurile sunt prinse cruciº prin
locurile gãurite ºi introduse la mijloc pe axã. În gãurile de la capete sunt fixate
„împroptitoarele”. Acestea þin tortul.
„Pasma” se pune pe depãnãtoare. Învârtind vârtelniþa, se deapãnã tortul în
ghemuri. Forma ghemului poate fi sfericã, ovoidã, cu dungi, în formã de cilindru etc. Pânã la urzit, tortul se þine în ghemuri.
Urzitul
Urzitul se face cu ajutorul urzitorului. Acesta este format din douã cadre de
lemn exact identice. Ele sunt aºezate cruciº, pe verticalã, pe o axã ce trece prin
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mijlocul lor, fiind sprijinitã la capãtul de jos de un pop. În partea superioarã,
vârful axului este introdus într-o gaurã fixã de pe grinda încãperii respective.
Sub urzitor se aºazã un prag de lemn cu o scobiturã la mijloc, în care se fixeazã în
aºa fel, încât sã se poatã roti uºor atunci când firele trec prin urzitor.
Pentru urzit se pregãtesc ghemurile: 3 ghemuri în oale sau „coºeri”, pe urmã
se prind câte 3 fire. Apoi dupã ce firele sunt fixate în partea de sus a urzitorului
se întind de sus în jos – ºi invers: de jos în sus, miºcând urzitorul în stânga, iar
apoi, la întoarcere, în direcþia opusã, deci de la stânga la dreapta.
Uzitul este un moment important în toatã tehnologia þesutului, fiindcã acum,
se fac calculaþiile: se socoteºte cât de lungã, cât de latã urmeazã sã fie pânza.
Conform acestora se socoteºte numãrul firelor.
De exemplu: pentru o pânzã þesutã în 10 (spatã, iþã), trebuie urzite cam 300 de
fire. Lungimea, depinde de ceea ce se va þese: „lipideu”, saci etc. Deci numãrul
firelor determinã lãþimea pânzei. Când firele se iau de pe urzitor, sunt legate în
mai multe locuri ºi împletite în formã de lanþ, ca, pe parcurs, sã nu se încâlceascã.
Urzealã se mai putea face: pe garduri, pe perete, la capãtul casei, dar ºi jos, pe
pãmînt. Deseori se bãteau cuie în pereþi ºi cel ce fãcea urzeala umbla cu tortul de
la un capãt la altul. Cuiele erau bãtute la distanþa doritã ºi pe ele se duceau atâtea
fire, câte erau necesare pentru lãþimea doritã a pânzei.
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Învelitul
Prin aceastã muncã se înþelege aºezarea urzelii pe rãzboiul de þesut montat în
camerã, unde ocupa loc destul de mare. Totuºi rãzboiul de þesut ºi accesoriile nu
lipseau aproape din nici o gospodãrie.
Cum aratã rãzboiul de þesut?
Rãzboiul de þesut e format din douã tãlpi aºezate paralel, pe orizontalã, prinse
în douã chingi. De aceste tãlpi sunt prinse sulurile, scripeþii, „labitauãle”, adicã
pedalele, slobozitorul, zãvorul, lopãþica, vergelele, iþele ºi brâgla în care stã
spata. Mai sunt indispensabile fuºteii, suveica, þevile, „irimuºca” vergeluþa în
jurul cãreia se roteºte þeava în suveicã.
Montarea rãzboiului de þesut era o muncã colectivã, la care ajutau ºi bãrbaþii.
Mai întîi sunt aºezate tãlpile paralel pe podea, fiind prinse între douã chingi. Pe
acestea trebuie fixate sulurile. Sulul din faþã este prevãzut cu un canal, un ºanþ,
prin care trece pânza (sau orice altã þesãturã) care se þese, iar sulul din spate
este prevãzut cu o vergea, prin care trece capãtul urzelii cînd începe învelitul
pânzei. Fiecare cap de sul are câte 4 orificii (gãuri): pentru zãvorul din dreapta,
la sulul din faþã, ºi pentru slobozitor, în stânga, la sulul din spate.
Urzeala se leagã de sulul din spate, se face rostul, se fixeazã vergeaua, apoi
se aranjeazã (se rãresc) firele. Învârtind (sucind) sulul se înfãºoarã urzeala în care
sunt intercalate fuºceii, fãcuþi din vergele sau trestie. Capãtul celãlalt al urzelii are
importanþã la nãvãdit.
Nãvãditul
În rostul de la celãlalt capãt se pun fuºteii („fuºceii”). Firele sunt introduse,
unul câte unul, în iþe ºi în spatã. Capãtul firelor se leagã de un bãþ, care va fi prins
(fixat) de sulul inferior (din josul rãzboiului) Pe acesta se va suci þesãtura.
Iþele sunt legate cu o sfoarã de un suport (stativ) cu ajutorul scripeþilor. Spata
este fixatã în niºte adâncituri, niºte jgheaburi special scobite în brãþar. ªi brãþarul
este aºezat pe stativul pe care sunt ºi iþele. Firele se introduc mai întâi în iþe, apoi
în spatã.
Pedalele sunt legate de iþe. Prin apãsare cu piciorul iþele se ridicã. Iþele se
numãrã de la spate spre faþã, spre persoana care stã la rãzboiul de þesut.
Þesutul
Dupã ce firele se aflã în iþe ºi în spatã, se controleazã funcþionarea iþelor prin
apãsarea pedalelor. Dacã totul e în regulã, poate începe þesutul.
Cu fiecare apãsare a pedalei, se schimbã rostul, o datã cu ridicarea uneia
dintre iþe. În rostul de dinaintea spetei se bagã suveica cu tortul. Suveica, împinsã, se deplaseazã dintr-o parte în alta, iar la urmãtoarea apãsare a pedalei,
face direcþia inversã. Fireºte, în „siveicã” se aflã „irimuºca” ºi þeava cu tortul. Cu
suveica se duce tortul în rost, iar cu brâgla se bate bine spre sulul din faþã ca sã se
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prindã cât mai strâns de rândul anterior þesut. Dupã fiecare apãsare a pedalei,
procedeul acesta se repetã.
Tortul este depãnat pe þevi cu ajutorul sucalei. Zãvorul ºi lopãþica ajutã, înfãºurând þesãtura pe sulul din faþã. Slobozitorul, elibereazã ºi dã drumul urzelii de pe
sulul din spate.
Firele din urzealã se ung cu „mânzalãu” care este o fierturã subþire fãcutã din
fãinã de grâu sau fãinã de porumb.
Felul (calitatea) þesãturilor
Þesãturile se calificã dupã grosimea tortului, deci conform grosimii urzelii ºi a
bãtelii.
Urzeala poate fi: tort de cânepã, fir de bumbac, „miþir” (fire textile), fir artificial, sintetic.
Bãteala poate fi: tort gros, „drugalãu”, tort subþire din „barbã”, tort subþire din
fuior, fir din bumbac, „miþir”, („fiþeu”) aþã coloratã (pentru þesutul motivelor ºi
ornamentelor), zdreanþã, lânã, fir sintetic.
Dupã preferinþele bãtelii puteau fi þesute: tort cu tort, urzeala ºi bãteala sunt
din cânepã, tort cu bumbac, – urzeala e din tort, bãteala din bumbac, bumbac cu
bumbac – atât urzeala, cât ºi bãteala sunt din bumbac, tort cu zdreanþã – urzeala
e din tort, bãteala din zdreanþã, fir sintetic cu zdreanþã – urzeala e din fir sintetic,
bãteala din fâºii de zdreanþã.
Tehnica þesãturilor casnice s-a dezvoltat o datã cu creºterea nivelului de viaþã
ºi necesitatea de confort.
La început, pânza a fost fãcutã din tort de cânepã, þesutã la rãzboiul de þesut.
De obicei, femeile þeseau în douã iþe, fiindcã acest mod de þesut era simplu, iar
þesãtura era potrivitã pentru cusãtura „în cruciuliþã”. Cruciuliþele se lucreazã
pe fire numãrate egal pe orizontalã ºi pe verticalã.
Pentru a obþine pânzã mai finã, se folosea amestecul de cânepã ºi bumbac,
mai târziu numai bumbacul (ºi pentru urzealã, ºi pentru bãtealã).
Primul fir de bumbac colorat, produs industrial, pãtruns în industria casnicã
þãrãneascã a fost „fiteul” (arniciul) roºu ºi negru. Firul de bumbac roºu s-a rãspândit repede mai ales prin cusãtura coloratã, în ornamentaþia ºtergarelor, feþelor de
masã. Alte culori se foloseau rar. Firul de culoarea neagrã era folosit la þesutul
pieselor de uz gospodãresc, de ex. pentru saci sau pãturi. Sacii se recunoºteau
dupã dunga (neagrã) din þesãturã!
Mai târziu au apãrut ºi alte culori ºi nuanþe: albastru închis, viºiniu,(roºu închis), violet ºi galben. La Sãcal erau preferate culorile galben ºi violet (mov, lila).
Iar prin þesut, aceste culori erau aplicate dupã placul ºi fantezia þesãtoarelor, dupã
placul ºi simþul lor estetic.
Þesãturile sunt cele mai bogate ºi variate creaþii artistice populare din gospodãria þãrãneascã. Varietatea ornamentelor, bogãþia motivelor, a tehnicilor ºi culorilor folosite sporeºte ºi cu varietatea tehnicilor folosite în realizarea þesãturilor ºi a
materialului textil folosit.
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Dupã importanþa pe care o au în gospodãria þãrãneascã, dupã folosirea ºi funcþionalitatea lor, þesãturile pot fi: þesãturi de uz gospodãresc (folosite în scopuri
practice); þesãturi decorative (folosite în decorarea, împodobirea interiorului); þesãturi de ceremonial; îmbrãcãminte.
Þesãturile de uz gospodãresc
Aceste materiale textile se þeseau din cânepã, fãrã nici o ornamentaþie, în douã
iþe. Dintre acestea trebuie amintite:
Prelata („þol mare”). Aceastã pânzã se þesea folosindu-se drept urzealã tort
de barbã, iar ca bãtealã tortul de cea mai slabã calitate, numit „drugalãu”. Cu
prelata se acopereau cerealele vãrsate pentru a se usca ºi zvînta, în curtea
gospodãriei pânã la strângerea în saci sau depunerea în pod. Dar „þolul” era
folosit ºi în timpul seceriºului, la treierat, cînd seminþele trebuiau cãlcate sau
vânturate. Ocazional, aceastã pânzã mare se folosea ºi la nunþi, la ridicarea cortului.
Sacii. Fondul textil al sacilor era þesãtura în patru iþe, din fuior de cânepã ºi din
„drugalãu”. Sacii nu lipseau din nici o gospodãrie. În saci se cãrau cerealele,
se pãstrau rezervele de fãinã, tãrâþele, pãsatul ºi celelalte produse vãrsate. La
Sãcal, sacii aveau dungi negre.
Numãrul, grosimea ºi felul dungilor era determinat dupã gust ºi apreciere
individualã, depindea de femeia care le þesea. Dar se fãceau saci ºi fãrã dungi. La
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Sãcal „tentiu” se culegea direct în saci. Sacul era legat cu sfoarã la gura sacului,
apoi sfoara era dusã de-a curmeziºul peste umãrul culegãtorului, ºi legatã de un
colþ al sacului. Fiecare om culegea în acest sac, care-i atârna la ºolduri.
Traista („straiþa”). Aceºti saci erau mai mici, fiind folosiþi la transportarea unor
cantitãþi mai mici, sau pentru pãstrarea diferitelor seminþe ºi produse agricole.
Traistele se foloseau atât pentru pãstrarea unor alimente, cât ºi drept „pungi”,
pentru transportarea alimentelor pentru lucrãtorii din cîmp.
Salteaua de paie. Saltelele se þeseau din cânepa de calitatea cea mai slabã, în
douã iþe. Acest înveliº se fãcea într-o formã (mãrime) mai micã, ca pernã pentru capra cãruþei, dar se puneau astfel de saltele mai mici ºi pe praguri, dar ºi pe
pãmânt, în loc de scaun.
Saltelele mari („saci de paie”) se foloseau în paturi dupã ce erau umplute cu
paie. Astfel de saltele se mai foloseau ºi la cãptuºitul altor culcuºuri, laviþe.
„Pocroviþele”. Covoarele, velinþele, pãturile þesute se numeau în general
„pocroviþe”. Ele au fost þesute dintr-o urzealã din fuior sau „barbã”, bãtãtura
fiind din zdrenþe tãiate în fâºii. Zdrenþele erau de obicei haine (sau alte textile)
vechi, rupte, scoase din uz. Acestea se bãteau în fîºii, despãrþite una de alta cu
câte o fîºie mai îngustã, subþire, de culoare neagrã.
Aceste þesãturi aveau utilizare multiplã. Se foloseau drept cuverturã, se puneau pe salteaua de pe capra cãruþei, cu ele erau acoperiþi caii, culcuºul, laviþa,
chiar ºi salteaua patului. Dar iarna se punea „pocroviþã” peste noapte chiar ºi
pe uºã.
Cele mai arãtoase, cu dungi decorative, în culori atractive erau întrebuinþate
ca covoare, în camera curatã. Cele cu care se acopereau caii erau formate din
douã lãþimi, cusute la mijloc laolaltã.
„Zadie” groasã (ºorþ). În timpul muncilor, oamenii purtau „zadie” cu mai multe funcþii. Fiind purtat peste îmbrãcãmintea obiºnuitã, acest ºorþ o ferea de murdãrie, în timpul muncilor. Pe de altã parte, în ºorþ oamenii culegeau verdeaþã,
spice de grâu etc. Cele strânse erau golite pe un „þol mic”, care apoi era legat la
cele patru colþuri, putând fi dus în spate. „Zadia” avea douã ºireturi fãcute tot de
femei, din aþã de tort, legate în spate, la mijloc. În general, ºorþurile erau vopsite
într-o culoare închisã pentru ca murdãria sã nu fie bãtãtoare la ochi.
Textilele folosite în bucãtãrie erau þesãturi de uz gospodãresc fãcute din
pânzã de calitate mai bunã, în diferite mãrimi. Din aceste pânze se coseau
ºtergare, ºerveþele, „merindece”, strecurãtori de brânzã, feþe de masã, ºtergare
separat fãcute pentru copt ºi separat pe care se întindea aluatul.
Aceste textile erau simple, albe, fãrã ornamentaþie, se spãlau uºor ºi se uscau
repede. Ca atare folosirea lor era foarte rãspânditã ºi plãcutã.
Aceste pânze erau þesute (dupã folosinþã) din douã sau din patru iþe din cânepã
mai bunã, din tort în tort, rareori din tort ºi bumbac. Dacã (rareori) aceste textile
se împodobeau, ornamentele, motivele („jurele”) erau mai simple ºi erau aplicate mai ales la cele douã capete.
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Dungile ºerveþelelor erau compuse numai din câteva ºire înguste dintr-o singurã culoare.
ªtergarele aveau „jure” mai bogate în colorit ºi în lãþime. Culorile variau
dupã ºiruri, însã fãrã nici o tehnicã deosebitã.
Feþele de masã erau cusute din douã bucãþi, îmbinate la mjloc în mod artistic
în aºa fel ca sã se potriveascã la alãturare.
Tehnica þesutului era diferitã, dupã funcþia produsului care urma sã fie realizat, precum ºi de firele folosite.
Tehnica þesutului în douã iþe era cel mai simplu ºi mai cunoscut procedeu.
La þesãtura dreaptã în douã iþe: pedala 1 e legatã de prima iþã, iar pedala 2 de
iþa a doua.
La þesut în patru iþe se continuã la fel: 3–3, 4–4 etc.
La þesut în „ozoare”: pedalele se leagã încruciºat. Prima cu iþa a treia, a doua
cu iþa a patra, a treia cu iþa întâi, a patra cu iþa a doua.
Când pedalele se leagã de iþe, legãtura trebuie fãcutã în aºa fel, ca vârful
pedalei sã fie la cca. 20 cm ca sã se poatã rosti.
Pânza þesutã în „fir în dinte” înseamnã cã ºi în spatã, ºi în iþã este introdus câte
un fir în fiecare cãsuþã. Este o pânzã mai rarã.
Pânza þesutã în „unu bun ºi unu rãu” înseamnã cã în spatã sunt culese 2 fire,
în iþã numai una într-o cãsuþã, ca pânza sã fie mai deasã.
Þesãturi decorative

„Straiþã ºi zadie”
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Þesãturile care se folosesc la decorarea interioarã au fost þesute numai din
bumbac, adicã: din fire textile naturale ºi aþã coloratã, folosite la împodobirea
cu diferite motive ºi ornamente.
ªtergarul. Una din textilele cele mai importante era ºtergarul din bumbac,
þesut în patru sau în douã iþe.
În gospodãriile þãrãneºti se fãcea deosebire între ºtergarele de toate zilele ºi
cele folosite mai rar, în zile de sãrbãtoare sau oferite oaspeþilor etc. Deci, ºtergarul constituia ºi un element decorativ din camera curatã, din bucãtãria curatã
sau pe coridor. De obicei, ºtergarul era aplicat pe perete sub formã de fluture,
în formã de coada pãunului, deasupra oglinzii, între cele douã ferestre, pe perete, deasupra ligheanului („lovorului”).
ªtergarele se deosebeau mai ales prin ornamentaþie, care era deosebit de variatã ºi aplicatã mai ales la capete. Tivirea („închivirea”) se fãcea prin cusãturi de
ajur, alteori aveau la capete „cipcuþe” (dantelã) croºetate. Ornamentele au fost:
cusãturi, alesãturi de mânã, sau chiar þesute ºi croºetate sau ornamente þesute cu
spata, „cu cordenciu”.
ªtergarele folosite (ca decoraþie) îndoite, se ornamentau în prealabil în aºa fel,
ca sã se poatã vedea decoraþia de la cele douã capete atunci când erau puse pe
pereþii încãperii.
De obicei, ºtergarele împodobite cu mâna erau cusute „în cruci”. Motivele
erau florale (trandafiri, lalele) ºi animale (pãsãri), dar ºi figuri geometrice ºi
diferite steluþe.
Doar puþine femei se pricepeau la ajurare cãci formarea diferitelor figuri ºi
forme cerea pricepere, atenþie ºi îndemânare. Totuºi se practica acest fel de
lucru de mânã ºi la Sãcal.
Cel mai des se folosea ºi la Sãcal ornamentaþia þesutã, ridicatã cu spata („cu
cordenciun”).
Acest mod de þesãturã se fãcea prin ridicarea într-un anumit fel al firelor cu
spata, prin acest procedeu formându-se diferitele motive: se culegeau mai
întâi firele din spatele iþelor, care apoi, trebuiau ridicate la rostire cu un
„cordenciun”.
La Sãcal erau îndrãgite figurile geometrice: pãtrate, dreptunghiuri. Prin amestecarea lor se îmbinau diferite dungi simple. Prin îmbinarea acestora, dar ºi prin
folosirea lor mai rarã sau mai frecventã, se formau motive mai subþiri, respectiv
mai groase.
Prin alternarea culorilor creºtea posibilitatea variaþiilor.
Caracteristica ºtergarelor din aceastã categorie este: pe lângã dunga principalã (cu lãþimea de 3-4 cm) se fãcea ºi una simplã, din pãtrate sau din ºire þesute
la cca. 10-15 cm de dunga principalã, spre mijlocul ºtergarului. Culoarea celor
mai înguste ºi a celei principale era aceeaºi.
Faþa de masã era o textilã foarte rãspânditã, cu ea se acoperea masa din bu-
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cãtãrie ºi din camera curatã. În ceea ce priveºte tehnica þesutului, feþele de masã
se fãceau ca ºtergarele.
Faþa de masã din camera curatã era þesutã din fire de bumbac. Masa din camera curatã permanent era acoperitã cu o faþã de masã, pe când masa din bucãtãrie
nu.
ªi faþa de masã era fãcutã din douã bucãþi identice ca mãrime. Mãrimea
aceasta depindea de mãrimea mesei. Cele douã bucãþi de þesãturã erau tivite cu
cusãturã de ajur, prinse la mijloc deseori cu „chituº” lat, croºetat. Dupã cusutul
celor douã pãrþi (sau dupã îmbinarea lor în alt fel), la capete se aplica „cipcuþã”
croºetatã cu mâna într-o ornamentaþie care armoniza cu ornamentul feþei de
masã. De fapt, feþele de masã din vechime erau împodobite pe toatã suprafaþa
lor cu dungi colorate, care se repetau într-un anumit ritm, la o anumitã distanþã.
Dungile erau de regulã de culoarea roºie. Mai târziu s-au folosit ºi alte culori,
în combinaþii mai variate, dar întotdeauna, la feþele de masã, se folosea numai
o singurã (altã) culoare (viºiniu-bordo, albastru).
Chiar ºi în cazul cusãturilor în cruciuliþe („cu cruce”) se respecta în general
acest procedeu.
Ornamentele principale ca cusãturile, alesãturile de mânã, ajurul lucrat în
pânzã, figurile geometrice þesute prin ridicarea spatei, oglindesc gustul, fantezia, priceprea femeilor care le fãceau. Pe feþele de masã din camera curatã se
servea mâncarea numai în zile de sãrbãtori sau la evenimente ceremoniale.

ªtergar
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Perdele se fãceau rareori, doar în unele locuri. Ele se þeseau, la fel, din bumbac. Ornamentele erau în partea inferioarã, la capãtul de jos, dar ºi în cele douã
laturi. Partea de sus a perdelelor era încreþitã, tocmai de aceea nu aveau acolo
nici o decoraþie.
„Lipideul” era cearºaful aºternut pe paturile încãrcate din plin cu perne. Dupã
cum am aflat, dintre textilele patului numai „lipideul” ºi salteaua de paie erau
þesute din cânepã.
Cearºafurile erau þesute în douã iþe din tort subþire, fãrã nici un ornament.
Dupã þesut, ele erau croite dupã mãrimea patului ºi cusute cu mâna.
Perniþele însemnau o importantã decoraþie a camerei, fiind puse pe paturi,
pe dormeze ºi chiar pe scaune. În general, întreaga faþã a perniþei era împodobitã prin cusãturi în figuri geometrice, într-o culoare, cîteodatã ºi în alt fel.
ªerveþelele care se foloseau ca suport pentru pahare, tãvi ºi altele, erau frumos împodobite, cusute cu mâna, în cruciuliþe.
Þesãturi ceremoniale
Erau textile tradiþionale legate de ciclul vieþii ºi de momentele importante,
cruciale, din viaþa omului.
În zilele noastre nunta nu se mai þine acasã, nici mortul nu mai este pus pe
catafalc acasã, nici serbãrile agrare nu se mai þin la casele oamenilor. Aºadar,

„Pocroviþã”
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aceste textile tradiþionale ºi-au pierdut însemnãtatea ºi importantul rol de odinioarã. Pe vremuri, când se fãceau nunþi mari, în curtea gospodarului se ridica un
cort (ºatrã) mare din pânze mari, adunate de prin sat. Înãuntru, cortul era decorat
cu ºtergare ºi cu feþe de masã. La nunþi se pregãteau diferite paste fãinoase speciale: „cij” (melciºori). Fiecare femeie avea aparte, o „zadie albã”, specialã, folositã la aceastã ocazie. Aceasta putea fi înlocuitã cu un ºtergar alb, împãturit, prin
care se trecea o sfoarã, pentru a putea fi legat ca un ºorþ. „Zadia” aceasta era
frumos ornamentatã, cusutã cu mâna, cu ajur în pânzã.
Din textilele odinioarã numeroase la numãr, azi nu mai existã decît:
– ºtergarele cu care se acoperã (sau se învelesc) colacii,
– feþele de masã pentru ospeþele festive din casele pãrinteºti,
– „zadia” albã pe care o folosesc feciorii, care duc la masã mâncãruri, ºi
chemãtorul.
Pe vremuri, când oamenii începeau sã îmbãtrâneascã, se îngrijeau de „hainele de mort”. Îºi pregãteau „lipideul de moarte” (rareori ºi urzicarul), lenjeria de
corp, numite „alºocele” („spãcel”, poale, cãmaºã, gaci).

Faþã de masã
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Îmbrãcãmintea
În trecut, oamenii purtau îmbrãcãminte tradiþionalã, þesutã, cusutã cu mîna:
„chimeºi”, gaci, „zadie”.
Femeile purtau:
– poale, adicã fuste încreþite la mijloc, care aveau lungimea ca „sumna” de
deasupra. La capãtul de jos poalele aveau de obicei „cipcuþã” croºetatã. Aceastã
fustã era fãcutã din mai multe lãþimi;
– „chimeºuþã” care era lenjeria purtatã direct pe corp, chiar sub poale, iar
peste acestea se purta:
– „spãcelul”, în loc de cãmaºã, care ajungea „la ºele”, pânã la brâu. Acesta se
purta sub bluzã, avea mâneca scurtã sau era fãrã mâneci, guler nu avea. Dinainte era tãiat („gura spãcelului”) ºi se „încopcea cu bumbi”;
– o „sumnuþã” , adicã o cãmãºuþã ce se purta sub poale. Nu avea nici încreþituri, nici dantelã. Împreunã cu „spãcelul”, aceastã cãmaºã era îmbrãcãmintea
zilnicã.
Bãrbaþii de pe vremuri purtau:
– gaci sub pantaloni þesuþi din cânepã;
– cãmaºã cu gura tãiatã deci despicatã pânã la piept. Sub tãieturã, „pãnura” (materialul) era încreþitã sau plisatã.
– ºorþ avînd lãþimi, mãrimi diferite, mai înguste ºi mai scurte. Acestea erau
þesute din tort cu tort, ºi erau de obicei de culoare albastru-închis.
O datã cu înfiinþarea cooperativelor agricole de producþie oamenii s-au ocupat tot mai puþin de cultivarea acestei plante. De prin anii ’60 nici nu se mai
topeºte cânepã, iar întreaga prelucrare a cânepei s-a dat uitãrii.
În zilele noastre, la Sãcal se mai þes „pocroviþe” din material sintetic ºi zdrenþe – sau numai din material sintetic.

Informatori:
1. Nyekita Imréné (n. Mária Pánti, 1894–1977).
2. Iszály Sándorné (n. Mária Nyekita, 1921–1986).
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4. Laczkó Miklósné (n. Mária Iszály, 1939).
5. Vásárhelyi Györgyné (n. Viola Juhász, 1928).
6. Bodnár Péterné (n. Etelka Juhász, 1932).
7. Molnár Gyuláné (n. Sztella Bodnár, 1953).
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Stella Nikula

Lumea visurilor
Încã din cele mai vechi timpuri omul încearcã sã descifreze misterioasele taine
ale universului. Din aceastã dorinþã de a cunoaºte izvorãsc acele procedee a
cãror menire este prevestirea viitorului, precum ºi influenþarea acestuia în mod
mai mult sau mai puþin favorabil. În afara procedeelor practicate însã în cadrul
marilor sãrbãtori calendaristice – care au menirea de a prevesti norocul sau viitorul cuiva –, în vrãjile de dragoste, în rîndul poporului sînt cunoscute ºi unele
îndeletniciri legate de tãlmãcirea visurilor.
Lumea visurilor este acel tãrîm misterios care în decursul mileniilor ne-a întovãrãºit, deseori influenþînd chiar ºi mersul firesc al evenimentelor, fiindcã deseori s-a întîmplat ca o viziune vãzutã ºi trãitã în timpul nopþii sã-ºi lase amprenta în deciziile luate de marile personaje ale trecutului, ca împãraþi, mari
conducãtori ai oºtirilor, profeþi sau chiar ºi savanþi.
Descifrarea viziunilor, deseori crezute profetice sau purtãtoare de puteri miraculoase, era o preocupare chiar ºi pentru omul primitiv care prezenta în cadrul diferitelor rituri cele vãzute prin mãºti înspãimîntãtoare.
Studierea visurilor începînd din antichitate a devenit o ramurã a ºtiinþei,
pãstrîndu-se chiar ºi unele lucrãri în acest domeniu, din acea perioadã (de exemplu ºi un lexicon egiptean – nota autoarei).
Limbajul simbolic al visurilor poate fi receptat doar în momentul descifrãrii
codurilor, lucru cu atît mai greu cu cît omul în timpul visãrii devine un creator
care nu cunoaºte limita imposibilului, trecînd orice obstacol sau lege a existenþei,
care îi stau în faþã. Din pãcate de cele mai multe ori, trezîndu-ne din somn, uitãm
visul, în primul rînd tocmai din cauza cã nu l-am putut descifra.
Cînd este treaz, omul este bombardat de informaþiile lumii moderne, noaptea
însã devine liber, ne mai trebuind sã se acomodeze regulilor sociale ºi ne mai
trebuind sã fie obiectiv faþã de lucrurile trãite ºi vãzute.Visul poate fi însã nu
numai plãcut, ci ºi neplãcut, uneori chiar înspãimîntãtor.
Visurile sînt diferite. Unele sînt mai lungi, altele mai scurte, iar în timpul lor
oamenii devin receptivi în legãturã cu orice efect care îi influenþeazã. Simt frigul
camerei dacã sînt descoperiþi, precum ºi mirosurile din jurul lor.
Starea fizicã a visãtorului influenþeazã ºi ea visul. Un corp bine hrãnit poate
provoca vedenii îngrozitoare, la fel ºi o stare gravã de boalã sau o durere. Buna
dispoziþie însã ne ajutã în crearea unor viziuni plãcute.
Imaginile vãzute depind ºi de vîrsta celui care viseazã. Un copil este preocupat de lucruri diferite în comparaþie cu un adult. Chiar ºi în pîntecele mamei
poate visa un copil, vãzînd un vis asemãnãtor cu al mamei.
Copilul mic reacþioneazã în mod vizibil asupra imaginilor vãzute în somn:
zîmbeºte sau plînge. Aceste lucruri sînt explicate de popor în felul urmãtor:
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„Sã joacã înjerii cu ie!” sau
„Îl sfãdeºte Maica Precistã!”

Copiii viseazã mai des decît adulþii. Pot visa chiar ºi timp de opt-nouã ore, în
comparaþie cu cele douã-trei ore ale unui adult. Numeroºi sînt ºi cei care viseazã seriale întregi.
Cel mai interesant lucru este însã faptul cã cei mici pot visa ºi diferite lucruri
sau fiinþe ne mai vãzute de ei pînã atunci, cum sînt balaurii sau monºtrii.
Se spune cã visurile femeilor diferã mult de cele ale bãrbaþilor, sînt mai
colorate, mai vii, fiind deseori însoþite ºi de sunete sau chiar de muzicã.
Visarea femeilor este influenþatã ºi de miºcarea lunii. Cele mai frumoase
visuri sînt legate de apariþia lunii noi sau de data lunii pline.
Mersul vremii, temperatura, apariþia sau dispariþia corpurilor cereºti sînt factori
care pot influenþa visurile.
„Cînd îi vreme gre tã rãu te visãz!” – se zice.
Nu este indiferent nici modul cum este culcat un om în pat sau cum este aºternutul. (Pe baza noilor informaþii nu este indiferent nici locul unde este aºezat
patul în încãperile locuinþei – nota autoarei).
Cei care dorm pe spate deseori se plîng de viziuni înspãimîntãtoare. Credinþa
popularã explicã fenomenul în modul urmãtor:
„Nu-i bine sã dormi noapte pã spate cã vine strîgoaie ºi þî sã pune cu fundu pã
tept, dã numa nu te nãduºeºti cu tãtu. Apu atunci numa tã rãu te visãz...!”
Pentru a evita visurile neplãcute sînt practicate anumite procedee menite sã ne
uºureze nopþile:
„Dacã vrei sã nu mai visãz, atunce nu-þ spune visãle!”
„Sã nu dormi pã perina pã care o murit cineva, cã t-i visa cu iel!”
„Dacã on prunc nu doarme bine sã-i pui scutecele afarã p-o noapte ºi a doaua
zî sã-l înfãºii în iele cã-i vine somnu ºi s-a liniºti.”
Pot fi practicate procedee ºi în scopul îndeplinirii unor dorinþe în timpul somnului:
„Ca sã-þ visãz ursîta îi dãstul sã-þ întorci perina cînd te culci. Dacã-l vez în
somn pã cel care þ-î data ºi noapte þî-i întoarce perina încã o datã, atunce ºi iel
te-a visa pã tine.”
De cele mai multe ori cel dornic sã-ºi viseze „data” aºazã sub pernã pentru
noapte diferite obiecte considerate magice, ca de pildã „periie, cocotoare, teaptãn,
fir dã busuioc” etc.
În legãturã cu îndeplinirea sau nu a visurilor, poporul dã urmãtoarele explicaþii:
„Dacã visãz dã sîmbãta cãtã duminica noapte, atunce visu cila s-a izbãvi.”
„Dacã t-i uita afarã pã fereastã cînd te trezeºti dîn somn, atunce îi uita visu
d-astã noapte.”
„Dacã povesteºti cuiva ce-ai visat, acela nu s-a-mplini.”
„Dacã dîntîieº datã dormi înt-o casã, sã numeri bine colþurile dîn sobã nante
d-a te culca, ca visu sã þî sã-mplineascã.”
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Direcþia în care s-a petrecut acþiunea din vis indicã urmãtoarele:
„Dacã visu s-o petrecut în spatile tãu, aiesta þ-a fi viitoru. Dã s-o-ntîmplat
nante ta, atunce s-a-mplini nu pãstã mult.”
Se crede cã în timpul visãrii sufletul pãrãseºte trupul pentru a cãlãtori prin
lume, ca apoi sã se întoarcã înapoi. Iar pentru ca sufletul sã se poatã întoarce la
trupul pãrãsit, nu este bine ca visãtorul sã fie trezit brusc din somn, pentru cã i
se poate provoca moartea, ci trebuie sã-i laºi sufletului timpul necesar pentru
a-ºi reocupa locul.
Aceastã credinþã este exact opusã aceleia pe baza cãreia se zice cã:
„Dacã auz pã cineva suspinînd, uã plîngînd, în somn, dãloc sã-l scoli!”
Omul de rînd, deseori este împiedicat în descifrarea visurilor astfel porneºte
în cãutarea unor persoane specializate în „tîlcuirea visãlor”. Faptul cã acestea
dau o explicaþie logicã sau exact inversã visurilor, nici nu atrage atenþia numai
dupã un timp oarecare.
„Visai ceva... Apu tare ierai kíváncsi cã ce-nsamnã. Te ducei la o muiere
bãtrînã dã-ntrebai, uã cotai pã una care sã pricepe la dã tãte. Aºte dãloc þî le
spuneu!... Sã-ntîmpla numa darã cã iera aºe dã fontos on lucru sã-l afli, cã te
ducei ºi la una ºi la alta. Apu þî le spuneu össze-vissza! Una þî-l tãlmãce aºe,
ciielaltã ºeº, dã ieºe on lucru þifraº dîn iel.”
Aceastã dualitate a explicaþiilor date a putut fi observatã în cadrul culegerilor
efectuate pe teren.
„Una zîce cã dacã visãz bani mulþ, aciie însamnã noroc, alta cã-i ave dã dat.
Noa, amu, la care sã-i crez?!”
În ce mãsurã era valabilã pentru visãtor explicaþia datã, depindea ºi de pregãtirea persoanei la care acesta s-a adresat.
„Da n-o tãlãlit bine!”
Exclamau de multe ori informatorii, care întîlniserã cîte un ºarlatan a cãrui
dezlegare se afla în strînsã legãturã cu rãsplata primitã în bani ori în naturã.
Trezirea clienþilor pãcãliþi era cu atît mai spectaculoasã.
„Ho, bat-o focu! Da nu m-o pãcãlit! Apu io i-am dat º-o cîrpã mîndrã dã
caºmir, c-o zîs c-aºe a tãlãli mai bine!”
În cele ce urmeazã redãm tîlcuirea visurilor, pe baza informaþiilor primite de
la informatori. (Cifra din parantezã indicã numãrul care fusese acordat informatorului.)
A
Ac (ac):
„Dacã visãz cu ac uã cã coºi ceva, însamnã cã ai mari dujmani p-aproape
care sapã su tine.” (1)
„Dacã te visãz cã te-ai împuns cu ac în jejet, aciie însamnã cã þ-a muri cineva
d-aproapile tãu.” (24)
Accident (baleset):
„Dacã te visãz cã-i pãþî uoarice pã drum, uã cã-i pica, asta însamnã cã ºi
grijeºti cu cine îi sta dã voarbã.” (23)
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Acoperiº (hãizaº):
„Cine sã visazã cã sã suie pã on hãizaº, uã cã picã dî pã iel, acila ajunje în
pericol mare, uã a fi beteag.” (10)
Albinã (albinã):
„A vide în somn albinã aduce noroc celui care o vede.” (11)
„Stupu dã albine în vis însamnã casã fericitã, iarã roiu însamnã mare dragoste.” (17)
Altar (altari):
„Dacã t-i visa cu altari, aciie însamnã cã nu pãstã mult t-i mãrita. Iarã dacã
ieºti mãritatã, uã însurat, atunce asta însamnã cã t-i dãspãrþî dã uomu tãu, uã
dã muiere ta.” (17)
„Dacã te visãz rugîndu-te în faþa altariului dî la bisericã, asta însamnã cã visu
þî sã împlineºte.” (25)
Aluat (aluat):
„Dacã frãmînþ aluat în somn, însamnã boalã.” (21)
„Dacã te visãz fãcînd aluat, însamnã lucru bun.” (11)
A aluneca (a aluneca):
„Dã te visãz cã aluneci în jos, asta nu însamnã lucru bun.” (26)
Amputare (a þî sã tãie jos brînca uã picioru):
„Dã te visãz cã cineva îþ taie jos o brîncã, u-on picior, însamnã cã trabã sã te
dãspãrþeºti dã cineva care þ-î tare drag.” (22)
Animal (animal):
„Dã visãz cã hrãneºt on animal, însamnã noroc ºi avere.” (2)
„Dacã vezi în vis on animal, asta-i pericol.” (11)
Apã (apã):
„În vis apa însamnã grije mare. Dacã apa dîn vis îi tistaºe, trabã ºi ai grije ºi nu
pãþãºti ceva. Dacã apa îi tulbure, uã urîtã, însamnã cã t-i îmbolnãvi.” (25)
„A visa apã limpede însamnã bine. Apa cu tinã însamnã boalã.” (1)
A ara (a ara):
„Cine sã visazã cã arã pãmînt a ave mare noroc.” (26)
Arici (porc spinos):
„Dacã în somn îi vide porc spinos, atunce ai grije cã indeva te pîndeºte on
dujman mare.” (25)
„Dã te visãz cã te-o înspinat on sündisznó, asta însamnã cã cineva te învinovãþeºte d-o faptã re. Da dacã apuci sã-l omori, atunci îi scãpa dã ellenség.” (10)
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Armãsar (hãrmãsari):
„Dã te visãz cu hãrmãsari, asta nu-i bine, cã nu-þ mãrg bine lucrurile.” (10)
Aþã (aþã):
„Dacã te visãz cu aþã, asta însamnã cã-i ave dã mãrs indeva.” (10)
„Cine coasã în somn hane albe cu aþã neagrã, acila a ave gînduri.” (7)
Aur (aur):
„Cine visazã cu aur, acela a ave nãcazuri cu banii.” (1)
„Dacã te visãz noapte cã terz ceva dîn aur, însamnã cã-i terde ºi zîua.” (25)
„Dã prinz în vis peºte dã aur, îi ave noroc.” (15)
Avort (pterzare):
„Cine visazã cã º-o pterdut pruncu, sã fiie óvatos, ºi nu sã creadã în nime.” (1)
B
Bancã (bancã):
„Cine scoate bani dîn bancã noapte îº face dãtorii zîua. Cine duce bani la
bancã noapte, la acila ii s-or împlini dorinþãle.” (17)
Bani (bani):
„Cine dã bani în somn a ave noroc. Dacã îi ºi numãrã, mai ales.” (17)
„Dacã în somn vezi bani, ai grije, cã-i ave dã dat, ºi îþ poate aduce ºi nãcaz!”
(1)
„Cine aflã bucsã cu bani capãtã avere d-indeva.” (13)
„Budelarãº pterdut în somn însamnã nãcaz.” (25)
Barbã (barbã):
„Dã visãz barbã, însamnã cã ieºti sãnãtos, iarã d-o tai, însamnã cã-i ave
nãcazuri.” (7)
Barierã (ºãrãmpãu):
„Dã visãz ºãrãmpãu nante ta în vis, însamnã cã-i ave pedicã în treaba care o
faci. Da’ dacã a fi arãdicat, l-i trece uºor.” (17)
Barzã (cocostîrg):
„Cocostîrg în vis însamnã cã s-or naºte prunci la casa ceie.” (19)
„Dã cineva visazã cuib dã cocostîrj, asta însamnã noroc mare pîntru iel.” (12)
„Cocostîrg zburînd dã îi vide, sã zîce cã-i ave dã mãrs.” (25)
A bate (a bate):
„Dã visãz cã baþ pã cineva, atunce þ-or vini goºti.” (17)
Batjocurã (batjocorã, bãjocorã, nãcinste):
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„Dacã cineva te nãcinsteºte în vis, asta-i sãmn dã mare supãrare în familiie.”
(25)
Bãiat (prunc, ficior):
„Îi bine sã visãz cu prunci ºi cu ficiori, cã ii aduc noroc ºi în vis. Cine vede fatã,
acila n-ave noroc.” (10)
Bãrbat (bãrbat):
„Cine vorbeºte în somn c-on bãrbat bãtrîn îl nãliniºteºte ceva.” (2)
„Dã te visãz cu bãrbat, aduce noroc.” (18)
„Dã te bate bãrbatu în somn, însamnã cã îi ieºti tare dragã.” (24)
Bãtrîn (bãtrîn):
„Dacã în vis te vez bãtrîn, însamnã cã-i ave urmaº sãnãtoºi.” (3)
„Cine visazã uom bãtrîn îmbãtrîneºte ºi iel.” (11)
„Babã în vis însamnã nãnorocire.” (26)
A bea (a be):
„Dacã în somn bei dîn pãhar, însamnã avere ºi însãnãtoºire dîpã boalã.” (11)
„Dacã bei în somn, însamnã cã ieºti beteag, ai láz-uri, cãlduri.” (9)
Beat (bat):
„Cine vede în somn uom bat, acila sã sã grijeascã bine!” (1)
Biblie (Bibliie):
„Dacã în somn te vez citind Bibliie, însamnã cã ai o viiaþã fericitã.” (25)
„Cine cumpãrã în somn Carte dã rugãciuni, uã Bibliie, scapã dã griji.” (25)
„Dã-þ picã dîn brînci în somn Bibliie, însamnã cã t-i dãspãrþî dã bãrbat.”
(11)
Bijuterii (aurituri):
„Cine terde în somn aurituri a ave noroc.” (15)
„Dã vez în vis aurituri, însamnã sãrãciie.” (17)
Bilet (þîdulã):
„Cine îº cumpãrã þîdulã în somn, sã zîce cã începe o viaþã noauã.” (17)
Bisericã (bisericã, besericã):
„Dã te roj în vis în bisericã, dorinþãle s-or împlini.” (7)
„Cine visazã cu bisericã noapte, la acila i-i fricã dã Dumnezo.” (25)
Bolnav (beteag):
„Dacã te visãz noapte cu betej, însamnã bine.” (7)
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Bou (bou):
„Cine sã visazã cu bou în iºtãlãuu lui, pã acila îl aºteaptã o avere în casã.” (22)
„Car cu boi dã îi visa, roduri multe îi ave.” (25)
Brad (brad):
„Brad în vis însamnã mult noroc.” (17)
Braþ (brîncã):
„Brînca ruptã în vis însamnã sfadã.” (18)
„Dã te visãz cu brîncã, îi ave dã lucrat.” (23)
Broascã (broascã):
„Cine vede în somn broaºte a ave bani mulþ.” (17)
„Dã þîi în vis broascã în brîncã, asta însamnã cîºtig.” (1)
„Cine omoarã broascã în vis pterde bani.” (22)
„Dã auz cîntînd broaºtile în vis, în zîua ce vine îi ave noroc.” (17)
Broderie (cosele):
„Dã coº în vis, însamnã cã-i ave dã tãte.” (13)
Brutar (pec):
„Pecu visat însamnã o viaþã fãrã griji.” (11)
Bufniþã (buhã):
„Dã vez în somn uã auz buha, aciie însamnã cã a muri cineva cunoscut, uã
cã a ave baleset.” (17)
Bulgãri (buljeri):
„Buljerii dîn vis îs lacrimile dã mîne.” (17)
Burlac (ficior bãtrîn):
„A visa ficior bãtrîn însamnã cã îi ave voie bunã.” (17)
Burtã (dobã, foale):
„Dobã mare în vis însamnã avere. Doba micã – sãrãciie.” (19)
„Dacã cineva sã visazã cã doarme pã foale, atunce acila a fi beteag.” (11)
Buze (buzã):
„Buzã roºii dã-i visa, ieºti dragã cuiva.” (24)
„Buzã îngãlbenite în vis însamnã cã þî-i pterde on uãrtac.” (24)
Buzunar (jeb):
„Cine îº visazã noapte jebu sã aibã grije dã banii dîn iel.” (17)
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C
Cadou (ajándék):
„Dacã în vis dai ajándék cuiva, însamnã cã-i ave noroc.” (1)
„Cine-n vis capãtã ajándék, acila a ave pterderi.” (1)
„Dacã cineva sã visazã cã capãtã ajándék-uri, acila s-a-mbogãþî.” (11)
Cal (cal):
„Dã te visãz cu cai în istalãu, aciie însamnã bine.” (10)
„Calu mort visat însamnã cã nu þ-a mere bine.” (9)
„Calu negru însamnã fatã cu avere.” (19)
„Cine sã vede cal în vis însamnã c-a primi veste dî la cineva.” (11)
„Dã în vis on cal te þîpã jos dî pã iel, nu-i bine.” (25)
Cale feratã (ºine):
„Dã te visãz cu ºine, însamnã cã-i ave d-a mere.” (7)
Canã (canã):
„Cel care visazã canã cu apã s-a-ndrãgosti nu pãstã mult dã uoarecine.” (14)
Candelã (candelã):
„Candela stînsã dîn vis vesteºte moarte cuiva.” (25)
Cap (cap):
„Dacã te visãz cu cap dã uom tãiet, aciie însamnã bine.” (25)
„Cine vede în somn cap dã uom, la acila ii sã împlinesc dorinþãle.” (17)
Carne (carne):
„Cine visazã carne, cu acila s-a-ntîmpla ceva rãu.” (10)
„Cine mîncã carne în vis s-a-mbolnãvi.” (24)
„Dacã în vis tai carne, atunci a ploie.” (17)
Casã (casã):
„Dã te visãz cã-þ arde casa, aciie nu-i bine, îi sãmn rãu.” (19)
„Dacã-þ vezi hornu cãºii afumînd, acila îi sãmn rãu.” (2)
„Cine visazã cã-º face casã, acela a ave noroc.” (12)
„Dacã în vis vez o casã ce sã-mboardã, atunci a muri cineva.” (26)
„Cine în vis sã mutã dî la o casã, acela îº coatã drum.” (24)
Castravete (cãstrãvete, crãstãvete):
„Cãstrãveþî dîn vis vestesc boalã, viiaþã gre.” (22)
A cãdea (a pica):
„Cine în somn picã în ºanþ, acila a ave nãcazuri.” (21)
„Dacã în somn pici dã sus dã indeva, asta însamnã cã þî-i pterde dîn avere.”
(25)
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„Dacã în vis îi mere în jos, îi fi beteag, dã îi mere în sus, îi ave noroc.” (17)
Cãdelniþã (cãdelniþã):
„Cãdelniþa în vis nu-i bine.” (25)
Cãlãtor (drumeþ):
„Dacã t-i visa c-on drumeþ, îi ave ºi tu dã mãrs.” (22)
A cãlãtori (a cãlãtori, a fi pã drum):
„Cine cãlãtoreºte în vis, acila vre sã schepe dã griji.” (25)
„Cine cãlãtoreºte în vis, acela a ave multe teltuieli.” (17)
Cãlugãr (cãlugãr):
„Cãlugãru în vis însamnã nã-ncredere în cineva, cãlugãriþa, boalã.” (25)
Cãmaºã (chimeºe):
„Dacã visãz cã voºoleºti o chimeºe, asta însamnã cã la cineva i-i drag dã
tine.” (1)
„Cine în vis îº ºtimbã chimeºe, acela îº ºtimbã ºi drãguþu.” (12)
„Dacã în vis speli chimeº, însamnã cã ai uãrtaci rãi.” (17)
Cãruþã (cociie):
„Dacã în somn vez cociie cu cai, îi ave noroc.” (18)
„Cociie trasã dã boi vãzutã în vis însamnã bucuriie.” (11)
„Cine încarcã coiie în vis, acila o rãmas dã ceva.” (10)
Cãsãtorie (cununiie):
„Cununiie în vis însamnã noroc ºi avere, iarã dãspãrþîtu cã te vorbeºte cineva.”
(10)
Ceas (ceas):
„Dacã visãz cu ceas, asta-i nãliniºte.” (19)
„Dacã visãz c-on ceas cã s-o oprit, îþ moare cineva.” (17)
Ceaþã (ceaþã):
„Cel care visazã cã pãmîntu îi acoperit dã ceaþã a ave pagube.” (13)
Cer (cer):
„Ceriu noros însamnã nãliniºte.” (25)
„Cer cu stele dã visãz, þî sã împlinesc dorinþãle.” (7)
Cerºetor (culduº):
„Cine sã visazã cu on culduº a ave meglepetés.” (11)
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A se certa (a sã sfãdi):
„Dacã în vis te sfãdeºti cu cineva, însamnã cã-þ faci uãrtac din cineva pã
care pînã atunce nu l-ai plãcut.” (17)
Cheie (teie):
„Teie dîn vis însamnã cã ai ceva d-ascuns.” (17)
„Dacã te visãz cu tei, însamnã cã nu trabã sã-þ dãºtiz inima la tãtã lume.”
(25)
A chema (a tema):
„Dacã în vis te teamã cineva ºi tu îi rãspunz, îi bine, da dacã nu-i poþ rãspunde, asta nu-i bine.” (10)
Cioarã (cioarã):
„Dacã te visãz cu cioarã, însamnã moarte cuiva.” (2)
„Dacã auz în vis croncãnind ciori, îi auzî veºti rele.” (12)
Cioban (cioban):
„Cine în vis vede on cioban cu turmã dã uãi, la acela îi creºte avere.” (8)
Ciorapi (ºtrimfi):
„Ce care în vis îº ie ºtrimfi pã ie, a ave noroc.” (11)
Cireºe (ciresã):
„Cine culeje ciresã în vis culeje minciuni.” (17)
„Dacã mînci ciresã în vis, te sfãdeºti cu cineva.” (22)
„Dã vez în vis ciresã, a vini vreme bunã.” (17)
„Cel care mîncã ciresã în vis sã betejeºte.” (11)
Cîine (cîne):
„Cîne negru în vis însamnã cã uãrtacu-to te vorbeºte dã rãu.” (11)
„Dã te muºcã în vis on cîne, îi fi beteag.” (18)
„Dacã auz în vis lãtrînd cîne, sã grijeºti!” (27)
Cîmp (cîmp):
„Cîmpu verde visat aduce noroc ºi bunãstare.” (9)
Cînepã (cînepã):
„Dacã te visãz cu cînepã, asta însamnã boalã.” (25)
„La ce care sã vede torcînd cînepã în vis, îi mãrg lucrurile bine.” (11)
A cînta (a cînta):
„Cine cîntã în vis, acila a ave supãrare.” (14)
„Dacã cînþ în vis, îi ave voie bunã.” (13)
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Cîntar (chilã, maje):
„Dacã t-i visa cu chilã, însamnã cã trabã sã te hotãrãºti în ceva.” (17)
„Cum îi mãsura tu în vis, aºe þî s-a mãsura ºi þîie în viiaþã.” (12)
Clãdire (clãdire):
„Dacã cineva vede o clãdire îmburdatã în vis, acila a ave mare nãcaz în familiie.
Îi poate ºi muri cineva.” (11)
Clopot (clopot):
„Cine aude-n vis clopote cîntînd, cu acela s-a-ntîmpla ceva bun, a primi veste
bunã.” (10)
Coasã (coasã):
„Cine vede în vis coasã, acila sã-mbolnãveºte, uã moare nu pãstã mult.” (17)
„Nu-i sãmn bun sã te visãz cosînd.” (16)
Cocoº (cocoº):
„Dacã în somn auz cocoºu cîntînd, asta îi sãmn bun.” (1)
„Cine vede în vis cocoº, acela a cãpãta veºti.” (18)
„Cel care în vis îº taie cocoºu îº pterde on uãrtac.” (11)
Cocoºat (uom cu pup):
„Dacã te visãz cu on uom care are pup, îi ave noroc.” (9)
„Dã te visãz cã ai pup pã spate, însamnã cã ieºti sãnãtos.” (25)
Cojoc (cojoc):
„Dã în vis porþ cojoc, asta însamnã cã a fi iarnã gre.” (17)
Colibã (colibã):
„Coliba dîn vis arîtã vãduvã.” (11)
Cometã (steauã cu coadã):
„Dacã în vis îi vide steauã cu coadã, asta-nsamnã c-a fi rãzboi.” (25)
Copac (pom):
„Cine visazã pom înflorit a ave mare noroc.” (19)
„Dacã cineva picã dînt-on pom, însamnã moarte.” (8)
„Dacã cineva taie pom în vis ºi-l arde, nu a ave noroc.” (26)
„Dacã în vis vez cã picã jos frunzãle dî pã pom, asta însamnã moarte.” (7)
Copil (prunc):
„Cine sã visazã cu prunci, acila are noroc.” (25)
„Cine naºte în vis a ave noroc.” (19)
„Dacã în somn te joci c-on pruncutel, însamnã veselii în familie.” (25)
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„Dacã în vis îþ plînje on prunc în braþã, îi ave nãcaz.” (17)
„Cine sã visazã cu prunci mulþ, pã acela îl aºteaptã sãrãciie.” (12)
„Dacã te visãz cu pruncii altuie, a vini vreme bunã.” (11)
„Cel care în vis sã joacã cu pruncu lui a ave cîºtig.” (17)
Corabie (corabiie):
„Dã te visez cu corabiie îi ave bucuriie.” (9)
„Pã cel care în vis o vãzut înecîndu-sã o corabiie, îl aºteaptã nãcaz.” (11)
Coº (coºarã):
„Coºara plinã dîn vis însamnã bunãstare cuiva, iarã coºara goalã – nãcaz ºi
ustãnealã.” (25)
Creangã (creangã):
„Dã te visãz c-on pom cu crenjile rupte, însamnã cã nu-i înainta în lucru tãu.”
(17)
Croitor (sãbãu):
„Cine-º coasã hane în vis a ave noroc în dragoste.” (11)
Cruce (cruce):
„Cine în vis vede cruce a ave noroc.” (25)
„Cruce îmburdatã vãzutã în vis însamnã cã nu þî s-or împlini planurile.” (25)
„Cruce întoarsã dîn vis însamnã moarte cuiva.” (17)
Cuib (cuib):
„Cuib dã pasãre vãzut gol în vis însamnã nãliniºte în familiie, uã pagubã.”
(13)
„Cuib cu uoauã visat însamnã cã þî sã-nmulþeºte familiie.” (17)
„Cine sparje cuibu în vis, acila a ave o supãrare mare.” (25)
„Cel care în vis aflã cuib dã pasãre a ave dã cîºtigat.” (12)
Cumpãrãturi (cumpãrãturi):
„Cine face cumpãrãturi în vis acila are noroc.” (8)
Cununã (cununã):
„Cine vede în somn cununã uscatã, acila a ave înmormîntare.” (17)
„Dacã o fatã visazã cununã dîn pene însamnã cã s-a mãrita.” (14)
Cuptor (cuptor):
„Pã cel care sã visazã cu cuptor plin cu pîne îl aºteaptã mare bucuriie.” (25)
„Cuptoru cu plãcinte dîn vis vesteºte zîle bune ºi noroc.” (11)
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Curcubeu (curcubãu):
„Curcubãu vãzut pã cer în vis îi sãmn bun.” (12)
„Curcubãuu vãzut în vis însamnã moarte cuiva.” (17)
Cuþit (cuþît):
„Cine visazã cu cuþît s-a dãspãrþî.” (17)
„Cel care þîne cuþît în brîncã în vis are sã sã lupte/batã cu cineva, uã pîntru
ceva.” (25)
D
A dansa (a juca):
„Cine joacã în vis, acela a ave nãcaz.” (18)
Degetar (jejetar):
„Cine-n vis lucrã cu jejetaru, acila sã ustãneºte fãrã spor.” (17)
Desculþ (dãsculþ):
„Cel care umblã în vis dãsculþ, acila rãu a pãþî.” (11)
Dezbrãcat (dãzbrãcat, ptele goalã):
„Cine sã vede în somn dãzbrãcat în ptele goalã, pã acela îl aºteaptã mare
sãrãciie.” (7)
Dinte (dinte):
„Dacã cineva sã visazã cã-i picã dintile, asta însamnã boalã, uã moarte. Dacã
vezi ºi sînje, atunci mortu þî-i d-aproape, dacã nu – îi dã dãparte.” (7)
„Cu dinþ rãi dã t-i visa îi ave pterderi dã bani.” (1)
Doctor (doctor):
„Cine sã visazã cu doctor a fi beteag.” (11)
A dormi (a durmi):
„Cine doarme-n vis, la acila i-a mere rãu.” (11)
Dovleac (ludaie):
„Cel care mîncã-n vis ludaie s-a beteji dã tarite boalã.” (13)
Drac (drac):
„Cine visazã cu drac îi norocos.” (17)
Drum (drum):
„Cine visazã cã mere p-on drum dirept, la acila tãte dorinþãle ii sã-mplinesc.
A cui îi plin dã cotituri, acela îº ajunje þelurile cu greu.” (25)
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Dumnezeu (Dumnezo):
„Cine-l vede pã Dumnezo în vis, uã vorbeºte cu iel, are bucuriie mare.” (25)
„Cine îl vorbeºte dã rãu pã Dumnezo în vis, acila a ave nãcaz mare.” (10)
Duºman (dujman):
„Dujmanu dîn vis însamnã cã cineva umblã sã te pãcãleascã.” (1)
E
Excreþie (cîcat):
„Cine calcã în cîcat în vis, acila are noroc.” (17)
„Dacã în vis vez cîcat, asta-i ruºine mare.” (10)
F
Fasole (pãsulã dã verde):
„Cel care mîncã pãsulã dã verde în vis, acila nu pãstã mult sã-nsoarã.” (11)
Fatã (fatã):
„Cine sã visazã cu fatã tînãrã a ave voie bunã.” (3)
„Sã te visãz cu fãtuþã nu-i bine.” (8)
Faþã (faþã):
„Dã în vis cel cu care t-i visa îi urît la faþã, îi ave nãcazuri.” (17)
Fãinã (fãrinã):
„Dacã în vis îi vide fãrinã, asta însamnã cã a ninje.” (21)
„Fãrina dã grîu în vis aduce mare sãrbãtoare.” (17)
Femeie (muiere):
„Muiere în vis însamnã sfadã.” (18)
„Muiere ce naºte în vis însamnã bunãstare.” (22)
„Muiere cu prunc nu-i bine în vis.” (10)
Fereastrã (fereastã):
„Fereasta dãºtisã dîn vis însamnã bucuriie.” (9)
„Fereastã cu iagã spartã însamnã cã cineva îþ vre rãu.” (2)
„Dacã în vis vez fereastã cu firanguri în ie, îþ vin goºti.” (11)
„Dacã în vis vez fereastã, sã fii cu bãgare dã samã!” (25)
Fîntînã (fîntînã):
„Sã pici în fîntînã în vis nu-i bine.” (18)
Flori (pene):
„Penile uscate dîn vis aduc nãcaz, cile înflorite noroc ºi sãnãtate.” (17)
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„Dacã îþ rupe cineva penile, nu-i ave noroc.” (23)
„Dacã vezi pene în vis, asta-i mare bãnat.” (13)
Fluture (fluture):
„Fluturii dîn vis vestesc vreme bunã.” (17)
Foame (foame):
„Cui i-i foame-n somn, acela sã teme dã ceva.” (17)
Foarfecã (foarficã):
„Cine vede foarficã în vis, aceie sã dãspãrþeºte.” (11)
Foc (foc):
„Dacã în vis faci foc, t-i sfãdi cu cineva.” (1)
„Cine vede foc în caihã, la acela ii s-a naºte prunc.” (10)
Frate (frate):
„Cine sã visazã cu fratile lui, acila îi uom sãnãtos.” (11)
„Cine îº vede fratile mort în vis, acela a ave nãcazuri.” (13)
Frig (frig):
„Cui îi ieste frig în somn, acila ãi beteag.” (8)
Fructe (fructe):
„Cine în vis vede pom cu fructe a fi norocos.” (25)
„A mînca fructe în somn îi bine.” (17)
„Cine mîncã fructe verz în vis sã îmbolnãveºte.” (1)
A fulgera (a fuljera):
„Dacã te visãz c-a fuljera, atunce t-i bucura dã ceva.” (17)
Fum (fum):
„Fumu vãzut în vis aduce boalã.” (7)
A fura (a fura):
„Cine furã-n vis ajunje în primejdiie mare.” (11)
Furnicã (furnicã):
„Pã cine umblã furnicã în vis, acila îi norocos.” (17)
„Dacã chelci o furnicã în vis, îi ave nãcazuri.” (9)
Furtunã (vreme gre):
„Vreme gre dîn vis aduce veºti rele.” (10)
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„Fuljeru dîn vis îi sãmn bun.” (25)
„Dacã trãzneºte în noi în vis, asta-i tare rãu.” (17)
G
Gard (gard):
„Cine trece gard în vis trece dã cile rele.” (25)
„Cine vede gard în vis, acila întîmpinã greutãþ.” (17)
Gãinã (gãiinã):
„Gãiina visatã însamnã moarte cuiva.” (26)
„Dacã te visãz cu cloºcã pã uoauã, însamnã cã-þ mere bine.” (11)
Gãoace (gãuace):
“Gãuace dã uou, uã dã nucã în vis arîtã c-a fi secitã ºi uscãciune mare.” (25)
Gãti (a socãli, a ferbe):
„Dacã socãleºti, adicã ferbi în vis însamnã cã-i zoli mult.” (11)
Gheaþã (deaþã):
„Cine alunecã pã deaþã în vis, acela îi pãcãlit dã altu.” (17)
„Dã sã rupe su noi deaþa în vis, însamnã cã avem dujmani.” (1)
Gîndaci (pepi):
„Cine sã visazã cu pepi cã umblã pã iel, acela trabã ºi sã grijeascã tare.” (11)
Gîscã (gîscã):
„Cine aude gîºte-n vis, pã acela îl vorbãsc dã rãu.” (2)
„În vis vez gîºte zburînd, îþ zboarã ºi norocu cu iele.” (25)
„Dacã în vis vez gîºte albe zburînd, asta însamnã c-a vini iarna ºi neaua.”
(13)
Gras (gras):
„Uomu gras în vis tãdauna aduce noroc ºi bani.” (19)
Gravidã (muiere gre):
„Muiere gre dîn vis îþ aduce noroc.” (17)
Grãdinã (ogreadã):
„Cine sã visazã cu ogreadã mîndrã, acela a ave prunci mîndri.” (10)
„Nu-i pre bine ca-n vis sã vez ogreadã cu pene mîndre.” (17)
Grindinã (ploaie cu teatrã):
„Ploaie cu teatrã dîn vis însamnã pterderi mari.” (17)
„Dacã te visãz cu ploaie cu teatrã, ai vrãjmaº.” (1)
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Grîu (grîu):
„Dacã cumperi grîu în vis, aceie însamnã sãrãciie mare.” (7)
„A vide holde pline cu grîu în vis asta însamnã avere, bani.” (25)
Groapã (groapã):
„Groapã sãritã în vis însamnã cã schepi dã griji.” (1)
„Cine picã în vis în groapã, acela sã poate aºtepta la nãcazuri.” (1)
„La cel care visazã cã face groapã, i-a muri cineva d-aproape.” (11)
„Cine picã înt-o groapã în vis, acila ºi grijeascã cã a ave nãcaz.” (11)
Gunoi (gunoi):
„La cila care în vis sã visazã cu gunoi, i s-a spori avere.” (9)
H
Haine (hane):
„Hane negre în vis însamnã mare nãcaz, jele.” (17)
„Cine cumpãrã hane în vis a ave noroc.” (11)
„Hane albe pîntru fete însamnã cununiie, pîntru beteag – moarte.” (17)
„Hane suri în vis însamnã vãduviie. ” (17)
„Dacã în vis vez pã cineva în hane noi, acila nu pãstã mult a muri.” (22)
Hamuri (hamuri):
„Cel care în vis vede hamuri dã cai, acila a mere indeva dãparte.” (22)
Holde (holde):
„Dacã în vis vez holde verz legãnîndu-sã în vînt, însamnã cã a vini vînt
mare cu ploaie, iarã holdile coapte vestesc uscãciune, secitã mare.” (13)
Hoþ (hoþ):
„Dã te furã cineva în vis, asta-nsamnã cã trabã sã fii óvatos!” (17)
„Cine furã în vis, acela umblã dupã avere.” (10)
I
Iad (iad):
„Cine sã visazã cã-i în iad, pã acila îl înconjurã uoamini rãi.” (17)
„Cine sã visazã c-o scãpat dîn iad, acila a scãpa dã on pericol mare.” (17)
Iarbã (iarbã):
„Cine vede în vis iarbã verde, grasã, pã acela îl aºteaptã mare bucuriie.” (12)
„Iarba verde dîn vis însamnã sãnãtate.” (1)
Iarnã (iarnã):
„Cine sã visazã cu iarnã, acela sã nu sã-nceapã dã lucru nou.” (17)
„Iarnã cu neauã multã visatã vesteºte c-a fi an bun.” (9)
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Icoanã (icoanã):
„Cine sã visazã cu icoane, acila scapã dã cile rele.” (25)
Iepure (iepure):
„Cine-mpuºcã iepuri în vis a ave noroc.” (12)
„Iepurile ce fuje în vis aduce vreme bunã.” (7)
„Cel care în vis fuje dîpã iepuri, acila nu pãstã mult sã-nsoarã, iarã cila care
creºte iepuri a ave prunci mulþ.” (11)
Iesle (iezle):
„Cine visazã iezle plinã a ave cîºtiguri.” (12)
„Dacã te visãzi cu Isus în iezle, mare noroc te aºteaptã.” (25)
Imaº (nimaº, imaº):
„Cela care în vis mere pã nimaº îi vorbit dã alþî.” (10)
Inel (inel):
„Cine pterde inel în vis, acela sã dãspãrþeºte dã cineva drag.” (1)
„Cine poartã inel dã aur în vis, acila are mare noroc.” (17)
„Cine vede inel dã aur în vis, aiesta are noroc.” (19)
Inimã (inimã):
„Dã vez în vis inima cum sînjereazã, asta îi mare durere.” (25)
Invalid (olog):
„Cine vede în vis olog, acela tare sã grijeascã.” (10)
Isus (Isus):
„A-l vide pã Isus în vis îi ajutor în viaþã.” (25)
Izmene (izmene):
„Sã te visãz cu izmene însamnã ruºine mare.” (17)
Izvor (izvor):
„Izvoru dîn vis vesteºte sãnãtate, da ºi cununiie.” (11)
Î
Închisoare (întisoare, temniþã):
„Dã te visãz cu temniþã, t-i îmbolnãvi.” (17)
A se îneca (a sã înneca):
„Cine sã visazã cã sã-nneacã, acela a ave terderi.” (17)

46

IZVORUL

Înger (înjer):
„Cine vorbeºte în vis cu înjeri, acela are nãcazuri mari.” (16)
„Cel care sã visazã cã-i înjer, acela nu pãstã mult moare.” (21)
Înmormîntare (înmormîntare):
„Cine sã visazã cu înmormîntare, acela sã poate aºtepta la creºtere averii, la
bucuriie mare, uã la prunci mici în familiie.” (13)
Întuneric (întuneric):
„Cine sã visazã cã-i întuneric, acela aºteaptã sfaturi dî la cineva.” (25)
J
A se juca (a sã juca):
„Cel care sã joacã în vis cu prunci a ave noroc.” (12)
„Cel care sã joacã d-a cãrþîle în vis a ave pagube.” (11)
Judecãtor (birãu):
„Cine în vis are d-a face cu birãu sã sã fereascã dã rãu.” (11)
L
Labirint (drum încurcat):
„Cel care umblã pã drumuri încurcate, acila s-amestecã inde n-ar trãbuii.”
(17)
Lac (tãu):
„Cine sã visazã cu tãu în care înoatã peºti mulþ capãtã bani d-indeva.” (17)
„Cine vede în somn tãu cu apã tulbure are nãcazuri.” (17)
Lampã (sterþ):
„Dacã în vis vezi on sterþ tãt afumat, aciie nu-i bine.” (13)
„Cine în vis sparje on sterþ, acela a ave nãcazuri mari.” (25)
Lapte (lapte):
„Lapte dîn vis îi bine.” (13)
Lãnþiºor (lanþ):
„Dacã cineva în somn capãtã on lanþ, nu pãstã mult s-a mãrita.” (11)
„Lanþ dã aur în vis însamnã cã-þ mere bine.” (1)
Leagãn (leagãn):
„Cine sã visazã cu leagãn, acila primeºte veste d-indeva.” (17)
„Dã te visãz cu leagãn, însamnã cã nu pãstã mult îi boteza pã cineva.” (12)

IZVORUL

47

Linte (linte):
„Cine are d-a face în vis cu linte sã sã fereascã dã uoamini rãi cã vreu sã-l
pãcãleascã.” (17)
A lipi (a lipi):
„Cine lipeºte în vis, acela sã-mbolnãveºte.“ (10)
Litere (litãre):
„Cine în vis vede litãre, uã le învaþã, pã acela îl aºteaptã avere, uã bucuriie.”
(25)
A lovi (a lovi):
„Dacã în vis ieºti lovit cu tetri, asta însamnã ocarã, ponozlu.” (25)
Luceafãr (luceafãr):
„Cine sã visazã cu luceafãru pã cer, la cila ii sã-mplinesc dorinþãle.” (17)
Luminã (luminã ):
„Dacã în vis vez o luminã, asta însamnã bucuriie, numa la beteag însamnã
moarte.” (17)
Lumînare (luminã):
„Cine aprinde o luminã în vis, acela a trãi mult.” (25)
„Dacã cuiva îi arde lumina dã tãt în vis, îi moare cineva dîn familiie.” (25)
Lunã (lunã):
„Dacã cineva visazã cu luna pã cer întrã nori, însamnã cã vin vremuri
grele. Dacã o vede în apã, a ave nãcazuri. Luna care picã jos vesteºte pagubã
ºi mult rãu, ce care creºte, însamnã cîºtig.” (17)
Lup (lup):
„Cine sã joacã cu lup în vis, acela are duºmani, sã sã grijeascã/fereascã!“ (10)
Luptã (bãtaie):
„Cine sã bate în vis, acela s-a-mbolnãvi.” (1)
M
Mamã (mamã):
„Cine sã visazã des cu mã-sa îi nãliniºtit.” (11)
„Cine o visazã pã mã-sa moartã, acela sã aibã grije, sã fiie mai chibzuit în
lucrurile lui.“ (2)
„A-þ visa mama moartã însamnã mai multe lucruri, c-a vini vreme ploioasã,
da ºi cã-i vide pã cineva dã care pînã atunci ai crezut cã-i mort.” (17)
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Mare (mare):
„Cine sã visazã cã-i pã mare are dã mãrs.” (17)
„Dacã pici în mare în vis, asta-i mare nãnorocire.” (25)
Masã (masã):
„Cine sã vede la masã stînd în vis, acela a ave mare bucuriie.” (26)
„Cel care în vis ºede la masa pusã a ave goºti.” (11)
Mazãre (borsó):
„Cine mîncã borsó în vis, acela a ave mare supãrare, uã sã-mbolnãveºte.”
(25)
Mãgar (mãgar):
„Dacã te visãz cu mãgar, te sfãdeºti cu cineva.” (12)
Mãnãstire (mãnãstire):
„Dacã cineva sã visazã cã sã bagã-nt-o mãnãstire, sã zîce cã acela îi binecuvîntat dã Dumnezo.” (25)
Mãr (mãr):
„Cine sã visazã cã mîncã mãr, acela are o casã fericitã.” (11)
„Cine vede mãr strîcat în vis, acila s-a beteji.” (11)
„Mãr înflorit în vis însamnã veste bunã.” (3)
Mãrgele (mãrjele):
„Cine visazã mãrjele, acela a plînje.” (1)
Mãturã (mãturã):
„Cine mãturã în vis, acela întîlneºte on uom rãu.” (10)
Medic (doctor):
„Cine vede doctor în vis a fi beteag.” (18)
Miere (mnere):
„Mnere dîn vis aduce amãrãciune cu ie.” (11)
Minge (loptã):
„Dacã te joci cu lopta în vis, asta însamnã cã norocu-i ºtimbãtor.” (13)
Mireasã (mnireasã):
„Dacã te visãz cu mnireasã, nu-i bine.” (25)
„Mnireasa dîn vis vesteºte moarte.” (11)
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Mînã (brîncã):
„Dã rãmîi fãrã brînca direaptã în vis, îþ moare tata, dacã rãmîi fãrã ce stîngã,
îþ moare mama.” (17)
A mînca (a mînca):
„Dacã mînci în somn, aciie îi bine.” (24)
„Cila care mîncã mure în vis sã-mbolnãveºte.” (11)
Moarte (moarte):
„Cine sã visazã cu moarte scapã dã griji.” (17)
„Dacã te visãz cã mori, îi trãii mult.” (25)
Moaºã (moaºe):
„Cine vede în vis moaºe cu prunc în braþã a ave botez în casã.” (11)
„Dacã te visãz cu moaºe, asta însamnã cã te însori, uã te mãriþ. (13)
Morcov (morcov):
„Cine vede, uã mîncã, în vis morcov a ave noroc.” (17)
Mormînt (mormînt):
„Cine sã vede în mormînt culcat, la acela i-a muri cineva.” (1)
„Dacã uomu vede în vis mormînt, asta-i sãmn bun.” (10)
Mort (mort):
„Cine sã vede mort, acela a ave noroc.“ (7)
„Dacã vez morþ în somn, sã ºtimbã vreme, vine ploaie.” (25)
„Dacã vorbeºti în vis cu morþ ºi ii te teamã, îi muri ºi tu.” (17)
„Cociie ce duce mort dã îi vide în somn, þ-a muri cineva.” (17)
A mulge (a mulje):
„Cel care mulje în vis a ave dobîndã la uarice.” (13)
Munte (munte):
„Dacã te sui pã munte în vis, însamnã cã-i îi ave multe greutãþ.” (25)
Mure (mure):
„Cine strînje mure în vis, acela a plînje.” (11)
„Mure în vis însamnã nãcaz.” (7)
Muscã (muscã):
„Musca dîn vis nu însamnã lucru bun.” (2)
Muºcãturã (muºcãturã):
„Inde te muºcã ceva în vis, acolo îi ave o ranã nu pãstã mult.” (10)
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Mut (mut):
„Dacã te visãz cã ieºti mut, însamnã cã valójában vorbeºti pre multe.” (1)
N
Nas (nas):
„Ce care sã visazã cu nas mic a ave pagubã, iarã ce care sã visazã cu nas mare
a ave dobîndã.” (17)
A naºte (a naºte):
„Cine naºte fatã în vis are nãplãceri, cine naºte prunc a ave noroc.” (14)
„Prunc mort nãscut în vis îi supãrare.” (1)
Negurã (negurã):
„Dacã în vis îi umbla pînt-o negurã deasã, asta însamnã cã t-i îmbolnãvi.” (25)
Nenorocire (nãnorocire):
„Dacã în vis þî sã-ntîmplã o nãnorocire, însamnã cã-i ave noroc.” (17)
Ninsoare (ninsoare):
„Ninsoare dîn vis aduce pterderi.” (17)
Nisip (hãmoacã, homoacã):
„Hãmoaca în vis însamnã nãliniºte.” (10)
Noapte (noapte):
„Cine sã visazã cã-i noapte, uã întuneric, pã acela îl aºteaptã nãcazuri.” (14)
„Noapte cu stele vesteºte lucru bun.” (16)
Nori (nori):
„Norii negri dîn vis aduc nãcazuri.” (25)
„Cer ce sã-nnoreazã în vis aduce nãliniºte.” (26)
„Dacã în vis îi vide on nor d-asupra ta, asta însamnã mare cinste.” (11)
Noroi (tinã):
„Tina dî pã picioare dîn vis însamnã cã ne-a ajunje mare ruºine.” (11)
„Cel care sã visazã cã umblã pîn tinã s-a beteji dã uarice.” (13)
Nouã (noauã):
„Cine visazã cu numãru noauã, acela a ave noroc.” (20)
„Dacã visãz numãru noauã, însamnã cã cineva te vorbeºte dã rãu.” (15)
Nou-nãscut (prunc mic):
„Cine vede prunc mic în somn jucîndu-sã, a ave bucuriie mare.” (3)
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„Prunc mic vãzut sãnãtos în vis însamnã cã þ-a mere bine. Prunc slab însamnã
cã þ-a mere rãu.” (19)
„Dacã omori prunci mici în somn, însamnã cã þî-i face mare rãu.” (13)
Nucã (nucã):
„Cine mîncã nuci în somn, acela sã sfãdeºte zîua.” (11)
„Cel care sã visazã cu nuci a ave dã cîºtigat.” (17)
Nud (uom gol):
„Cel care visazã uom gol, acila picã în ruºine. Cel care sã visazã cu muiere
goalã, acila a ave bucuriie.” (11)
Nuntã (cununiie):
„Cununiie în vis nu-i bine.” (8)
O
Oaie (oaie):
„Oaie vãzutã în vis aduce liniºte în viiaþa uomului.” (17)
„Cine taie oaie în vis, pã acela îl înconjurã on uom rãu.” (22)
Ochi (uãti):
„Uãti negri în vis însamnã cã trabã sã ai grije mare!” (21)
„Uãti vînãþ în vis însamnã iubire mare.” (17)
Oglindã (cocotoare):
„Dacã te visãz cu cocotoare, îi plînje nu pãstã mult.” (17)
„Dacã on beteag vede în vis cocotoare, îi sãmn rãu.” (10)
Om (uom):
„Dacã te visãz c-on uom negru, asta-i bine.” (11)
„Uomu bãtrîn dîn vis îi binecuvîntare.” (25)
Orb (uãrb):
„Dacã te visãz cu on uãrb, acela îi sãmn rãu.” (2)
„Uãrb în vis însamnã veste bunã.” (25)
Orez (riºcaº):
„Cine sã visazã cu riºcaº a plînje.” (11)
Os (ciont):
„Cel care în vis are d-a face cu cioante, acila sã betejeºte nu pãstã mult.” (22)
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Ou (uou):
„Dacã te visãz cu uoauã, îi bine.” (26)
„Uou roºu în vis, acela însamnã moarte cuiva, primejdiie.” (10)
„Dacã te visãz cu uoauã, asta-i neauã.” (7)
„A te visa cu uoauã însamnã voarbe rele.” (1)
„Uouu dîn vis vesteºte an bun, cîºtig mult.” (17)
„Uouu galbãn dîn vis însamnã boalã.” (13)
P
Paie (paie):
„Cu paie nu-i bine sã te visãz.” (13)
„Cel care sã visazã dormind în paie a sãrãci.” (22)
Pantof (pantof):
„Cine-º terde pantofii în vis a primi veste re.” (1)
„Pantofii dã lemn dîn vis vestesc secetã mare, vremuri grele.” (17)
Paradis (rai):
„Rai vãzut în somn însamnã viiaþã fericitã.” (25)
Pasãre (pasãre):
„Pasãre mare zburînd d-asupra capului în vis, însamnã moarte.” (25)
„Pasãre neagrã dîn vis însamnã moarte, pasãre albã cã-i moºteni ceva.” (17)
„Dacã în vis auz cîntînd pãsãri, asta vesteºte mare bucuriie în familiie.” (12)
Pat (pat):
„Patu gol însamnã moarte cuiva.” (10)
„Cine stã culcat în vis în pat, pã acela îl paºte o boalã.” (18)
„Hane dã pat zguroasã aduc mult bai.” (24)
„Patu aºternut mîndru dîn vis vesteºte cununiie.” (11)
Pãduchi (pãduti):
„Pãduti în vis însamnã sãrãciie.” (6)
Pãianjen (panjin):
„Cine vede în vis panjin, acela sã aibã mare grije cã-l paºte ceva rãu.” (10)
„Panjin în vis aduce goºti.” (15)
Pãlãrie (clop):
„Clopu rupt dîn vis aduce sãrãciie, iarã clopu dã paie uscãciune mare ºi
secitã.” (13)
Pãmînt (pãmînt):
„Dacã în vis îi vide pãmîntu crepat, asta vesteºte cã s-apropiie o secetã mare.”
(12)
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Pãpuºã (pãpuºe):
„Dacã o muiere visazã cu pãpuºe, a ave micuþ.” (11)
Pãr (pãr):
„Dacã-þ picã pãr dîn cap în vis, însamnã înmormîntare.” (10)
„Pãru cãrunt în vis aduce nãcaz.” (17)
„Cine îº spalã pãru în vis îi nãliniºtit dîr ceva.” (13)
„Cine sã teaptãnã în vis are drum.” (25)
Pãrinþi (pãrinþ):
„Cine-º vede pãrinþî morþ în vis primeºte veºti bune.” (11)
„Dacã în vis îþ vez morþ pãrinþî, atunci vine ploaie.” (17)
Pãun (pãuun):
„Dacã în vis auz strîgînd pãuunu, ieºti temat la cununiie.” (11)
Peºte (peºte):
„Peºtile dîn vis aduce ploaie multã ca solzî dî pã iel.” (17)
„Cine mîncã peºte în vis, acela a ave dã cîºtigat.” (13)
„Peºtile dîn vis arîtã cã vorbeºti pre multe inde nu trabã.” (17)
Petrecere (pãradiie):
„Cine sã visazã cu pãradiie sã face dã mniraz.” (11)
„Pãradiie dîn vis nu-nsamnã bine, îi sãmn rãu.” (13)
Piaþã (piiaþ):
„Cine mere la piiaþ în vis, acela sã sfãdeºte cu oarecine.” (9)
„A cumpãra, uã a vinde, la piiaþ nu-i bine în vis.” (23)
Picior (picior):
„Cine în vis îi zguros pã picioare, acela a fi beteag.” (1)
A se pieptãna (a sã teptãna):
„Cine sã teaptãnã în vis a ave supãrare.” (10)
„Muiere care în vis sã teaptãnã vesteºte vreme ploioasã.” (25)
Pisicã (mîþã):
„Mîþa în vis aduce moarte cuiva.” (10)
„Dacã în vis o mîþã te diarã, ai dujmani.” (19)
„Mîþa care mneaunã în vis însamnã voarbe rele.” (26)
„Dacã t-i visa cu mîþã, asta-i sãmn dã linguºire, prefacere.” (25)
Pistol (piºtol):
„Dã visãz cu piºtol, ai grije cã norocu-i schimbãtor!” (17)
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Pîine (pitã):
„A visa cu pitã îi bine.” (7)
„Pita proaspãtã dîn vis însamnã cã-þ vin goºti.” (13)
A plînge (a plînje):
„Dacã cineva plînje în vis, acila a ave bucuriie mare ºi a scãpa dã nãcazuri.”
(12)
Plîns (plîns):
„Plînsu dîn somn aduce voie bunã.” (12)
Ploaie (ploaie):
„Ploaie în vis îi bine.” (25)
„Ploaie dîn vis aduce neauã.” (17)
„Cel care sã visazã cã ploaie a sãcera bine la varã.” (12)
„Dacã în vis te ploaie, îi ave noroc.” (11)
Plug (plug):
„Plugu rupt dîn vis mari terderi vesteºte.” (9)
Poartã (cãput):
„Cãput dãºtis în vis însamnã veste bunã. Cãput întis însamnã veste re.” (17)
Pod (pod):
„Cine trece pod în somn sã aibã mare grije!” (10)
Porc (porc):
„Porcu dîn vis aduce noroc ºi avere.” (8)
„Dacã te visãz cu porci, asta însamnã ruºine mare.” (11)
Porumbel (porumb):
„Porumbu dîn vis þ-aduce tãdauna veste.” (9)
„Dacã în vis moare on porumb, asta vesteºte moarte l-on uãrtac.” (11)
„La cel care în vis vede mulþ porumbi lauãlaltã i-or vini goºti.” (17)
Post (post):
„Cine posteºte în vis, acela a fi beteag.” (25)
Potcoavã (potcoavã):
„Potcoava dîn vis þ-aduce noroc.” (15)
Prãpastie (prãpastiie):
„Prãpastiie visatã mare primejdiie însamnã.” (1)
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Preot (popã):
„Popã vãzut în vis nu-i sãmn bun.” (3)
Prune (prune):
„Prune în vis aduc nãcaz.” (22)
„Dacã mînci prune în vis, te-mbolnãveºti.” (17)
Puf (pihe):
„Dacã vezi pihe pã hane în somn, a ninje.” (13)
Pui (pui):
„Cine sã visazã cu pui, acela a ave nãcaz.” (10)
„Puii dîn vis aduc neauã.” (25)
Purice (purece):
„Cine sã visazã cu pureci a ave pagube mari.” (17)
„Purecii dîn vis vestesc vreme bunã, cãldurã ºi leneviie.” (25)
Puºcã (puºcã):
„Puºca dîn vis aduce nãcaz, veste re.” (11)
R
Ramuri (crenj):
„Cel care visazã cã sã uscã crenjile la on pom, uã sã rup, îº terde on prunc.”
(11)
Rãzboi (bãtaie):
„Dã te visãz cu bãtaie, însamnã nãcazuri, uã tiarã ºi moarte.” (10)
A rîde (a rîde):
„Cine rîde în vis acela a ave supãrare.” (25)
Rîndunele (rîndunele):
„Cine vede în vis, cuib dã rîndunele îº face ºi iel unu.” (12)
„Cuib dã rîndunele cu uoauã vãzut în vis însamnã cã þî sã-nmulþeºte familiie.”
(17)
„Dacã în vis cîntã rîndunelile, asta-i sãmn dã mare bucuriie.” (25)
Rîu (rîu, apã):
„A pica în apã în vis nu-i bine.” (17)
„Rîu ieºit dîn albiie vãzut în vis nu-i bine.” (25)
Roºu (roºu):
„Culoare roºiie în vis îi sãmn bun.” (7)
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Rude (neamuri):
„Cine visazã cu neamuri moarte mai terde unu.” (22)
„Dacã-þ visãz on neam mort, asta însamnã cã-þ spune cã l-ai uitat, nu te mai
gîndeºti la iel.” (11)
A se ruga (a sã ruga):
„Cine în vis sã roagã scapã dã nãcazuri.” (25)
Ruine (spãrturi):
„Spãrturile dîn vis aduc moarte cuiva.” (10)
S
Sac (sac):
„Sacu gol dîn vis însamnã cã duci lipsã dã ceva.” (25)
„Sacu plin în vis însamnã bunãstare.” (17)
Sapã (sapã):
„Cine sã visazã cu sapã a ave dã lucru.” (19)
Sare (sare):
„Cine scapã jos în vis sare nu a ave noroc.” (16)
Scarã (scarã):
„Cine sã suie în vis p-o scarã a ave noroc, cine sã scoboarã – nu.” (10)
„Cine picã dî pã scarã a ave pterderi mari.” (23)
Scrisoare (carte):
„Cine capãtã în vis carte a cãpãta veºti nu pãstã mult.” (11)
Scroafã (scroafã):
„Cine sã visazã cu scroafã a ave d-a face c-o muiere re.” (11)
Scutec (scutec):
„Scutecu cîcat dîn vis însamnã ruºine mare.” (14)
Secure (sãcure):
„Sãcure dîn vis însamnã nãnorocire.” (1)
Sete (sete):
„Dacã cuiva i-i sete în vis, însamnã cã-i încunjurat dã uãrtaci rãi.” (13)
„Cine îº astîmpãrã sete în vis a ave noroc.” (25)
Sicriu (copîrºeu):
„Copîrºeu vãzut în vis însamnã viaþã lungã ºi fericitã.” (17)
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„Copîrºeuu gol dîn vis însamnã cã-þ faci griji ºi n-ar trãbuii.” (10)
„Mortu dîn copîrºeu îþ vesteºte nãcazuri în familiie.” (17)
Sînge (sînje):
„A vide sînje în vis îi bine.” (1)
„Dacã þîpi dîn tine sînje în vis, asta-i sãmn rãu.” (10)
„Cel care sînjerazã în vis a ave nãcazuri, uã s-a-mbeteji.” (13)
Soacrã (soacrã):
„Cine sã visazã cu soacra s-a sfãdi.” (9)
Soare (soare):
„Cine sã visazã cu soarile, acela a ave nãcazuri.” (13)
Sorã (sorã):
„Dacã-þ vezi sora moartã, îi ave nãcazuri, îi rãmîne sîngur la greu.” (25)
Spate (spate):
„Cine vede spatile cuiva aflã multe titok-uri.” (17)
A spãla (a spãla):
„Cine spalã în vis, acela sã sfãdeºte cu cineva.” (11)
„Cine spalã hane zguroasã a ave supãrare.” (22)
Stea (steauã):
„Cine visazã stele pã cer, acela a ave o zî bunã.” (27)
„Dacã în vis picã o steauã dî pã cer, þî sã-mplineºte ce-i cere.” (25)
Sticlã (iagã):
„Ieji sparte în vis aduc noroc.” (1)
Stîlp (stîlp):
„Stîlpu dîn vis te sprijinã la greu.” (25)
Stradã (uliþã):
„Uliþã strîntã vãzutã în vis însamnã cã cineva te vorbeºte dã rãu.” (11)
Struguri (struguri):
„Cine vede struguri în vis, acela a plînje.” (7)
ª
ªarpe (ºerpe):
„Cine sã visazã cu ºerpe sã sã fereascã dã minciuni.” (10)
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„Dacã on ºerpe te muºcã în vis, îi sãmn rãu.” (18)
„Dacã on beteag sã visazã cu ºerpe, asta-i rãu.” (17)
„ªerpile visat aduce vînt.” (25)
ªoarece (ºoarice):
„Cine prinde ºoarice în vis a ave noroc.” (11)
„ªoaricile care fuje în vis aduce nãcaz.” (17)
T
Tatã (tatã):
„Cine îº visazã tata îi fericit.” (9)
„A-þ visa tata îi bucuriie.” (23)
Taur (bicã):
„Cine sã visazã cu bicã, la acela îi mere bine.” (1)
Timp (vreme):
„Dacã te visãz cã-i vreme bunã, asta aduce bucuriie pîntru tine.” (11)
Tobã (dobã):
„Dacã în vis îi auzî cã sã bate doba, asta însamnã cã îi primi veºti d-indeva.”
(17)
Trandafir (rujiþã):
„Rujiþa în vis însamnã cãsãtoriie.” (17)
„Dacã în vis te-nþapã o rujiþã, îi ave nãcaz cu cel drag.” (11)
Trei (tri):
„Numãru tri visat aduce noroc.” (25)
Tren (ghez):
„Cine sã visazã cã terde ghezu, acila terde ceva.” (11)
Trepte (lépcsõ):
„Lépcsõ visat însamnã cã trabã sã fii óvatos!” (17)
„Nu-i bine sã pici pã lépcsõ în vis.” (10)
Tufã (tufã):
„Dacã în vis vezi tufe uscate, nu-i bine.” (25)
A se tunde (a sã tunde):
„Cel care sã tunde pã cap în vis, a ave pagube mari.” (17)
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Tunet (tunãt):
„Dacã tunã în vis t-i sfãdi cu cineva, îi ave nãcazuri.” (1)
„Dacã în vis tunã ºi fuljerã, asta-i sãmn dã mare primejdiie.” (25)
Þ
Þap (þap):
„Cine vede în vis þap face prostii pre multe.” (17)
Þigan (þîgan):
„Þîganu dîn vis aduce noroc, þîgana – nãplãceri.” (17)
„Cine face afaceri cu þîgan în vis îi pãcãlit.” (11)
U
A fi ucis (a fi omorît):
„Cine-i omorît în vis, acela trãieºte mult.” (11)
Ulcior (ulcior):
„Ulcioru dîn vis însamnã lacrimi.” (25)
„Dacã sparji în vis on ulcior, t-i sfãdi cu cineva dîn familiie.” (13)
Umbrã (umbrã):
„Cine-º vede umbra în vis îi pãcãlit dã cineva.” (17)
Umbrelã (pãrãzol, umbrar):
„Cel care ºede su pãrãzol în vis îi pãzît dã on uom mare.” (11)
Ureche (urete):
„Cine visazã urete, acela îi vorbit dã alþî.” (10)
Urs (urs):
„Dacã te visãz c-on urs îi ave noroc.” (17)
Uºã (uºe):
„Cine sã visazã cu uºe dãºtisã a ave goºti, iarã dacã o vede spartã s-a sfãdi cu
cineva.” (12)
V
Vacã (vacã):
„Cine în vis vede vacã a ave noroc.” (7)
„Vaca mulsã în vis aduce bani.” (8)
„Vaca dîn iºtalãu ne scapã dã griji.” (26)
„Laptile dã vacã îþ aduce noroc.” (12)
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Vapor (vapor):
„Cine mere pã vapor în vis, acela s-a dãspãrþî dã cineva.” (25)
„Cine în vis sã scufundã cu vapor a ave mari nãcazuri.” (17)
Vãl (fátyol):
„Dacã în vis îi vide fátyol dã mnireasã, asta însamnã nãcaz, mai ales dacã sã
ºi rupe.” (11)
„Fátyol-u negru dîn vis vesteºte rãu.” (10)
Vecin (vecin):
„Cine-n vis vorbeºte cu vecin, uã vecinã, a ave vorbe cu cineva.” (10)
Verde (verde):
„Coloare verde dîn vis îþ aduce noroc.” (17)
Veste (veste):
„Cine primeºte veste bunã în vis, zîua primeºte una re. Cine primeºte veste re în
vis zîua primeºte una bunã.” (25)
Viespe (vespe):
„Dacã te visãz cu vespe, on uãrtac te-a pãcãli.” (9)
Vin (vin):
„Cine be vin în vis face afaceri bune.” (14)
A vinde (a vinde):
„Cine vinde în vis, acila cîºtigã.” (11)
Vînãtoare (vînãtoare):
„Vînãtoare în vis nu-i bine.” (2)
Vulpe (vulpe):
„Vulpe în vis însamnã uom fãþarnic.” (25)
Z
Zãpadã (neauã):
„Dacã ninje în vis, aceie îi bucuriie ºi veºti bune.” (1)
„Neaua dîn vis îi boalã.” (11)
A zbura (a zbura):
„Dacã cineva zboarã în vis, acela a ave bucuriie mare.” (12)
„Dacã te vez cu aripi în vis, asta-i nãcaz.” (25)
„Cine sã visazã zburînd a spori în cinste.” (17)
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Lucia Borza

Mîncãri de post la Chitighaz
Bunicii noºtri, fãrã îndoialã, dar poate mulþi ºi dintre pãrinþii noºtri care am
trecut de 50 de ani, în timp de post „nu mîncau dã dulcé”. Acest lucru însemna cã
„nu iéra iértat” sã consumi nici un fel de mîncare sau aliment de origine animalierã.
În satul meu natal, la Chitighaz, se postea nu numai în Postul cel mic (înainte
de Crãciun) ºi în Postul mare (înainte de Paºti), ci se þinea post „ºi pãstã an, în
tãt’é mn’ércurile ºi vin’érile”.
De perioadele de post lumea se pregãtea cu mare bãgare de seamã.
„Cînd s-o-ncéput postu Crãciunului, Postu cél mic, uã postu Paºt’ilor, Postu cél
maré atunce înaint’é dã lãsaré dã post or spãlat în léºié tãt’é laboºile, blid’ile,
lingurile. ªi nu s-or mai prins dã unsoaré, n’ici dã carn’é pînã cé n-o vin’it Crãciunu,
uã în Postu maré Paºt’ile. Numa tã cu oloi or fért, or mîncat dã post, nu s-o mai
mîncat dã dulcé. Aºe zîceu.”
Iar „oloiu” nu era untdelemn, cãci pe vremea aceea nu era cunoscut la sate.
„Oloiu o fost dîn sãmînþã dã ludaié. Aléjeu ludãile, pun’eu sãmînþãle în pod sã
sã uºt’é. ª-apoi lé vînturau dã hoaspé ºi lé duceu la Let’e la moarã. Acolo o fost
aºe on ºitãu ind’é sã fãce oloi. ª-apoi cu oloi d-acéla férbeu.”
Sortimentul mîncãrilor, de altfel modest ºi simplu în tot cursul anului, în timp
de post devenea ºi mai redus. Pe lista de bucate a caselor þãrãneºti, care respectau
restricþiile postului, la Chitighaz figurau doar cîteva mîncãri. Iatã reþetele aºa cum
mi le-a spus „maica”, o bãtrînicã din vecinãtatea casei pãrinteºti:
Crumpé cu boþ
Crumpile sã férb în apã sãratã, c-olécuþã dã frunzã dã pétrénjél ºi o ceapã. Cînd
îs fert’é, atunce sã fãce aluat dã post. Apã, c-olécuþã dã saré, fãrinã. Numa aºe,
aluat þapãn. Îl frãmînta bin’é ºi tãt cît’é-olécuþã piþiga dîn iél, aºe boþ mînînþãi,
º-acéie îi férbe acolo-n crumpé.
Zamã pãrgãlitã
Faci rîntaº c-oleac dã oloi, fãrinã ºi ceapã. Þipi oleac dã piparcã acolo, pui apã,
º-apu-i gata zama.
Înnodat’é
Aºe o pãturã d-aluat ai fãcut, cît ai vrut dã mãroacã. Cînd o fost gata pãtura
ceie, o fost oloi pã ºpohert, ºi ºi n’éºt’é ceapã mînînþauã tãietã acolo. ªi s-o prãjit
oleacã. Cînd o fost bin’é, s-o rãcit, ai þîpat oloiu céla pã pãtura cei d-aluat ºi aºe
u-ai întors, tãtã pãtura sã fie unsã.
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ª-apu ai învîrt’it pãtura o datã ºi mai o datã (adicã: îndoind de douã ori din
aluat cîte o fîºie latã de circa un centimetru, fãceai un rulou). ª-atunci ai tãiet
dunga ceie pînã-n capãt, ºi ai tãiet dãraburi dîn ie, dã cît’éva þenti dã lunj, ºi aºe
le-ai înnodat. Le-ai fért în zamã ºi le-ai mîncat cu zamã cu tãt.
Cloapé
Pont aºe s-o fãcut on aluat ca la înnodat’é, numa n-ai uns pãtura. Numa ai
fãcut sfãrmuri dã pitã, le-ai pus înt-on blid, ºi ai þîpat oloi pã ielé ºi oleacã dã saré.
Cînd o fost gata pãtura, u-ai tãiet coþché, ºi pã tãtã coþca ai pus sfãrmuri dã pitã cu
oloi, apu le-ai îndoiet aºe ca on clop. Cînd o fost gata, le-ai fért în zamã, º-apoi o
fost cloapé cu zamã.
Pãsulã groasã cu curét’i
Férbei pãsulã, numa aºe cu zamã mai multã. ª-atunci bãgai acolo pétrénjél,
morcov ºi cé trabã. Cînd pãsula iéra fiartã, strécurai zama dã chilin, ºi fãcei rîntaº
la pãsulã, numa cu oloi (ºi cu ceapã sau usturoi ºi boia). O fãcei sã fié groasã. În
zamã bãgam aluat, bãnuºéi. Cînd iéra gata, pun’em pã masã zama cu bãnuºéii,
apoi vin’e pãsula ce groasã º-on blid dã curét’i acru oloiet.
Chisãliþã
Amu, dacã mîn’é fãcem pitã, cum îi astãz dupã-mn’eazãzã, coale la tri ceasuri
umplei cumnãuu. Cumnãuu îl þîpai înt-o sîtã, ºi cu zama ceie fãcei aluatu la pitã.
Apoi tãrîþãle cele lé storcei d-acolo dîn sîtã, ºi dînt-acele îndãluiei chisãliþa.
Tãrîþãle cele iarã lé moiei cu oleac dã tãrîþã uscat’é ºi încãlzei apã pã foc.
Tãrîþãle lé pun’ei înt-o cantã maré, aºe dã vo zecé litré, þîpai acolo apa ce caldã ºi
o brîncã dã cucuruz. Lé învîrt’ei bin’é-bin’é, da lé ºi dãscîntai:
Pîn-oi meré la fîntînã,
Chisãliþa fié bunã!
Pîn-oi meré dupã apã,
Chisãliþa sã s-acreascã!
ª-apoi astupam canta ceie bin’é, º-o pun’em înt-o coºarã dã paié. Aºe sã fié
paié în coºarã sã nu sã îmboard’é. Mai þîpam pã ie o pérnã uã céva sã sã încãlzascã,
sã fiarbã.
Dupã cé o fért ºi sã limpéze, iéra bunã dã bãut. Da cu chisãliþã fãcem ºi zamã
acrã ºi ºauºpéc.
Dacã sã gãta, la ceie cé o rãmas pã fund în cantã, mai þîpai iarã on pumn dã
tãrîþã, iarã încãlzei apã, ºi iarã sã fãce chisãliþã.
Amu sã mai vuje cã sã mãrita. Amu aceie iéra cã nu sã zgod’e, nu sã acre. Pînã
mîn’é trãbuie sã fié acrã.
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ªauºpéc
Ai pus oloi în laboº, ai þîpat fãrinã acolo, ºi u-ai prãjit oleacã sã fié rozeié. Ai
pus apoi chisãliþa, ºi ai fért sosu cum ai vrut dã gros sã fié.
Crumpé fript’é cu oloi
Crumpile lé frijem în cuptori, numa cu coajé cu tãt. Scot’em crumpile dîn cuptori,
lé pun’em înt-on blid, lé astupam, apu sã înmoieu acolo. Pun’em pã masã on blid
plin cu oloi. Atunci tãt uomu îº pun’e în blidu lui cît i-o trãbuit, curãþe crumpile ºi
lé încinje în oloi.
Sabaguléré
Fãcei aluat stors. Fãcei ºi sfãrmuri dîn pitã, ºi lé prãjei în oloi, aºe roºii. Cînd ai
strécurat aluatu, îl pun’ei înt-on laboº, pã oleacã dã oloi, ºi þîpai pã iél sfãrmurile
prãjit’é.
Da aluatu nu iéra cu uou, numa cu apã ºi saré.
Pisat ºi mãmãligã
Cînd iéra sã facém pisat uã mãmãligã, apu aléjem cucuruzu caré nu-i mîncat
dã ºoarici ºi nu-i t’inos. Îl sfãrmam ºi fãcem pisat în rîjn’iþã. Apoi îl cérn’em cu sîta.
Fãrina caré tréce pîn sîtã créstul, aceie iéra fãrina dã mãmãligã. Caré rãmîn’e în
sîtã, acéla iéra bun dã pisat. Numa mai naint’é aléjem hoaspile dã pã iél. Îl
spãlam dîn tri-patru apé, pînã rãmîn’e apa curatã pã iél. Apoi îl férbem în apã
cu saré.
Pisatu sã mînca, în post, cu oloi, cu chisãliþã ºi cu zamã dã poamé.
Dîn fãrina dã cucuruz sã fãce mãmãligã. Tãt aºe sã férbe ca pisatu.
Lîngãlãu
Cînd fãcei pitã, luai on bot d-aluat, cît pumnu, ºi-l sucei cu sîcitoare pã masã,
sã fié mîndru rotund. Îl pun’ei pã lopata cei dã pitã, ºi-l bãgai în cuptori, cînd amu
iéra ars dã jumãtat’é cuptoriu. Fãcei cu ruda în lãturi jaru, ºi pun’ei aluatu céla pã
vatra cuptoriului sã sã coacã. Stãt’ei acoale lîngã iél, pînã vid’ei cã-i mîndru rozei.
Atunce îl trãjei afarã, îl ºtérjei cu pana, dîn jos, îl unjei cu oloi. Îl tãiei în patru uã
în opt, ca torta, îl pun’ei în vîrvu mãºii, ºi dã-t’é la mîncat’é.
Moºocoarnã
Moºocoarna, tãt aºe ca ºi lîngãlãuu, sã fãce dîn aluat dã pitã. Înt’ind’ei aluatu
acéla dã pitã pã masã sã fié rotund. Nant’é ai scos curét’i acru dîn hãrdãu, l-ai
spãlat bin’é, l-ai stors sã nu fié aºe d-acru, ºi l-ai fãcut cu oloi. Apoi l-ai pus pã
aluat, ºi l-ai împãturat în doauã. Aºe l-ai copt.
Rãt’iºé
S-o-nmoiet aluat ca la plãcinta cei înt’insã. L-ai înt’ins pã masã, l-ai uns cu oloi,
ºi l-ai sucit pãolaltã, aºe ca p-o scoardã.
Dîn aluatu aiésta ai tãiet apoi tã dãrãbuþã mai maré ca o nucã, cît on mãr mai
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mic. Le-ai fãcut aºe lipiuþã, ºi le-ai lãsat oleacã sã steié, sã sã poatã înt’ind’é cu
sîcitoare. Apoi le-ai înt’ins cu sîcitoare aºe cît o scovardã, cît on taljér dã mîncat,
º-atunce le-ai copt în oloi.
ªi cum o fost sucitã pã olaltã, aºe ca scovarda, tãtã s-o luat apoi rãt’iºe ceie
pãturi.
Pogacé cu mujd’éi
Fãce aluat cu taré-taré puþîn’é drojd’ii, da iéra cînd n’ici nu sã pun’e drojdii,
ºi-l frãmînta bin’é-bin’é. Îl fãce apoi cît on lîngãlãu. Îl suce pã masã, d-on jejét
dã gros. Ard’e cuptoriu, ºi-l coce pã vatra cuptoriului ca pã lîngãlãu, pînã iéra
þapãn, dã gînd’ei cã-i t’iatrã, alduitu.
Pînã sã coce pogace, pîn-atunci fãce mujd’éi. T’istule ai, ºi-l zdrobe bin’ébin’é, pînã ce iéra ca praiu. Îl sãra oleacã ºi pun’e pã iél apã ºi taré puþîn uãþãt.
Tãt uomu rupe dîn pogace ºi încinje acolo în mujd’ei.
Cocoºi
Cocoºii sã fãceu dîn cucuruz „þirmai”. Aºe zîceu cãtã iél. Acéla sã pun’e în ciur,
sã fãce foc, ºi d-asupra jarului îl fãce, tã scuturînd ciuru ºi dãscîntînd:
Séri, moº, dã su coº
ªi n’é fã vo doi cocoº!
Séri, babã, dã su ladã
ªi n’é fã cît’é-o grãmadã!
Amu, boabile care nu pomn’eu iérau puicile.

Notã:
Pentru ca o datã cu mîncãrile de odinioarã cititorul sã-ºi poatã imagina într-o mãsurã oarecare
ºi pronunþia în graiul chitighãzenilor, am vãzut de bine sã semnalez douã lucruri importante:
consoanele palatalizate (folosind dupã fiecare cîte o virgulã ridicatã) ºi deosebirea între vocala
e deschisã ºi închisã. Aceasta din urmã fiind asemãnãtoare cu vocala é din limba maghiarã,
am notat-o conform scrierii în maghiarã.
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Lucia Borza

Calul în gospodãria þãranului
chitighãzean
Calul, acest animal nobil ºi inteligent, care se ataºase omului acum cîteva mii
de ani, însemna pentru þãranul chitighãzean una din valorile de seamã ale gospodãriei sale.
Bãieþii îl cãlãreau de mici, fãrã ºa, cei mai mãriºori îl pãºunau, iar proprietarul nu se putea lipsi de el în muncile agricole. Calul era prins la cãruþã sau la
sanie, fie pentru cãratul produselor, fie pentru cãrãuºie. Trãgea plugul, grapa ºi
alte unelte necesare cultivãrii pãmîntului.
Oamenii mai sãraci dar cu proprietate de pãmînt, neputîndu-ºi permite þinerea cailor, plãteau cu munca lor de ziler acelora care îi ajutau cu cai la unele
munci mai grele.
Cînd nu era nevoie de munca lor, caii erau þinuþi vara în colnã, iarna în grajd,
alãturi de vaci. Erau hrãniþi, de obicei, de trei ori pe zi. Primãvara ºi vara, hrana
lor obiºnuitã erau iarba, trifoiul, ovãzul, porumbul, iar toamna ºi iarna __ pe lîngã
ovãz ºi porumb – mai cãpãtau tulei, dovleac ºi „pas”: pleavã amestecatã cu sfeclã
trecutã prin rãzãtoare. Adãpîndu-i, li se trãgea în jgheab apã curatã din fîntîna cu
cumpãnã, ori li se ducea apa în grajd, în gãleþi de tablã folosite numai la adãpat.
Zi de zi , caii erau þesãlaþi, din cînd în cînd spãlaþi, mai cu seamã în apa ce se
aduna dupã ploi în gropile de unde se scoseserã pãmîntul pentru construirea
caselor. La aceste munci bãieþii se angajau cu plãcere. Pãrul rãmas în þesalã îl
adunau pentru a face din el minge. La spãlatul cailor foloseau un smoc de paie
sucit ºi înnodat în mod special.
Þãranul atent se îngrijea ºi de sãnãtatea cailor. Pe timp ploios sau fiind încãlziþi, îi acoperea cu pãturi. Pe cei care circulau ºi pe drumuri pavate îi ducea cu
regularitate la „cãuaci” sã-i potcoveascã.
Într-o vreme, la Chitighaz trãiau chiar 5-6 fierari din meseria lor. Pe lîngã Tyeluk,
Sipicki, Rocskár ºi Medve aveau atelier ºi doi români cu numele Criºan ºi Rotar.
Mulþi þãrani aveau doar un singur cal. Dacã nu puteau împrumuta de la cineva
încã unul, erau nevoiþi sã lucreze pe cîmp cu acesta sau sã se foloseascã de forþa
vacilor. Þãranii care aveau 2-3 cai, ieºind la cîmp, prindeau doi la cãruþã, pînã ce
pe al treilea îl legau de codîrla cãruþei. Numai mînzul mergea legat de iapã.
Caii se cumpãrau la tîrgurile de animale din împrejurimi, dar mai ales la cele
din Jula. Rar se afla cîte un sãtean geambaº.
Printre cai se mai gãseau ºi cu nãrav sau leneºi, cu pãrul sur, negru sau „ºergaci”.
Fiind cumpãraþi de la vînzãtori unguri, caii aveau nume maghiare: Cézár, Betyár,
Baba, Kese, Lepke, Csillag, Szellõ, Vihar, Juli, Vilma. Rareori întîlnim nume româneºti ca Lenca, Dama, Mura, Musca.
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Calul frumos, sãnãtos ºi îngrijit era mîndria þãranului.
Însemnãtatea unor evenimente de seamã în familie adesea o mãreau caii. Nu
o datã, „pãlãscarii” mergeau cãlare sã invite rudele ºi cunoscuþii la nuntã. Cu
astfel de ocazii, caii erau împodobiþi cu panglici în diferite culori, fiind împletite
în coamã. Sub ºa se punea cîte o pãturã þesutã din lînã.
Nuntaºii, mergînd cu cãruþe la cununie, de asemenea îºi împodobeau nu numai cãruþele, ci ºi caii, ba chiar ºi bicele.
La Chitighaz, pînã nu demult, mai trãiau vîrstnici, martori ai unui eveniment
de seamã, care avusese loc cu cîþiva ani dupã primul rãzboi mondial. Cu nespusã
mîndrie vorbeau despre ziua cînd au fost aduse noile clopote, în locul celor vechi
rãpite pentru a fi transformate în gloanþe...
Ca o amintire ne mai pomenit de frumoasã descriau alaiul, flãcãii îmbrãcaþi în
haine de sãrbãtoare, însoþind cãlare cãruþele ce transportau clopotele de la garã
pînã la biserica ortodoxã.
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(Edda ILLYÉS)
1988/2
Din motive financiare n-a apãrut.
1989/1
1. Miturile ºi riturile de construcþie
Mitologia – o protofilosofie a societãþilor tradiþionale (Ana HOÞOPAN)
2. Practici referitoare la pãstrarea, luarea ºi aducerea manei vitelor (Emilia MARTIN)
3. Hambare la Pocei (Dr. János BENCSIK)
4. Date etnografice: Teatrul etnografic din Chiºinãu (R.S.S. Moldoveneascã)
Artã popularã autenticã – interpretare însufleþitã (Edda ILLYÉS)
5. Recenzii: Lucia Borza: „Jerebetul”; „Monographia comunii Chitichaz” (Edda
ILLYÉS)
1989/2
1. Cîntecul haiducesc românesc (Ana HOÞOPAN)
2. Curãþirea, spãlatul ºi cãlcatul hainelor (Emilia MARTIN)
3. Vifleimul la Pocei (Elena CSOBAI)
4. Religiozitatea cosmicã a baladei populare MIORIÞA (Ioan O. RUDEANU)
5. Cronicã: Tabãra etnografico-istoricã românã – Létavértes, 29 iunie – 9 iulie
1989 – (Elena CSOBAI - Emilia MARTIN)
6. Recenzie: Alexandru Hoþopan: „Despre folclorul românilor din Ungaria”, Budapesta, 1986. 110 p. (Edda ILLYÉS)
1990/1
1. Date privitoare la creºterea animalelor mari la Mezõpeterd (Dr. János BENCSIK)
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2. Obiceiul colindatului la românii din Bihor (Elena CSOBAI)
3. Casa þãrãneascã din Mezõpeterd (György ARNO)
4. Cronicã: Tabãrã de cercetare istoricã ºi etnograficã românã – Mezõpeterd, 29
iunie – 8 iulie 1990 – (Elena CSOBAI)
5. Recenzie: Din tradiþiile românilor din Ungaria VII (Edda ILLYÉS)
1990/2
Din motive financiare n-a apãrut.
1991/1
Din motive financiare n-a a pãrut.
1991/2
Din motive financiare n-a apãrut
1992
1. Creºterea gîºtelor în gospodãriile þãrãneºti din Pocei (János BENCSIK)
2. Ocazii de dans la Otlaca-Pustã (László GYALOG)
3. O moaºã din Micherechi (Emilia MARTIN)
4. Anecdote din Chitighaz ºi Otlaca-Pustã (Stela NICULA)
5. Date etnografice: Chitighaz: „Casã bãtutã dîn pãmînt” (Lucia BORZA)
6. Moºu cu cocoºu – Basm cules la Otlaca-Pustã – (Mihaela BUCIN)
1993
Din motive financiare n-a apãrut.
1994/1 – Nr. 14.
1. Rituale de invocare a ploii
– Variante din folclorul comunitãþii româneºti din Ungaria – (Mihaela BUCIN)
2. Casa þãrãnesacã ºi funcþia ei în comuna Apateu (Iuliana HOSSZÚ)
3. Creºterea pãsãrilor de curte la Chitighaz (Lucia BORZA)
4. Descîntece de boli din Vecherd (Emilia MARTIN)
5. Date etnografice: Spãtoi din Chitighaz (Emilia MARTIN)
6. Cronicã: Tabãrã de cercetare istoricã ºi etnograficã – Darvaº ºi Vecherd, 1992 –
(Elena CSOBAI)
1995 – Nr. 15.
1. Contribuþii cu privire la viaþa socialã din Micherechi (Eszter SZENDREI)
2. Sãrbãtori calendaristice la românii din Cenadul-Unguresc (Ana HOÞOPAN)
3. Tãierea porcului la Giula (Anikó KISS)
4. Sãrbãtoarea Paºtilor la Chitighaz (Stella NICULA MACHOUR)
5. Date etnografice, instantanee folclorice: Þuhari; Sorozlaºu; Paºtile morþilor la
Bãtania (Alexandru HOÞOPAN)
Coasa; „Cãndilã dã pãsulã ºi dã cucuruz” (Lucia BORZA)
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6. Cronicã: Cercetare etnograficã ºi istoricã la Nyíradony (Elena CSOBAI)
1996/1 – Nr. 16.
1. Chiuituri la jocurile tradiþionale ale românilor din Ungaria I.
(Maria GURZÃU CZEGLÉDI)
2. Obiceiuri din Bãtania practicate la naºtere (Alexandru HOÞOPAN)
3. Credinþe cu privire la graviditate ºi nou-nãscuþi la Vecherd
(Rozalia SINKÓ LAURINYECZ)
4. Date etnografice: Din amintirile lui Mihai Netea (Alexandru HOÞOPAN);
„Lipideu dã moarte” din Micherechi (Emilia MARTIN)
1996/2 – Nr. 17.
1. Chiuituri la jocurile tradiþionale ale românilor din Ungaria II.
(Maria GURZÃU CZEGLÉDI)
2. Date despre interiorul casei din Chitighaz (Edit DELI)
3. Date privitoare la viaþa popularã a românilor aleteni (János BENCSIK)
4. Date etnografice: Colindatul la Apateu (Alexandru HOÞOPAN); Cum sã bãga
cureti în hãrdãu? Cum sã ferbe mai dãmult praiu dã prune? (Lucia BORZA)
1997– Nr. 18.
1. Strigãturi propriu-zise de ºezãtoare la Micherechi (Alexandru HOÞOPAN)
2. Obiceiuri ºi credinþe legate de naºtere la Micherechi (Maria PETRUªAN)
3. Copii în societatea tradiþionalã româneascã (Stella NIKULA)
4. Date etnografice: Jocul la Micherechi (Teodor COZMA)
5. Cîntece preferate ale românilor din Chitighaz (Emilia MARTIN)
6. Cronicã: A VI-a ediþie a conferinþei etnografice despre naþionalitãþi (Ana HOÞOPAN)
Tabãra de cercetare istoricã ºi etnograficã – Ciorvaº, 21-30 iunie 1997 – (Elena
CSOBAI)
1998 – Nr. 19.
Un manuscris cu 257 de texte populare – Notate de Florica Otlãcan Frãtean din
Chitighaz – (Eva KOZMA)
1999 – Nr. 20.
1. Românii din Bedeu – istorie oficialã ºi tradiþie oralã (Elena Rodica COLTA)
2. Novãceºtii – eroi balcanici în epica popularã a românilor din Ungaria
(Mihaela BUCIN)
3. Obiceiuri ºi credinþe legate de sãrbãtorile calendaristice ale românilor din Ungaria (Stella NIKULA)
4. Date etnografice: Spãlatul la Chitighaz (Lucia BORZA)
5. Cronicã: Cercetãri în cadrul taberelor etnografice (Emilia MARTIN)
Întocmit de: Lucia Borza
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