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D-oi trãi, sã n-am tihnealã;
D-oi muri, sã mor în foc,
D-oi trãi, sã n-am noroc!

Tulca, inf. Morgovan Ana

[Maicã, tu cînd ne-ai fãcut]

Maicã, tu cînd ne-ai fãcut,
Doamne, bine þi-o pãrut,
C-ai crezut cã faci o florã
ªi-ai fãcut la d-altul norã;
ªi-ai crezut cã faci o panã
ªi-ai fãcut la neamþ cãtanã!

Lupoaia, inf. ªarba Floarea
a Petrii Ilenii

[Cu românul nu te pune]

Cu românul nu te pune,
Cã te face must de prune!
Cu românul nu te bate,
Cã te face colb ºi lapte!
Cu românul nu te da,
Cã te taie cu coasa!

Tinca, inf. Herdean Florica

[Frunzã verde de bobir]

Frunzã verde de bobir,
Fã-mã, doamne, brigadir,
Cã-i codru tare frumos,
Mai ales pe vale-n jos.
ªi iar verde de stejar
Fã-mã, doamne, pãdurar,

Valea Criºului Negru, strãveche vatrã
de culturã materialã ºi spiritualã a poporului
român, presãratã cu numeroase aºezãri
omeneºti îngemãnate cu istoria ºi încadrate
de frumuseþi ºi bogãþii naturale pe cît de
variate, pe atît de îmbietoare la muncã, viers
ºi poezie, constituie de-a lungul ºi de-a latul
ei, de la Munþii Bihorului, prin depresiunea
Beiuºului ºi lunca Holodului, pe cursul mij-
lociu al rîului ºi pînã în largul ºes ce se
deschide spre hotarul de apus al þãrii
noastre, o zonã folcloricã ºi etnograficã
deosebit de înzestratã ºi de interesantã.

Nu e de mirare, astfel, cã localitãþile bi-
horene de aci s-au bucurat timp de un veac
ºi mai bine, pînã în zilele noastre, de pres-
tigioase investigaþii pe tãrîmul folcloric, ini-
þiate în a doua jumãtate a secolului trecut
prin revistele “Familia” ºi “ªezãtoarea” ale
lui Iosif Vulcan, fiul acestor meleaguri, ºi
continuate apoi de harnicii folcloriºti Miron
Pompiliu, Vasile Sala, Ioan Bradu ºi Gheor-
ghe Alexici, care, cu excepþia celor doi din
urmã preocupaþi ºi de ºesul criºean, vor
aduna creaþii populare din subzona Beiuº -
Vaºcãu.

Activitatea folcloristicã intensã, materi-
alizatã ºi în secolul nostru prin colecþii care
ating parþial ºi aceastã regiune bihoreanã,
a fost încununatã în cei 25 de ani rodnici
care s-au scurs de la Eliberarea patriei
noastre. Este meritul Comitetului de culturã
ºi artã ºi al Casei creaþiei populare a ju-
deþului Bihor de a iniþia, a organiza ºi a
sprijini culegerea ºi valorificarea folclorului
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de pe cuprinsul judeþului, acþiune care,
incontestabil, va aduce o contribuþie de preþ
la îmbogãþirea folcloristicii noastre naþio-
nale.

Culegerea de faþã se circumscrie toc-
mai acestor eforturi lãudabile, comune,
caracteristice anilor noºtri înnoitori, de a
înregistra stadiul actual al evoluþiei fol-
clorului românesc, în ipostaza descriptivã
ºi, în acelaºi timp, corelat, cum e ºi firesc,
istoriceºte cu etapele anterioare ale dez-
voltãrii sale. Prin varietatea lor tematicã,
de conþinut ºi din punct de vedere al spe-
ciilor literare, prin circulaþia în timp ºi spaþiu
ºi prin existenþa nenumãratelor variante,
piesele folclorice cuprinse în culegere vor-
besc de la sine, ºi sîntem siguri de aceasta,
despre vechimea tradiþiilor populare din
zona cercetatã, despre frãmîntata istorie a
locuitorilor ei, despre nãzuinþele lor, despre
factura psihicã a bihoreanului, despre co-
mplexa gamã a sentimentelor sale ºi, fireº-
te, despre expresia artisticã ºi materialul
lingvistic modelat.

Filiaþia creaþiilor folclorice de aci la aria
maximã a folclorului românesc este eloc-
ventã ºi demonstreazã, implicit, integritatea
ºi caracterul unitar al creaþiei spirituale de
pe tot teritoriul locuit de români. Specificul
naþional, unitatea amintitã, nu împiedicã,
ci dimpotrivã, presupune existenþa diversi-
ficaþiilor locale, a elementelor creative
specifice în conþinut, compoziþie ºi limbã,
corespunzãtoare unor arii mai cuprinzãtoa-
re, ori mai restrânse, de la localitate la loca-

litate ºi, uneori, graþie oralitãþii, de la infor-
mator la informator, aceºtia din urmã ºi ei,
adesea, imprimând variantelor pecetea
originalitãþii.

În culegerea materialului ºi în alcãtuirea
culegerii am respectat cu stricteþe criteriul
de bazã folosit în asemenea acþiuni: pãs-
trarea nealteratã a autenticitãþii creaþiilor.
Materialul a fost cules pe teren din loca-
litãþile criºene în rãstimpul 1957 - 1969 de
la informatori de vîrste diferite ºi reprezintã
doar o pãrticicã din imensul ºi nesecatul
izvor al înþelepciunii populare.

Culegerea este destinatã cunoaºterii
tezaurului nostru folcloric, popularizãrii
sale în vederea valorificãrii pe scenã prin
formaþiile cultural-artistice ºi, bineînþeles,
pentru a servi ca bazã de studiu cercetã-
torilor de folclor ºi lingvisticã. Dupã aceas-
tã idee ne-am condus ºi în alcãtuirea glosa-
rului, unde am înregistrat sensurile diferite
întîlnire în bihorenisme, am stabilit loca-
lizarea cuvintelor folosite pe o arie mai res-
trînsã decît aceea pe care o are în vedere
colecþia în ansamlul ei ºi am fãcut preci-
zarea aspectului fonetic al unor termeni,
de multe ori, diferit dupã localitãþi.

Am cuprins în culegere poeziile popu-
lare care prin conþinutul ºi forma lor dove-
desc apartenenþa la zona folcloricã de pe
valea Criºului Negru sau la zona bihoreanã
mai largã, dar n-au fost omise nici alte
cîteva creaþii care, deºi nu aparþin exclusiv
Bihorului, poartã în sine elemente ale
altoiului bihorean. Sînt incluse o seamã de

creaþii inedite ºi, odatã cu acestea, apar
nume de localitãþi cercetate acum pentru
prima datã.

În orînduirea materialului am aplicat
clasificarea datã de folcloristica noastrã
modernã pentru genurile ºi speciile literare
ale creaþiilor populare orale la specificul
zonei folclorice respective, þinînd seama
de utilizarea practicã ºi de scopul în care
sîmt folosite aceste elemente de culturã
spiritualã de cãtre însºiºi creatorii ºi purtã-
torii lor. Ordonarea în sînul speciilor s-a
fãcut prin stabilirea, în general, a unei linii
de continuitate cauzalã ºi cronologicã,
aceasta pentru a se putea da o imagine de
ansamblu pe cicluri asupra conþinutului ºi
a mesajului artistic al creaþiilor popu-
lare.Aspectele exterioare, inclusiv cele
legate de informator ºi localitate, care, de-
parte de a fi fost neglijate, dar avînd o im-
portanþã secundarã datoritã caracterului
anonim ºi colectiv al creaþiei populare orale,
au fost subordonate principiilor privind
tematica ºi conþinutul.

Sperãm cã acest mãnunchi de versuri
populare va prilejui cititorilor satisfacþia
reîntîlnirii cu nobilul suflet al poporului
român, cu sentimentele sale pline de gin-
gãºie, cu imaginaþia sclipitoare a omului din
popor ºi cu frumoasele tradiþii ce-ºi au
rãdãcinile în vremuri strãbune. Poporului-
poet redau aceste frumuseþi nepreþuitoare,
cãci lui îi aparþin întrutotul!

Ioan ªarba
Casa Creaþiei Populare a Judeþului Bihor, 1970

,

[Tãt am zis cã n-oi ajunge]

Tãt am zis cã n-oi ajunge
Cînd oi cînta sã pot plînge,
De-amu vãd cã le-am ajuns
Dã le-andãluiesc cu plîns.

Dumbrava, inf. Iova Florian

[Mînce-te focul, amar]

Mînce-te focul, amar,
Cum te bãui din pahar!
Io credeam cã beu palincã,
ªi beui amar din brîncã;
Io credeam cã beu oþãt,
ªi bãui amarul tãt.

Sãldãbagiul-Mic, inf. Cãrãsan Samica

[Ionaº cu laibãraº]

Ionaº cu laibãraº,
Nu-þi þinea boii-n fãgaº,
Cã nu-i tatã-tãi birãu,
Sã te scoatã de la rãu;
Nici mã-ta nu-i birãiþã
Sã te scoatã din temniþã!

Sãldãbagiul-Mic, inf. Cãrãsan Samica

[Sãraci grumãsãii mei]

Sãraci grumãsãii mei,
Rãu mã poci scluji de voi,
De cînd nu v-am adipat,

Doamne, rãu m-aþi ascultat!
Dar dacã v-oi adipa,
Cred cã iar mi-þi asculta!

Tinca, inf. Rediº Elena

[Inimioarã, inimioarã]

Inimioarã, inimioarã,
De te-aº mãcina prin moarã,
N-ai mai fi cum ai fost iarã!
De te-aº mãcina prin coº,
N-ai mai fi cum ai mai fost!
Inimã, inima mea,
Rabdã-te, nu mã dorea,
Cã-s în þarã strãinea!

Lupoaia, inf. ªarba Spiridon

[N-aº da omenia mea]

N-aº da omenia mea
Pe pluguþul altuia,
Plugul arã pe pãmînt,
Omenia-ajunge mult;
Plugul arã pe ogoarã,
Omenia-ajunge o þarã!

Tinca, inf. Moþiu Silvia

[Mama mea, cînd m-ai fãcut]

- Mama mea, cînd m-ai fãcut,
Tare bine þi-o pãrut,
Iarã cînd m-ai legãnat,
Cu gura m-ai blãstãmat:
D-oi muri, sã mor de parã,

Sã mã-ntorc de la pãdure
Cu straiþa plinã de mure,
Iar în clop cu busuioc,
Sã-i aduc mândrii noroc.

Oºand, inf. Turla Radu

[Foaie verde ºi-o grenatã]

Foaie verde ºi-o grenatã
Tãþi feciorii vin acasã,
Numa puiºorul meu
Nu-l aduce Dumnezeu
Io m-am dus ºi-am întrebat
De tãþi oamenii din sat
Pe-al meu inde l-or lãsat.
ªi mi-or spus adivãrat
Cã l-or lãsat într-un sat
Sub o cruce îngropat,
Doarme-acol somnul cel dulce
Cu casa pusã pe cruce.
Strãinã ca mine nu-i
Numa puiul cucului
Cînd îl lasã maica lui
În mijlocul codrului.

Tinca, inf. Duma Vasile

Mã-nsurai, luai muiere]

Mã-nsurai, luai muiere;
Luai mama mamii mele
Tînãrã-i de ani o sutã
ªi de gurã-i tãtã ruptã.
Cînd o vãd în gura ºurii,
Parcã vãd ciuma pãdurii;
Dimineaþa cînd mã scol,
Iese-afarã-n conciu gol,

Fug vacile din ocol,
Iar viþeii mai nu mor
Cãci gîndesc cã-i buha lor.

Batãr, inf. Bulzan Maria

[Supãratã-i pãdurea]

Supãratã-i pãdurea
C-o picat frunza din ea.
Dã-i, doamne, ºi omului
Ce i-ai dat ºi codrului:
Codrului i-ai dat frunza
ªi omului dragostea;
Codrului i-ai dat cãrare
ªi omului supãrare.

Tinca, inf. Tiponuþ Maria

[S-o culcat mîndra sã moarã]

Frunzã verde de sãcarã
S-o culcat mîndra sã moarã
Pã vîrful gunoiului,
Dã frica rãzboiului.
Scoalã, mîndrã, hai în casã,
C-om bãga boii sã þasã;
Boii i-om bãga-n rãzboi,
Cu tine-oi purta gunoi!

Lupoaia, inf. ªarba Spiridon

[De mã þinea neamþul bine]

De mã þinea neamþul bine,
Ce cãtanã-ar fi de mine,
Dar m-o þinut neamþul rãu,
Frunza ºi codrul e-al meu!

Cociuba Mare, inf. ªut Mina


