
147

Studiul de faþã este o parte dintr-o 
cercetare mai vastã consacratã imaginarului 
corporal uman în cultura þãrãneascã ce 
se bazeazã pe anchete de teren în douã 
comune – una din Mehedinþi: Corlãþel şi 
o alta din judeþul Cluj: Râşca – şi un oraş: 
Cluj-Napoca. 

Problematica reprezentãrilor mens-
truaþiei şi a sângelui menstrual, ca 

şi cea a excreþiilor sau a actului sexual, s-au bucurat de puþin interes în cadrul 
etnologiei româneşti din motive care þin de pudoarea cercetãtorului. Nu sunt 
puþini cei care zâmbesc la aflarea temei de cercetare, ca sã nu mai vorbesc de cei 
care sunt neplãcut surprinşi considerând cã asemenea „subiecte” nu trebuie sã-şi 
gãseascã locul într-o cercetare „serioasã”. Genul acesta de problematici: excreþiile, 
reprezentãrile menstruaþiei sau ale actului sexual, ar constitui un gen minor în 
ştiinþele sociale. Bineînþeles cã pãrerea noastrã despre toate acestea este tocmai 
contrarie: iatã nişte subiecte care au fost puþin cercetate, foarte spectaculoase şi 
care, dupã ce am înlãturat toate prejudecãþile pe care cercetãtorul le aduce cu 
sine pe teren, sunt foarte fezabile. Pentru cã în general se crede cã subiecte de 
acest tip sunt imposibil de cercetat datoritã reticenþelor informatorilor. Nimic mai 
greşit! Cei intervievaþi s-au dovedit de cele mai multe ori mai deschişi în a oferi 
asemenea informaþii decât m-aş fi aşteptat. Bineînþeles cã nu poþi aborda astfel de 
subiecte de la primul contact cu informatorii; ei trebuie mai întâi sã te cunoascã şi 
sã aibã încredere în tine. Dupã aceea lumea þi-e deschisã! Existenþa unei legãturi 
afective între cercetãtor şi cei intervievaþi este esenþialã pentru succesul cercetãrii, 
dar aceastã legãturã afectivã nu se creazã în „scopuri ştiinþifice”, ea vine în mod 
natural, cu timpul şi pe mãsura cunoaşterii reciproce.

 
1. Terminologia menstruaþiei

Vom analiza terminologia menstruaþiei pentru fiecare localitate în parte, spre a 
putea surprinde cât mai bine asemãnãrile şi deosebirile. Cãci, cum era de aşteptat, 
lucrurile se prezintã diferit în fiecare dintre ele. 
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La Corlãþel – Mehedinþi termenul cel mai nou intrat în uz este cel de „ciclu”: 
„Ciclu’ a ieşit acuşi încoace-încoace” (MH)1 şi este cel mai puþin folosit de 
informatoarele mele, care, cum se poate vedea din lista de informatori, sunt femei 
trecute de şaizeci de ani la data intervievãrii. Termenii uzuali sunt „regula” şi 
„minstruaþia” sau, dupã o singurã informatoare, „sorocu’ ”: „Minstruaþia-ncoa, da-i 
zicea sorocu’. Când eram fatã zicea mama: «Aveþi grijã fatã, cã are sã vã vie sorocu»” 
(MH). Nu am putut stabili, în ciuda acestei informaþii singulare, succesiunea în 
timp a denumirilor, aşa cum am reuşit cu o altã ocazie pentru grupul sanitar. Este 
de remarcat cã terminologia menstruaþiei evolueazã rapid în timp, ceea ce nu este 
caracteristic pentru terminologia corporalã.

Aici regãsim ceea ce nu vom mai întâlni nicãieri în zona studiatã – o denumire 
specialã pentru prima menstruaþie: „Florile iasã pe tine... ori cã te-mpunge boul al 
roşu. Aşa: «Ei, Lenuþã, pe tine te-npunge bou al roşu, de aia, de aia te doare şelele» 
(...) O datã – de douã ori şi pe urmã-þi spunea cã gata – regula” (MH). 

La Râşca, terminologia uzualã a menstruaþiei este de sorginte eufemisticã, 
contrar a ceea ce se întâmplã la Corlãþel, unde cei intervievaþi nu au putut da 
eufemisme ale acesteia: „D-apãi bãtrânile aşa zâcea mai demult: «No, amu iarã-s 
urâtã», aşe era vorba lor, ştii? Nu zâcea nimeni de minstruaþie. Amu, mai încoace, 
zâc cã au minstruaþie, c-au ciclu, cã nu ştiu ce. Da mai demult zâcea cã îs urâte, cã 
spalã, cã nu ştiu ce” (CJ). Şi tot acolo am identificat o altã construcþie eufemisticã, 
ce afirmã asimilarea menstruaþiei cu starea de boalã: „Zâcea cã-i bolnavã de biteşig 
de muieri. Aia sã subînþãlejea sau sã înþãlejea cã-i pã ciclu, cã-i pã minstruaþie. ’Ce: 
«Mi-i rãu cã-s bolnavã» «Pãi ce te doare?» «De biteşig de muieri»” (CJ). 

La informatorii din Cluj, terminologia este mai diversã, reflectând aria 
geograficã mai întinsã de unde provin informatorii. Dintre cei mai uzuali termeni 
amintim: „menstruaþie” şi „ciclu” dar mult mai numeroase sunt eufemismele: „Eşti 
pe roşu” (CJ), „Cã-i pã stop” (CJ), „Asta ziceau: o vinit bolile” (CJ). Unele dintre 
eufemisme, prin compoziþia lor enigmaticã, par a se transforma în adevãrate 
tabuuri lingvistice: „Zâceau «No, amu-s aşe»” (CJ) sau „Zâcea cã «O vinit alea pã 
mine»” (CJ).

În concluzie, ar fi de remarcat, cu excepþia satului din Sud, multitudinea 
compoziþiilor eufemistice pentru a numi menstruaþia. Sã se datoreze aceasta unui 
avans al pudorii în mediile rurale transilvane în comparaþie cu cele sudice? Stadiul 
actual al cercetãrilor nu ne permite sã o afirmãm.

2. Prima menstruaþie

Prima menstruaþie reprezintã unul dintre punctele nodale din viaþa oricãrei 
femei. Dar, în primul rând, este vremea când se decide şi se poate influenþa 
numãrul de zile cât are loc scurgerea menstrualã. Nu întâmplãtor poate, practicile 
care însoþesc primul ciclu urmãresc stabilizarea lui la durata idealã de trei zile. 
Aproape toate practicile de stabilizare a ciclului la trei zile au ca principiu 
constitutiv echivalenþa: a spãla petele primului sînge menstrual în apã puþinã = a 
curge puþin sânge menstrual. Astfel în Sud „Te punea sã pui nouã guri de apã şi în 

1  Dupã fiecare citat din interviuri am plasat în paranteze rotunde însemnul judeþului de 
unde provine informaþia, spre o mai facilã localizare spaþialã.



149

aia, spãlai acolo picãtura aia, care era pe cãmaşe şi apa aia de la spãlat te duceai şi 
o puneai la rãdãcina unui pom. Sã zâcea cã fata aia nu mãi... curge aşa de mult din 
ea (...) (numai) trii zâle” (MH). Nerespectarea acestui ritual al primei menstruaþii 
poate avea consecinþe dezastuoase. Una dintre informatoarele de la Râşca atribuie 
problemele pe care le are la ciclu – scurgeri abundente, dureri – tocmai „ratãrii” 
acestui ritual: „Cã de aia zâce cã o fatã când îi dintâie la minstruaþie, trebuie 
atâta, cu atâta apã sã spele acole, chiloþî sau poale ce-o avut, cu câtã apã mere 
într-o gãoace de ou. Da io n-am ştiut, nu mi-o spus nime, io n-am ştiut (...) Amu, 
dupã ce m-am vãzut c-am fost un pic, în vale m-am dus şi m-am spãlat acolo-n 
apã multã (...) şi fost-am tãt rãu tãtdeauna, tãt o mãrs sânje ca cum mere apa pã 
vale” (CJ). Nu putem încheia aceastã prezentare fãrã a aminti un alt rit pe care l-am 
întâlnit în Sud: „Lua mama un pic de sânge de acolo şi punea pe frunte: «Sã ai trei 
zâle»”2 (MH). Existã şi situaþia inversã, când curge prea mult sânge, şi, în acest 
caz, remediul universal consta în consumul de alcool distilat, dar în nici un caz 
alcooluri obþinute prin fermentaþie – vin sau bere: „Þuica mai opreşte, vinul îþi 
provoacã. Chiar dacã nu vine mai mult, þine mai mult. De exemplu, de la trei zile 
la patru-cinci. Eu am pãþât-o şi de aia vã spun, cã am pãþât-o. Eu aveam acolo (la 
Lechinþa), cã era mama vinurilor acolo, cã s-o-ntâmplat cã odatã am bãut un pic de 
vin, o jumãtate de pahar (...) cã vinul pune sîngele în mişcare mai mare şi pe urmã 
elimini mai mult” (CJ). Am vãzut cu o altã ocazie cã vinul este asociat sângelui şi 
este în logica sistemului ca vinul-sânge sã ducã la o scurgere mai abundentã. Dar 
reluarea fluxului menstrual în cazul absenþei lui prea îndelungate se poate realiza 
şi printr-un procedeu de naturã magicã şi nu ne vom mira dacã din nou regãsim 
apa curgãtoare, ca şi cînd, în plan simbolic, apele sunt la nivel terestru ceea ce 
la nivel corporal este sângele: „Dupã ce-þi venea, vedea cã pe urmã nu mãi ai, cã 
trecea timpu’ aşa cum trebuia sã ai la... o datã pe lunã şi sã ducea mama şi aduna... 
de unde aduna apa, de unde scotea apa, aduna nişte bâte aşa stãtute (...) Oprite 
de apã pe râu. Te duceai acolo, gãsai un pai, o iarbã... ce aducea apa şi era stãtut, 
era oprit acolo. Şi lua de alea, o mânã de alea de acolo, cu ce sã gãsa, cu iarbã, cu 
dudaie, cu pai şi venea acasã şi le punea-n cãldare şi le fierbea, le da în clocot şi-þi 
da apã de aia şi te spãlai, numa jos acolo, n-avea nevoie sã-þi faci baie!” (MH). 

Vârsta la care apare primul ciclu nu este indiferentã, cãci se credea cã existã 
o corelaþie între aceasta şi vârsta la care se instaleazã menopauza, ca şi când 
toate femeile ar avea un numãr relativ constant de ani fecunzi: „Dacã-þi vine la 
cinşpe ani, la şaişpe (...) mai tinãrã te iartã. Dacã-þi vine la optâşpe ani, treci peste 
patruzãci de ani” (MH).

Cum spuneam undeva mai sus, informatoarele mele sunt femei trecute de 
şaizeci de ani, dar marea lor majoritate îşi aduc aminte de prima lor menstruaþie 
ca şi când s-ar fi petrecut ieri. Naraþiunile despre acest eveniment sunt de o 
surprinzãtoare prospeþime, dovadã a şocului psihologic pe care-l sufereau tinerele, 
chiar dacã ştiau cã trebuia sã se producã: „Aveam o prietenã care era mai mare 

2  În literatura etnograficã consultatã am gãsit un singur rit de stabilizare a ciclului la trei 
zile, construit dupã acelaşi principiu ca şi cele culese de noi pe teren. Vezi Ştefania 
Cristescu-Golopenþia, Gospodãria în credinþele şi riturile magice ale femeilor din Drãguş 
(Fãgãraş), Ed. Paideia, Bucureşti, 2002, p. 86.
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ca mine, mi-o povestit, sigur. Sã fiu atentã cã uite: la anii cutare o sã am, cum sã 
vorbea atuncea la þarã, o sã pãþãşti aşa şi aşa, o sã vie ceva roşu pe tine, sânge şi nu 
ştiu ce; aşa vorbea ea. Şi apoi io ştiam când mi-o spus mama, şi am avut şi sorã mai 
mare. Mi-o zâs, da, mama dupã ce-o vãzut... Da mie mi-o venit de timpuriu, sã ştiþi, 
foarte repede. Eram în clasa a cincea când a apãrut, da, da. Repede a venit. (...) O! 
Ruşine mare pe capu’ meu! O, ai, ai,ai! Mi-o fost atuncea ruşine şi parcã şi acuma 
parcã-s cu ruşine, o simt aşa.

Eu n-am ştiut nimicã, na, ca copil. Noaptea când dormi ce poþi sã simþi? Poate 
cã am simþit eu cã mã doare pin’ burtã, da’ ce, am ştiut eu din alea?! Şi mã scol 
dimineaþa cã aveam mulþi miei, vre-o treizeci şi cinci de miei cã aveam oi multe 
şi mã trimite cu mieii la pãscut. Ce ştiu eu ce-mi vine mie, dupã ce mieii s-au mai 
aşezat aşa pi-un rât, nu departe de casã: era aşa, apã, o cred cã un izvor şi s-o fost 
împrãştiatã apa aşa, erau bãlþi şi mã aplec cu o boticuþã şi mã joc. Şi pe urmã mã 
vãd aici cu sânge pe picior: «Tulai, ce am io?» Atuncea imediat am tresãrit: «Stai 
dom’le cã poate fi problema asta!». M-am dus acasã – sorã-mea o început sã râdã 
(...) Da pe urmã mama încã o început sã râdã. Ioi, eu am început şi am plâns, aşa 
am plâns de rãu! Şi aşa m-am nãcãjit cã de ce m-or râs ele?! Da mama pi-ormã 
zâce: «Nu te nãcãji, cã aşa trebuie sã fie la toate fetele şi la toate femeile. Sã nu 
te nãcãjeşti cã...» Io m-am nãcãjit cã, no, ce mai! Mãcar cã ştiam cã mi-o spus 
fata asta. A fost, nu ştiu, cu un an ori cu doi mãi mare ca mine, mi-o spus cã ce sã 
întâmplã da eu vã spun cã aşa am plâns şi aşa m-am nãcãjit” (CJ). Situaþia era cu 
atât mai dramaticã dacã fetele nu aflaserã nimic pânã atunci: „E, nu ştiam! Nu, pã 
de unde sã ştiu? Nu spunea, nu era lumea ca acu’ sã ai... sã... Atuncea (...) pitulai 
cãmaşa cã nu era chiloþi, pitulai cãmaşa pânã te-ntreba: «Mã fatã, unde e, mumã, 
cãmaşa ta? Nu e la albie» «Ei, lasã c-o scot io!» şi atunci îşi da sama mama. Þ-ãra 
ruşine sã-i spui! Ei, m-am speriat sigur, cã ce-o fi asta? Pânã la urmã s-a aflat din 
una-n alta şi nu sã mãi speria fetele” (MH). Din analiza tuturor acestor naraþiuni 
putem desprinde câteva concluzii: fetele, în general, ştiau de viitoarea apariþie a 
ciclului iar informaþiile le obþineau fie de la de la rudele apropiate – surori, mame – 
fie de la grupul de vârstã – prietene, vecine, colege de şcoalã – ceea ce nu le micşora 
cu mult angoasa pe care o resimþeau cu ocazia apariþiei primei menstruaþii. Multe 
dintre informatoarele mele mãrturisesc un puternic sentiment de jenã şi ruşine 
mai ales faþã de mamele lor.

3. Sângele menstrual şi tabuurile menstruaþiei

Sângele menstrual prezintã caracteristicile excreþiilor pentru cã în general este 
considerat a fi un sânge „rãu”, care trebuie eliminat din corp: „Ca sã sã curãþã 
acolo ele, cã dacã nu are minstruaþia aia, ciclu’ ãla cum sã zâce acuma, nu e bine, 
rãmane cu dureri de cap, rãmane cu ameþãli, rãmane... sã sã scurgã tot sângele ãla 
rãu din corp” (MH). Sângele „rãu” eliminat prin orificiile excretoare inferioare nu 
poate fi asociat decât cu excreþiile, dovadã şi valorizarea sa într-un cod olfactiv: 
„Ãsta de ciclu are un miros rãu-rãu! Depinde şi de femeie, de organizm, da-n general 
la tãte femeile miroasã rãu. Sânt de miroasã de nu stai pã lângã ea când îşi schimbã 
tamponu’ sau nu ştiu ce, te duci, nu-þ mai trebã” (CJ).

Dar sângele menstrual nu este o excreþie ca oricare alta, el dã naştere la o seamã 
de tabuuri pe care le-am mai putut întâlni pe teren. Din nou însã, în cele douã sate 
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studiate accentele se pun diferit. Dacã la Corlãþel tabuurile menstruaþiei se remarcã 
printr-o cvasi-absenþã, aici regãsind doar interdicþia de a frãmânta pâinea: „Pãi nu 
era bine cã zâcea cã are... are ciclu pe ea, are minstruaþie pe ea, sã nu frãmânte 
nici pâinea atuncea” (MH), la Râşca existã o adevãratã obsesie a pericolului la care 
sunt supuşi nou-nãscuþii, pânã la şase sãptãmâni, în prezenþa unei femei la ciclu – 
în cazul în care nu spune mamei despre starea în care se aflã, se „spurcã” copilul: 
„D-apãi aud cã cum pãþau oarecâþi cã dacã erai aşe bolnavã şi mereai în oarece 
casã şi avea oarece copil mic şi nu-i spuneai la muierea aia care avea copilu’ mic: 
«Ia, bagã de samã cã io, ia – îs urâtã» cum zâcea atunci «Io-s spurcatã – cã aşe 
zâce – sã nu þî sã spurce copilu’», o fatã ce-ave. Şi dacã tu nu spuneai şi ea încã nu 
te-ntreba, putea sã sã spurce copilu şi atuncea zâcea cã ieşea neşte bube de alea 
urâte pã cilegiu3 ala. Şi alea ’jaba merea la doctor cã nu sã tãmãdea pânã, pân’ 
vinea la tine şi-i dai, spãlai cârpile alea, poalele alea or ce aveai urâte, în apã şi 
sã-l spele cu apã de aia. Dupã ce-l spãla cu apã de aia sã tãmãdea copilu’, da di 
la doctor nu sã tãmãdea” (CJ). Aceste bube ce apar pe copilul spurcat, insistã toþi 
informatorii, nu pot fi vindecate de doctor, remediul nu poate fi decât cel de naturã 
magicã – cea care a spurcat, aceea poate oferi şi leacul: „Di la aia care s-o spurcat 
mai cu samã, aia era mai cu leacu’ ” (CJ). În lipsa acesteia, de folos se dovedea 
şi sângele de la naşterea primului bãiat, şi acesta era socotit „de leac”: „Da când 
fãceam copii ’nainte, alea era bune, foarte bune, c-amu când nãşteam avem – doarã 
merea sânje, cã când naşti doarã mere sânje din femeie – apoi care le aveam pã 
noi atunci – poalele ale – alea le puneai bine, cã când fãcea oarecine, mai ales 
când nãşteai primu’ bãiat, alea când fãcea oarecine cu copii cã era spurcaþi, aşa 
cum þ-am spus, dacã spãla cu de alea sã vindeca; şi de altã femeie” (CJ). Totul însã 
trebuia fãcut pânã ce copilul împlinea vârsta de şase sãptãmâni, dupã aceea nu se 
mai putea face nimic. La Râşca credinþa este atât de vie încât pot fi identificate cu 
precizie persoane care suferã de aceastã boalã: „O pãþât multe! E una, din Mãrceşti 
e ea. Apoi are un copil, e mare copilul, umblã la şcoalã – nu ştiu, p-a cincea ori p-a 
şasea – şi tãtã îi faþa: tã-tã-tãt numai bube, tã-tã-tãt îi faþa numai scoarþã. No, dacã 
nu-l spalã pânã la şasã sãptãmâni, în veci nu-i mai trece (...) C-o mai fost unu’, om 
bãtrân o fost care o pãþât aşe – s-o însurat – Bubosu îi zâcea. Şi ala o pãþât aşa cã 
o rãmas cu bube de mic şi nu le mai poate tãmãdi nici un doctor, în veci. Şi o murit 
de bãtrân cu bube pe el” (CJ). Se ajungea în asemenea situaþii datoritã femeilor rãu 
voitoare, care spurcau în mod intenþionat copiii, mai ales dacã-i atingeau, pericol 
acut resimþit de tinerele mame: „Şi era muieri de alea de anume mere şi încã cum 
era copkiii mici, no: cum e obiceiu cã mere, şi încã destupa sã vadã cât îi de fain, 
cum îi şi punea mâna, ştii? Sã-l destupe pã nãfrãmuþã sau îi punea mâna pã gurã – 
zâce cã îi puþa gura la copkil dupã aia. Îi ieşea bube, da îi puþa gura. Şi aia, dacã-i 
puþa gura – pânã-i lume îi puþa gura la om. Era anume muiere care mere şi fãcea 
treaba aia ca o vraje, aşe vrea sã facã” (CJ)4. Dar nu numai copiii pot fi „spurcaþi” 
în acest mod, ci şi animalele, iar sângele de la prima menstruaþie se dovedeşte mai 
nociv decât toate celelalte: „Cã zâcea bãtrânii: când o fatã mare care-i bolnavã 
prima datã, când are prima datã ciclu’ şi trece pãste o rudã de car, de boi, zâcea cã 

3  La Râşca termenul de “cilegiu” desemneazã un nou-nãscut.
4  Pentru credinþe asemãnãtoare vezi şi Ştefania Cristescu-Golopenþia, Op. cit., pp. 101-102. 



152

dacã cumva pkicã un strop de sânje de-ala pã rudã şi sã pune pã... pe unu dintre 
boi sau probabil p-amândoi, s-atinje pãru’ de stropu’ ala de sânje, fac un fel de 
boalã, de bube de alea de nu sã mai vindecã. Ca pojaru’, un fel de scoarþã de aia” 
(CJ). 

În afarã de aceste tabuuri, care privesc pe noii-nãscuþi, regãsim în toatã zona 
studiatã, doar interdicþiile la care este supusã femeia la ciclu privitoare la intratul 
în bisericã şi la confecþionarea prescurilor: „Cã fãceam, meream la bisericã şi 
fãceam prescuri: nu fãceam atuncea când eram aşa. Aia ne feream cã nu era bine, 
cã cicã nu-i bine sã faci când eşti aşa. Da încã şi amu când facem, e mai primit de 
o femeie care nu mai are minstruaþie, c-aia-i mai curatã. Care are minstruaþie zâce 
cã nu-i aşa curatã ca care nu are” (CJ).

Este interesant de remarcat cã în mediul þãrãnesc tabuurile menstruaþiei 
s-au diluat, cu excepþia cazurilor prezentate mai sus, iar marea majoritate a 
tabuurilor pe care bibliografia etnograficã le-a surprins, au putut fi regãsite doar la 
informatorii intervievaþi în Cluj-Napoca. Astfel, am regãsit interdicþia clasicã de a 
nu prepara murãturile în aceastã stare fiziologicã: „Zâce sã nu pui varzã, cã þî sã 
moaie, sã nu pui murãturi; mai ales varza” (CJ), credinþã care pe teren urban s-a 
extins nu numai la murãturile conservate prin sãrare şi fãrã medierea fierberii (şi 
deci a focului), ci la tot ceea ce se „punea peste iarnã”: „Deci absolut nimica. Deci şi 
dulceaþa de caisã, compot, dulceaþã de prune, afine. Deci sã fierb, da zâce cã dupã o 
perioadã de douã-trei sãptãmâni sã acreşte şi s-adunã un strat subþire de mucegai” 
(CJ). Credem cã aceastã derivare de sens a credinþei þãrãneşti este caracteristicã 
mediului urban, care, se pare, construieşte pe structuri simbolice rurale, dând 
însã la ivealã noi constructe, niciodatã întâlnite în mediile þãrãneşti. Poate cea 
mai bunã exemplificare este interdicþia de „a-þi pune permanent”: „Trebuia sã mã 
duc la o nuntã şi eram la ciclu’ şi am zâs: «Cum îmi stã mie pãru’ – mai lins aşa, 
mai slãbuþ – dacã nu bag un permanent, nu-mi stã nicicum». V-am zis, trebuia sã 
merg la o nuntã şi am zis: «Ei, şi (ce) dacã-s la ciclu...» deşi am auzit cã în perioada 
când eşti la ciclu dacã te vopseşti, dacã-þi pui permanent zice cã nu se prinde. Ei, 
nu am crezut, da am pãþit-o. M-am dus, mi-am pus permanent, am venit acasã, 
m-am dus la nuntã, am venit de la nuntã, m-am spãlat pã cap şi gata o fost. O ieşit 
permanentu’ absolut to-to-tot. E, exact aşa sã-ntâmplã şi cu murãturile. Deci dacã 
le pui când eşti pã ciclu sã moaie” (CJ). În acest caz, pãrul, ca şi murãturile, trebuie 
sã-şi „conserve” forma, sã nu se „moaie”, or ciclul are o putere de corupere asupra 
tuturor acestor substanþe. Sângele menstrual în sine este nu numai un sânge „rãu”, 
ci şi unul „stricat”, cu alte cuvinte corupt, putrezit: „Deci nu-i un sânge limpede, 
curat ca şi când te-ai tãia la un dejet sau ceva, ’i un sânje mai închis, un sânje 
degradat, sânje în perioada de descompunere, de... strâcare, de putrefacþie, cred cã 
pântru aia-l eliminã” (CJ), iar corpul feminin prin excelenþã mediazã contactul şi 
influenþele dintre microcosmosul corporal şi macrocosmos.

Cu toate cã nu putem sã o socotim ca un veritabil tabu, în toatã zona studiatã 
exista credinþa cã nu este bine ca în perioada sângerãrii menstruale femeile sã aibã 
contacte sexuale. Motivele sunt numeroase, de la sentimentul de repulsie pe care-l 
provoacã sângele menstrual pânã la convingerea cã nu este sãnãtos, cã ar provoca 
o scurgere prea abundentã: „E pericol de boalã, de a sã-nbolnãvi şi bãrbatu’, de 
a sã-nbolnãvi şi ea, de a sã porni o hemoragie; şi nu-i nici un lucru creştin-ortodox 
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de a face sex când îi bonavã” (CJ). Dar motivul cel mai adesea invocat este cã 
tocmai în aceastã perioadã femeia poate rãmâne cu uşurinþã gravidã! Exact invers 
decât ceea ce experienþa ar fi putut sã dovedeascã: „Şi zâcea cã mai iute arãduiai 
şi groasã atunci” (CJ). Întrebarea este cum de o credinþã care contrazice datele 
experienþei poate fi aşa de puternic înrãdãcinatã? Explicaþia o putem gãsi, probabil, 
din nou în lumea animalelor domestice care tocmai în perioada de rut, deci fertilã, 
prezintã o scurgere sanguinolentã5. Cu toate cã informatorii noştri nu au fãcut 
niciodatã o asemenea asociere. Rãmâne deci ca o simplã ipotezã de lucru, pe care 
cercetãri viitoare o vor infirma poate. Sau mai putem avansa o alta, anume cã 
în logica fluxurilor sanguine feminine, absenþa scurgerii menstruale este asociatã 
unei perioade sterile – graviditatea de pildã – şi în mod natural, existenþa acestui 
sânge e un semn al ferilitãþii.

4. A trãi menstruaþia

Menstruaþia este prima experienþã biologicã a femeii, care le anunþã pe cele 
mai mari: graviditatea şi naşterea. Este momentul când, mãrturisesc unele dintre 
femeile intervievate, a început acomodarea cu lungul travaliu corporal al durerii: 
„Pãi categoric, dureri groaznice. Eu am avut nişte dureri de stãteam sã bolunzãsc. 
Aveam nişte dureri când trebuia sã am ciclul şi greþuri, mai rãu ca şi gravidã. Da, vã 
spun cã foarte bolnavã am fost (...) Ce fãceam?! Eu nu fãceam nimic decât rãbdam, 
aia am fãcut. Credeþi-mã, mã lua cu leşin, nu ştiam de mine, trei ore nu ştiam de 
mine” (CJ). Femeile trãiesc menstruaþia ca o boalã uşoarã, normalã şi cum am vãzut, 
necesarã. În primul rând existã o simptomatologie a menstruaþiei; cu alte cuvinte 
în aceastã stare femeia se simte altfel. În general informatoarele noastre acuzã o 
stare de disconfort, de ameþealã: „Ei, sã sâmte ameþâtã atuncea! Sã sâmte ameþâtã, 
sigur! Are şi ea friguri, are şi ea... dureri” (MH), dar şi o senzaþie de slãbiciune 
generalã: „Te sâmþãşti un picuþ mai sclabã, un picuþ mai sclabã. Aşe... te cam doare 
capu’ şi n-ai coraje, n-ai poftã de mâncare aşe: nu þã aşe bine atunci. Eşti mai 
vâlvatã de cap” (CJ). Vestita nervozitate a femeii la ciclu pare o invenþie urbanã: 
nici una dintre informatoarele de la Corlãþel sau Râşca nu o amintesc, apare însã 
la informatorii din Cluj-Napoca: „Îþi dã o stare aşa mai, mai neconfortabilã: dureri 
de burtã, este care au dureri de cap, stresate, mai agitate, mai nervoase” (CJ). Toatã 
aceastã stare nu o împiedicã pe femeie sã participe la toate muncile gospodãriei. 
Discursul feminin despre propriul rol economic în cadrul gospodãriei este unul, 
evident pozitiv, iar la informatoarele care s-au desprins de mediul þãrãnesc 
discursul apare plin de compasiune: „Da dacã era musai nu, nu aveai încãtro. 
Dacã avea doi-trii copii, domnu’ Bãrbulescu, acolo ce... cine o-ntreba – poþi o nu 
poþi – trãbuia sã lucri. La câmp trãbuia sã lucri” (CJ). 

Totuşi, sunt câteva lucruri de care femeia la ciclu trebuie sã se fereascã pentru 
a nu provoca o scurgere prea abundentã. În primul şi în primul rând sã nu ridice 
ceva prea greu: „D-apãi zâcea cã-i bine sã nu prinzi de greu, sã ridici vedre aşa, 
grele la mânã. C-atunce când prindeai de greu sâmþai cum mere din tine” (CJ), 
care constituie şi o practicã avortivã uzualã. Asocierea perioadei menstruale cu 

5  O abundentã scurgere sanguinolentã în periada de rut apare doar la pisicã şi cãþea, însã 
poate sã aparã, mult mai redusã cantitativ, şi la iapã sau la vacã. 
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perioada de graviditate devine astfel evidentã. De altfel, o altã precauþie însoþeşte 
ambele perioade – aceea de a se feri de rãcealã – şi ne dovedeşte o datã în plus cã 
avem de-a face cu puternice asocieri simbolice: „Dacã te rãceşti vine mai rãu. Ori 
sã nu lucri greu, sã nu ridici ceva greu-greu, pãste mãsurã cã, no – sã poate porni: 
femeia este un vas slab şi trebuie grijitã” (CJ). 

Nu putem încheia fãrã sã amintim cã sângele menstrual este utilizat la vrãjile 
de dragoste, apare ca un fel de chintesenþã a sexualitãþii, probabil datoritã asocierii 
sale cu vaginul şi cu fecunditatea. Sã nu uitãm cã perioada ciclului este consideratã 
prin excelenþã fertilã. Informatoarele mele nu cunosc textul descântecului care se 
rosteşte cu aceastã ocazie, ci doar practica în sine – se pun câþiva stropi de sânge 
menstrual în mîncarea pe care o consumã cel vizat6: „(Punea sânge menstrual) în 
pâne; scârboasã. O cocea-n foc colo şi da omului sã mãnânce; scârboasã. Întâi o 
turtea cu curu’, sta cu curu’ pe ea. Fãcea cu palma o þârã şi pe urmã sta cu curu’ pe 
ea şi o fãcea azmã omului pe mãşinã. Da-i zâcea ce-i zâcea, nu ştiu. Când omu’ 
venea acas’ şi-i era foame îi da sã mãnânce. (Rezultatul era cã) o pupa-n cur! Ca sã-þi 
spun! Da io mãi bine m-am despãrþât de el decât sã fac aşa” (MH) sau în bãuturã: 
„Am auzit cã, asta e sursã sigurã, cã de exemplu dacã-i pui bãrbatului pe care vrei 
sã-l cucereşti într-o bãuturã, câþiva stropi de menstruaþie, atuncea îl vrãjeşti, gata: 
pânã te lasã menstruaþia, e al tãu (...) Pânã la menopauzã, sigur cã da, e al tãu: poþi 
sã faci ce vrei, e ca un robot (...) (La menopauzã însã) Te urãşte de nu te vezi, aşa am 
înþãles. Io nu ştiu dacã o fi adevãrat, da am avut dincolo o colegã şi era o diferenþã 
mare de ani între ei şi într-adevãr – îi pupa mâna pânã la umãr aşa. Bãiat drãguþ, 
cu casã, cu masã, cu de toate şi o divorþat dup-aia, într-adevãr” (CJ). Nicãieri în 
bibliografia etnograficã nu am întâlnit aceastã condiþionare a rezultatului vrãjii de 
dragoste de perioada fecunditãþii femeii. Credem deci, din nou, cã este o creaþie 
urbanã, dar care se încadreazã perfect în logica relaþiilor simbolice pe care le 
presupune existenþa menstruaþiei şi a sângelui menstrual.

5. Igiena menstruaþiei

Pentru zona studiatã, igiena corporalã în perioada menstruaþiei... lipseşte cu 
desãvârşire. Mai mult, bãile sunt chiar contraindicate pe motiv cã ar declanşa 
o scurgere mai abundentã: „Baia, baia, sã facã baie nu-i voie. Venea mai mult. 
Putea sã facã baie pentru şezut, numai pe jos sã se spele, nu sã facã baie peste 
tot corpul” (CJ). Este posibil ca o asemenea credinþã sã fie provocatã de aceeaşi 
asociere simbolicã între „apa naturalã” şi fluidul corporal prin excelenþã – sângele. 

Am vãzut cu o altã ocazie, cã lenjeria intimã intrã târziu în garderoba femininã 
þãrãneascã, dupã al doilea rãzboi mondial. În lipsa lenjeriei intime, posibilitãþile 
igienice sunt minime. Informatoarele noastre ne prezintã cu stupoare şi compasiune 
imagini ce sunt cu greu tolerate de sensibilitatea contemporanã: „Io am vãzut o 
femeie, þãrancã-þãrancã era, cu – Doamne iartã-mã, poale îmbrãcatã, albe, şi chiloþi 
pe vremea aia... Eu eram copilã şi aşa m-am speriat atunci, da pe urmã mi-am dat 
seama: «Na, uite aia n-o avut chiloþi şi sã ştergea cu poalele». Gândiþi-vã, era cu o 

6  La începutul secolului trecut, N. Leon considera aceastã practicã ca având o origine 
þigãneascã. Vezi N. Leon, Istoria naturalã medicalã a poporului român, Institutul de Arte 
Grafice “Carol Göbl”, Bucureşti, 1903, p. 270.
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desagã, cu o traistã pe umãr şi o suflat vântu’ şi s-o vãzut în faþã cã-i toatã murdarã” 
(CJ). În lipsa vatei medicinale şi a tampoanelor, femeile adoptau mãsuri simple de 
la ştersul cu poalele, atestat de majoritatea informatoarelor, la confecþionarea unor 
„tampoane” din cârpe vechi susþinute de obicei cu aþã la brâu: „Pãi rãu sã-ngrijeau 
sãracele, foarte rãu. Foarte rãu: mergeau cu poalele-ntre picioare cu... n-aveau 
chiloþi, n-aveau nimica. Doarã era care, care numa aşe, nu-şi puneau nimica, deci 
sã ştergea cu poalele. Era, îmi spunea... oare cine-mi spunea, soacrã-mea... sau 
mama? Uite cã nu mai ştiu – îşi fãceau ceva cârpe cu aþã şi le prindeau de mijloc. 
Da, erau care-şi fãceau aşa, cârpe. (...) Pãi da eu ştiu şi mama mea... lua cârpe: 
cãmãşi rele, poale rele, ce avea şi de fiecare datã le muia în apã rece şi le spãla şi le 
fierbea, le fierbea şi le punea bine cã astea, na... Vatã, eu am avut cã luam eu vatã 
şi... Nici eu totdeauna cã... cu tifoane, cu ce era, na. Cârpuliþe aşa îmi fãcea mama 
şi le spãlam şi le foloseam iarã.

Şi mergeam la câmp, veneam de la şcoalã şi când era de lucru la sapã, la... 
mergeam cu schimbul; şi sã spãlau sãracele unde gãseau câte un pic de apã cã 
trebuiau sã sã spele. Vã daþi seama, toatã ziua nu puteau sã steie aşa!” (CJ). 

Menstruaþia şi sângele menstrual, am vãzut deja, sunt o perioadã şi respectiv 
o materie corporalã, încadrate în puternice structuri simbolice. În primul rând, 
sângele menstrual se dovedeşte o chintesenþã a sexualitãþii, dovadã – utilizarea 
lui în vrãjile de dragoste şi considerarea întregii perioade ca una fertilã. În al 
doilea rând, apariþia primei menstruaþii este perceputã ca o schimbare de statut 
social: fata se transformã în femeie. Întregul complex de prescripþii şi tabuuri ce 
însoþesc scurgerea menstrualã dovedesc o puternicã afinitate simbolicã a perioadei 
menstruale cu cea a graviditãþii.

Riturile de stabilizare a ciclului la numãrul optim de zile – trei – ne dovedesc 
puternica afinitate a sângelui, mai ales cel menstrual, cu apele meteorice; cu alte 
cuvinte – strânsa relaþie simbolicã între macrocosmos şi microcosmosul corporal. 
Chiar dacã informatorii noştri nu o afirmã, existã cercetãri care surprind explicit 
asimilarea simbolicã între apã, sânge şi seva vegetalã: „Vine are şi pãmântul cã þine 
apã în ele: de ce nu se usucã pãpuşoiul şi pâinea? Aşa cum noi oamenii avem vine, 
de curge sânge prin ele, aşa are tot ce trãeşte, rupe frunza copacului şi ai sã vezi 
apã”7, iar legendele surprind vremea când apa avea aceeaşi culoare ca şi sângele, 
când apa era sânge: „Pãmântul e viu şi el are sânge şi vine de sânge, ca şi omul. 
Când a dat D-zeu oamenilor întâi plugul ca sã are, au arat o brazdã, da în lãuntru 
sângele curgea puhoi. Oamenii s-au speriat şi au lãsat de arat. «De ce nu mai araþi?» 
le-a zis D-zeu «Dacã plugul nostru e plin de sânge!» «Duceþi-vã acuma şi araþi!». 
Când au tras brazda a doua oarã, sânge nu mai era; îl prefãcuse D-zeu sã fie alb”8.

  

7  Elena Niculiþã-Voronca, Datinele şi credinþele poporului român adunate şi aşezate în 
ordine mitologicã, Tip. Isidor Wiegler, Cernãuþi, 1903, p. 870.

8  Ibidem, p. 871.
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Anexa nr. 1

Listã de informatori9

Cluj-Napoca
1. Crãciun Emilia – n. 1959, sat Morãu, com. Corneşti-CJ – august 1998, iunie 

2001;
2. Bîtea Cristian – n. 1973, com. Baciu-CJ – august 1995, august 2001;
3. Porumb Mãrioara – n. 1954, com. Mociu-CJ – octombrie 1994, august 1995, 

august 1998, mai 2002;
4. Merceanu Angela – n. 1956, Cluj-Napoca – iunie 2001;
5. Criste Otilia – n. 1944, sat Adalin, com. Dragu-SJ – octombrie 1994, august 

2001;
6. Chifor Saveta – n. 1938, loc. Lechinþa-BN – iulie 1995, august 1995;

Rîşca - CJ
7. Gligan Maria – n. 1927 – august 1995 (culeg.: Bãrbulescu Elena), mai 2001, 

februarie 2002;
8. Mariş Valeria – n. 1944 – februarie 2002;
9. Gligan Paşca Ioan Corvin – n. 1976 – februarie 2002;

Corlãþel – MH
10. Caragioiu Sultana – n. 1926 – ianuarie 1998;
11. Pãtra Elena – n. 1922 – ianuarie 1998, + 2003;
12. Olaru Polina – n. 1927 – martie 2001.

Anexa nr. 2

Fragmente din interviuri: prima menstruaþie

Informatorul nr. 7 (aug. 1995).
Dar când a venit prima datã, aþi ştiut? Nu! Apãi nu ştii ce-s alea! Aicea nu 

te poþi pricepe. No, când am fost la început eram la nişte mãtuşi de-ale mele, la 
Dealu Mare şi acolo... cum am fost acolo, m-am culcat acolo afarã, cã era vara. Şi 
dimineaþa numa’ m-am aflat însãmnatã un pic. Ş-apãi numai cu ala sãmn am fost, 
c-apoi n-o mai mãrs pã mine, numai un pic aşa o vinit, puþân. Şi nu a mai venit altu 
pânã m-am mãritat, cã tomna împlinisãm atunci 16 ani. Apãi io am avut noroc, cã 
nu am fost re: nu mã ştiam, numai aşa un pic mã însãmna.

Informatorul nr. 8 (feb. 2002).
Şi mata ai ştiut atuncea cã o sã vã vinã menstruaþia? Vã zisese cineva? D-apãi 

noi voroveam aşa, la... la mãicuþa, la pãrinþi þi-era greu sã-i spui – ruşine oarecum. 
Ş-apãi noi fetile, între noi voroveam, ştii? C-amu eram la şcoalã şi vorovea cã ia: 
«Trebe sã-þi vie» şi nu ştiu ce. Da aşa ne feream de, sã nu ne vadã cumva cã sântem. 

9  Lista de informatori cuprinde urmãtoarele elemente: nume şi prenume, anul naşterii, 
localitatea de origine (în cazul informatorilor intervievaþi în Cluj-Napoca), data realizãrii 
interviurilor şi, eventual, data decesului. Majoritatea interviurilor au fost realizate 
personal, dar la cele realizate de alþii, în dreptul respectivilor informatori am trecut între 
paranteze rotunde numele celui care a luat interviul.
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Io, poate şi de aia am fost aşa rãu – c-aşa era vorba – io, când am fost aşe, un pic, 
c-atunci nu aveam nici io, cum vorovirãm ’nainte sã ai chiloþi aşe, numa nişte 
sumnuþe, nişte... Ş-apãi io iute, ce sã fac? Amu, dupã ce m-am vãzut c-am fost un 
pic, în vale m-am dus şi am spãlat acolo în apã multã Apã rece? În apã rece, c-amu 
în rãce era bine sã speli. Ştii, sã le bagi de-amoi în apã rece ş-apãi atuncea trãjea 
sângele. Cã dacã te vujai sã pui apã caldã pe ele, nu sã mai spalã-n veci. Aşa era, 
c-aşe nu ştiu cum... Orice sânge, şi când te tai la un jejet şi oarecum, speli în apã 
caldã – nu sã spalã haina aia, zdreanþa aia. Ş-apoi apã rece, în apã multã am spãlat, 
în vale acolo, în... Apãi şi Aþi rãcit? Nu cã am rãcit, şi fost-am tã rãu tãtdeauna, tãt 
o mãrs sânje ca cum mere apa pã vale A! Asta e! Aşe! Cã doar zâce cã nu-i bine sã 
speli în apã multã Da?! Cã de aia zâcem cã o fatã când îi dintâie la minstruaþie, 
trebuie atâta, cu atâta apã sã spele acole chiloþî sau poale ce-a avut, cu câtã apã 
mere ’ntr-o gãoace de ou. Da nu sã speli în apã, înt-atâta apã. Şi de aia venea aşa 
mult? De aia, da io n-am ştiut, nu mi-o spus nime’, io n-am ştiut. Da când v-a venit 
prima datã, atuncea v-aþi speriat? Io nu m-am spãriat, c-auzi c-am vorovit, şi-am 
ştiut cã no, trebe sã vie, trebuie Şi vã fereaþi de pãrinþi? Mã feream de mãicuþa 
sã mã vadã Da de ce? Ruşine. Nici nu voroveam noiciodatã: «No, amu am fost 
bolnavã», o iarã... c-amu şi aşa sã zâce: cã eşti bolnavã, ştii? Nu spuneam în veci! 
Apãi dup-aia m-o ştiut ie. Doarã cum sã nu te ştie, cã te vede o mamã?

Informatorul nr. 3 (aug. 2001)
Acuma îmi povestiþi cum aþi avut prima datã D-voastrã menstruaþie, cum a fost? 

Ştiaþi? Da, am ştiut, am ştiut de micã, de la mama V-a zis? Am ştiut cã io dormeam 
cu mama şi mama o fost foarte-foarte bolnavã. Ea era foarte... şi era luni de zile 
când stãtea sãraca şi cu ligheanu’ su’ ea, şi o fost rãu. Ea o avut pânã la cinştrei 
de ani ciclu. Ş-apãi m-o tot prostit pânã am fost micã, cã mai pãta cearceafu’, ştiþi 
cum era atunci? Nu era vatã, nu era... ea sãraca cu cârpe, cu ce putea, mai sã pãta. 
Pãi tot m-o prostit: odatã cã s-o zgâriat la un picior, odatã cã nu ştiu ce, ş-apãi mi-o 
spus, cam pã la doişpe-trişpe ani aşa mi-o spus: cã şi eu de-acuma ’nainte, o sã 
cresc, atuncea îsamnã cã m-am fãcut mare, cã... o datã pe lunã şi, deci am ştiut 
când mi-o venit Şi v-aþi speriat? Nu m-am speriat; m-am speriat un pic când 
mi-am vãzut pãtat un pic chilotu’, da’ i-am spus şi: «No, gata, lasã cã aşa trebuie 
sã fie» şi... no.

Informatorul nr. 1 (aug. 2001)
D-voastrã la ce vârstã v-o venit? Pãi mie, pe la cinşpe ani Şi asta înseamnã 

cã e bine? Pãi asta însemna cam, cam târziu. Sã mã lase la... sper sã mã lase mai 
repede da... dupã câte am auzit: la 50, 50 şi ceva de ani. Da’ D-voastrã, când aþi 
avut prima datã ciclul, aþi ştiut ce e aia şi cã...? Pãi am ştiut cã mi-o fost zisã 
mama. ’Ce: «Vezi, când o sã fie sã nu te sperii, sau sã intri-n panicã cã uitã – aşa 
vine la femei şi...» Vã amintiþi cum a fost atuncea? Pãi prima datã... oare unde? 
Nu, nu ieram la şcoalã, eram chiar, am fost terminatã clasa a opta şi eram în 
vacanþã. Şi m-am fuşerit eu dimineaþa, şi ce Dumnezãu? Când m-am uitat eram 
toatã pãtatã, dureri de burtã... No, şi atuncea am fugit bineînþeles la mama şi ’ce: 
«Þ-o venit bolile» aşa sã zicea.
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Informatorul nr. 5 (aug. 2001)
Şi când aþi avut D-voastrã prima oarã menstruaþie? Îmi povestiþi? Vai! Ce grije 

o fost pã mine! Cã pe mama era ruşine sã-ntreb. Aveam nişte pretine acole-n 
vecini, erau mai mari şi la ele... Da ce m-am spãriat cã de lovit nu m-am lovit: «Ce 
Dumnezãu am pãþât? Ce-am putut pãþî?» M-am dus la pretinile mele: «Dorã, zâce, 
aşa trebe sã fie». No, apãi dupã aia am spus la mama şi... Deci nu vã zisese nimeni? 
Nu... cu pretinile am ştiut io, da cum o... am... vãzut cã am patã de sânje, m-am 
spãriat, cã ce am putut pãþî? Nu mi-am dat sama: nu te doare nimica, numa vez’ 
cã curge sânge. Ş-apãi i-am spus şi la mama, şi cu vatã, cu chiloþi, pã vremea mea 
aşa era.

Informatorul nr. 4 (iunie 2001)
Ştiaþi cã femeile...? Nu, mama nu mi-o explicat, c-o zis cã io, mama aşa mi-o 

axplicat, c-o zis cã... în momentul în care îmi vine ciclu’, io aşa am înþãles – cã-s 
femeie. Io pânã atuncea n-am ştiut cã-s femeie de când mã nasc... în sensul cã-s 
fatã mare; da ea a vrut sã spunã cã de atunci pot face copii şi n-a ştiut sã-mi spunã 
(decât) cã atuncea-s femeie, numa atuncea-s femeie. Nu v-aþi amintit? Cum o fost? 
Da-da, mi-amintesc: mi-am luat ceva îmbrãcat şi am vãzut ceva roşu pã chilot şi... 
m-am speriat şi am întrebat-o pe mama: «No, mamã, aia vroiam sã-þi spun, cã de 
acuma eşti femeie» şi atâta o fost tot ce mi-o explicat. Şi mi-o fost fricã, n-am ştiut 
ce e, cum sã nu-mi fie fricã când am vãzut cã e roşu, pata mare? N-am ştiut ce-i. Şi 
cu dureri de burtã, am avut nişte dureri de burtã îngrozitoare.

Informatorul nr. 9 (aug. 1995)
Când eraþi fatã, înainte de prima menstruaþie ştiaþi de existenþa ei? Sigur, 

cã aveam o prietenã care era mai mare ca mine, mi-o povestit, sigur. Da! Ce v-a 
povestit? Sã fiu atentã cã uite: la anii cutare o sã am, cum sã vorbea atuncea la þarã, 
o sã pãþãşti aşa şi aşa, o sã vie ceva roşu pe tine, sânge şi nu ştiu ce; aşa vorbea 
ea. Da numai prietena asta v-o spus? Mama D-voastrã nu v-a zis nimic? Şi apoi 
io ştiam când mi-o spus mama, şi am avut şi sorã mai mare. Mi-o zâs, da, mama 
dupã ce-o vãzut... Da mie mi-o venit de timpuriu, sã ştiþi, foarte repede. Eram în 
clasa a cincea când a apãrut, da, da. Repede a venit. Cum o fost când aþi avut prima 
datã? O! Ruşine mare pe capu’ meu! O, ai, ai,ai! Mi-o fost atuncea ruşine şi parcã 
şi acuma, parcã-s cu ruşine, o simt aşa.

Eu n-am ştiut nimicã, na, ca copil. Noaptea când dormi ce poþi sã simþi? Poate 
cã am simþit eu cã mã doare pin’ burtã, da’ ce, am ştiut eu din alea?! Şi mã scol 
dimineaþa cã aveam mulþi miei, vreo treizeci şi cinci de miei, cã aveam oi multe 
şi mã trimite cu mieii la pãscut. Ce ştiu eu ce-mi vine mie, dupã ce mieii s-au mai 
aşezat aşa pi-un rât, nu departe de casã: era aşa, apã, o cred cã un izvor şi s-o fost 
împrãştiatã apa aşa, erau bãlþi, şi mã aplec cu o boticuþã şi mã joc. Şi pe urmã mã 
vãd, aici, cu sânge pe picior: «Tulai, ce am io?» Atuncea, imediat am tresãrit: «Stai 
dom’le cã poate fi problema asta!». M-am dus acasã – sorã-mea o început sã râdã 
Ce-o zis? C-aşa «Uite, ai probleme» zâce. Da pe urmã mama încã o început sã râdã. 
Ioi, eu am început şi am plâns, aşa am plâns de rãu! Şi aşa m-am nãcãjit, cã de ce 
m-or râs ele?! Da mama pi-ormã zâce: «Nu te nãcãji, cã aşa trebuie sã fie la toate 
fetele şi la toate femeile. Sã nu te nãcãjeşti cã...» Io m-am nãcãjit cã, no, ce mai! 
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Mãcar cã ştiam cã mi-o spus fata asta. A fost, nu ştiu, cu un an ori cu doi mãi mare 
ca mine, mi-o spus cã ce sã întâmplã, da eu vã spun cã aşa am plâns şi aşa m-am 
nãcãjit.

Informatorul nr. 11 (ian. 1998)
Şi ştiaþi cã trebuie sã vinã? Pãi ştiam cã-mi spunea muma Da? V-a spus mama? 

Mama, mama, ea-mi spunea: «Mã Lenuþã, mumã, cu tine ce e? Cu tine ce e?» Io 
nu ştiam ce are şi am început sã plâng; pe urmã când am vãzut şi eu... Prima datã 
v-aþi speriat? Pãi da, sigur cã m-am spãriat! Pãi nu v-a spus cã trebuie sã...? Mi-a 
spus muma şi cu o moşicã de-ale mele, cu muma ãstora din fotografie, care e colea 
cu mine, ãia care-i militar acolo: «Ba mã Lenuþã, ba mã mumã, aşa trebuie sã aveþi 
toate, toate muierile avem aşa. Avem şi noi femeile, aveþi şi voi fetile. Trebuie sã 
vie: te doare întãi burta şi cu şelele – Au, au! Mor, mor! Ce-am, ce-am?». Şi pe urmã 
gata, odatã te pomeneai...

Informatorul nr. 10 (ian. 1998)
Aþi ştiut atuncea cã trebuie sã vinã? E, nu ştiam! Nu, pã de unde sã ştiu? Nu 

v-a zis nimeni? Nu, nu spunea, nu era lumea ca acu’ sã ai... sã... Atuncea mama 
ştia, şi-atunci nici nu ştia. Pitulai cãmaşa cã nu era chiloþi pânã te-ntreba: «Mã fatã, 
unde e mumã cãmaşa ta? Nu e în albie», «Ei, lasã c-o scot io!» şi atunci îşi da sama 
mama, þ-ãra ruşine sã-i spui! Şi nu v-aþi speriat atuncea? Ei, m-am speriat sigur, cã 
ce-o fi asta?! Pânã la urmã s-a aflat din una-n alta şi nu sã mai speria fetele. 


