
THE LEGEND OF TWO BROTHERS: SOMEȘ AND CRIȘ  

 

In the old days, there lived a beautiful and young prince at the foot of Mount Vlădeasa. 

And his name was Bogdan. The mountain with fir forests and pastures were all in his possession. 

The time had come to him to marry, but soon after he had chosen his wife the enemies 

invaded his land, set fite to his castle and killed him. 

The princess escaped death, and after she had gathered the remaining flocks, she went up 

the mountain. The spot where she built a hut is nowadays called Bogdăneasa. A few days later, 

she gave birth to twin children, both sons. And, as it is in stories, they grew stronger and stronger 

day by day. 

The children loved being shepherds and were waiting for the winters to pass. In the 

summer they carried their flocks to the nearby pasture, and while the sheep were greezing 

smoothly and gently, they began to play the flute. The shepherds were playing so beautiful that 

the springs stopped from whispering as they were astonished, and the birds ceased flying and 

crowded around them, listening to their song. 

The time passed by, but in a summer there was a great drought and, in the absence of 

pasture, the sheep began to hunger. Then the brethren planned to move their flocks further on 

until they had some better pasture. One morning, they said good-bye to their mother and went 

off. 

At the top of the mountain there was good pasture and plenty of water. Freeing their 

sheep to the grassland, they began to make their hut. The day passed quickly and in the evening, 

after they had organized their sheep, the started making a fire as they wanted to cook something. 

No sooner had the fire started to burn than a sharp wind began, and the brethren felt asleep. 

When they awoke, the sun was high in the sky as it was noon. The sheep were starving in the 

stable, and the tired dogs were barely on their feet. The brothers looked at each other and then 

counted their sheep. Seeing that none is missing, their hearts come back again. They washed and 

then took their sheep to the pasture. In a little while, forgetting about the care, they started 

playing their whistles. As they were singing and thinking about their mother, a beautiful girl 

appeared in front of them. The shepherds stopped singing, and they looked at the wonderful 

young girl. She came close to them, then told them angrily, 



―Youmade a mistake guys when you came here! This glade is my mother‘s estate and she is a 

witch, and you will hardly be able to escape her vengeance. I saw you yesterday and care for 

you. I have come to tell you how to avoid my mother‘s spells and to help you. The one who will 

be the bravest, I will marry. And now, listen! Last night Mom sent ‗Sleep‘ to you, so that you 

could sleep forever. I had pity on you and stole some of it, so it could not hurt you. Now my 

mother is angry, and tonight she will send ‗Sleep‘ to you again. But do not worry – it can not 

hurt you anymore. In the morning, I will send my brother to you, and if you can beat him, he will 

send the doe to you. It has a horn on the forehead and its power is there! If you can cut the horn, 

then you will escape.‖ After these words, the girl stretched out a leaf and said, 

―Whoever wipes his forehead with this leaf will not fall asleep and will remain strong. But be 

careful, only one of you can use the leaf in the evening; if you both use it, then it loses its spell of 

power.‖ One of the brothers took the leaf and just wanted to thank the girl, when she turned 

unseen. The day passed, and in the evening after they settled down the sheep, the younger 

brother said: 

―I‘ll use the leaf tonight and go to rest. I want to try my strength with the witch‘s son!‖ 

―All right, little brother,‖ said the other, ―but you are younger than me, and I would be mournful 

to see you beaten up by the enemy. You‘d better rest and let me fight the Dragon.‖ 

―I want to be the first, and tomorrow your turn will come.‖ 

The elder brother looked at the other dearly, then took the leaf out from his breast and spread it 

to him: ―Take it, brother, and God help you!‖ 

Hardly had he ended his words when the wind began to blow, and ‗Sleep‘ surrounded him. The 

boy pulled out the leaf and wiped it off on her forehead. He immediately felt his mind clearing 

and how his power was growing. Soon, the wind began to blow fiercely. The dogs began to run 

about, barking angrily, and the sheep kneeling in the barn. Then the shepherd rose up while his 

brother was sleeping as a dead man and cried out to the sheep, then called his dogs to him. The 

sheep, hearing the master‘s voice, calmed down, and the dogs approached, barking cheerfully 

and grinning. After midnight, the dogs began to bark again but harder now, and the shepherd saw 

in the moonlight a man approaching the box stealthily. The shepherd quickly put his hand on the 

stick and rose up. The stranger came to the stable and and wanted to open it. The dogs 

approached him, barking angrily, but when he looks at them they were silent forever. The 

shepherd approaches the shepherds keep and shouted: 



―What are you doing there, man? If you are a strange and wandering traveller, come here to rest 

by the fire and leave the sheep alone, if not, you have found your man!‖ 

‗What did you say? Say it again!― 

―I said you had found your man!‖  

―Poor you, if you have as much power as your mouth shows, let‘s fight!‖ 

The shepherd immediately understood who he had to do, but he was not scared. He made the 

sign of cross, then headed for the stranger and went to battle. The Dragon was shaking and 

throwing fire on all sides, but the shepherd did not give up. The struggle continued until dawn, 

and then the shepherd felt that the dragon was getting weaker and weaker losing his strength. 

They kept on fighting, but the shepherd did what he did and slammed him. The dragon was dead, 

but the boy could barely stand on feet. He slowly pulled up to the spring and washed. The older 

brother awakened, but he had slept so much that he was weaker than the brother who had fought. 

It was a hard day for them as they mourned their dogs killed by the Dragon.  

The elder brother took the leaf, rubbed it on his forehead and stood in the watch until after 

midnight. Suddenly he heard a wild roar. Then he jumped up as if burned, and he grapped his 

stick and looked suspiciously in all directions. After a little while he saw a doe with one horn 

instead of two. The shepherd looked at the horn, then twisted his stick into the air and tossed it 

with such power that it tore the doe‘s horn. The scared doe ran away from where it had come. 

Then the shepherd rushed to the place where he saw the horn fall. He took it in his hand, but he 

did not have time to look at it properly, for the next moment he turned into aspring. The horn 

was enchanted, and whoever put his hand on it would turn into a spring. The witch‘s daughter 

had forgotten to tell the brothers not to touch it. After a while, the younger brother woke up and, 

after seeing his brother nowhere, he began to look for him. As he was walking around, he noticed 

the stick and the horn. He took the horn in his hand, and the next moment, he also turned into 

aspring.  

The witch had avenged.... 

Since then, the elder brother‘s water – the Someș River – has been flowing smoothly, and the 

other river – the Crișul – has been flowing quickly, as if looking for the lost brother. Both the 

Someşul River and the Crişul River spring from Mount Vlădeasa. And the place where the horn 

fell is called: ‗The Horn of the Deer‘. 

 



LEGENDA A DOI FRAȚI: SOMEȘUL ȘI CRIȘUL 

 

În vremurile de demult, de când sunt şi poveştile, trăia la poala muntelui Vlădeasa un crai 

frumos şi tânăr. Şi-i era numele Bogdan. Muntele cu pădurile de brazi şi păşunile, toate erau în 

stăpânirea lui. 

Îi venise şi craiului vremea să se însoare dar peste puţină vreme, după ce îşi aduse 

domniţa, năvăliră duşmanii în hotarele lui, îi aprinseră cetatea şi pe crai îl omorâră. Domniţa 

scăpă de moarte şi după ce-şi adună turmele ce mai rămăseseră de mâna duşmanilor, se sui la 

munte. Pe locul căruia îi zic şi azi Bogdăneasa îşi făcu un bordei. Aici născu peste câteva zile, 

doi copii gemeni, feciori amândoi. Şi, cum e vorba din poveste, creşteau voinicii într-o zi,  ca-n 

două şi se făcură nişte flăcăi, cât îţi era mai mare dragul. 

Copiii îndrăgiră ciobănia şi abia aşteptau să treacă iernile, pentru ca să poată ieşi la larg. 

Vara îşi purtau turmele la păşune prin poienile din apropiere şi în vreme ce oile păşteau cuminţi 

şi blânde, ei începeau să cânte din tulnic şi din fluier şi cântau ciobănaşii mei aşa de frumos, 

încât izvoarele se opreau din şopot şi rămâneau înmărmurite, iar pasările încetau din zbor şi se 

adunau stoluri în jurul lor, ascultându-le cântecul. 

Trecu aşa o bucată de vreme dar, într-o vară dăduse o secetă mare şi, în lipsa păşunii, oile 

începură să flămânzească. Atunci fraţii plănuiră să-şi mute turmele mai departe până vor afla 

undeva o păşune mai bună. Într-o dimineaţă îşi luară rămas-bun de la mama lor şi plecară la 

drum. În vârful muntelui aflară păşune bună şi apă destulă. Îşi puseră staulele aici şi, slobozind 

oile la păscut, se apucară să-şi facă colibă. Ziua trecu repede şi seara, după ce îşi aşezară oile, 

voinicii îşi făcură foc, vrând să-şi gătească ceva de mâncare. Dar nici nu se aprinse focul bine, 

când începuse să sufle un vânt ascuţit şi fraţii simţiră cum îi cuprinde, fără veste, somnul. Când 

se treziră a doua zi din somn, soarele era la amiază. Oile zbierau de foame în staul şi câinii abia 

se mai ţineau pe picioare de osteniţi. Fraţii se uitară unul la altul buimaci apoi îşi numărară oile. 

Văzând că nu lipseşte nici una, le mai veni inima la loc. Se spălară şi apoi îşi scoaseră oile la 

păşune. Peste puţin, uitară grija şi începură să cânte din fluier. Şi cum cântau aşa, cu gândul la 

mama lor, deodată le răsări înainte, ca din pământ, o fată frumoasă ca o Cosânzeană. Ciobanii 

încetară din cântat şi rămaseră privind miraţi spre fată. Ea veni aproape de ei, apoi le spuse 

supărată: 



— Rău aţi făcut, voinicilor, că aţi venit aici! Poiana asta e moşia mamei, care e vrăjitoare şi cu 

greu veţi putea scăpa de răzbunarea ei. Eu v-am văzut şi ieri şi mi-aţi căzut dragi. Am venit acum 

la voi să vă spun cum să vă feriţi de vrăjile mamei şi să vă ajut. Aceluia care se va arăta mai 

vrednic între voi îi făgăduiesc că îi voi fi nevastă. Şi acum ascultaţi. Mama a trimis aseară 

„Somnul― la voi, pentru ca să vă adoarmă pe veci. Mie mi-a fost milă de voi şi am furat o parte 

din el, aşa că nu v-a putut strica. Acum mama e mânioasă foc şi pe seară iar va trimite „Somnul― 

la voi. Dar nu vă temeţi, că el nu vă mai poate strica. De dimineaţă va trimite la voi pe fratele 

meu şi, dacă îl veţi putea bate, atunci va trimite şi cerboaica. Cerboaica asta are un corn în frunte. 

Aici îi stă puterea. Dacă voi veţi putea reteza cornul, atunci aţi scăpat. După aceste vorbe, fata le 

întinse o frunză şi zise: 

— Cine se va şterge cu frunza asta pe frunte, acela nu va adormi şi va rămâne tare. Dar fiţi cu 

grijă, numai unul să vă ştergeţi cu frunza într-o seară, că, dacă vă ştergeţi amândoi, atunci îşi 

pierde puterea de vrajă. Unul dintre fraţi luă frunza şi tocmai vru să mulţămească, când fata se 

făcu iarăşi nevăzută. Trecu şi ziua asta, cum trec toate zilele, şi seara, după ce îşi aşezară 

oile, fratele mai mic zise: 

— Bădiţă, adă frunza la mine în seara asta şi tu te pune de te odihneşte, că vreau să-mi încerc şi 

eu puterea cu feciorul vrăjitoarei! 

— Bine, frăţioare, răspunse celălalt, dar tu eşti mai tânăr cu ceva şi mai plăpând ca mine şi mi-ar 

fi jale să te văd prăpădit de zmeu. Mai bine te odihneşte tu şi lasă grija în sarcina mea. 

— Rogu-te, bădiţă, fă pe voia mea în seara asta, ş-atunci mâine va veni şi rândul tău. 

Fratele mai mare îl privi pe celălalt cu drag, apoi scoase frunza din sân şi i-o întinse: 

— Ţine, frăţioare, şi Dumnezeu să-ţi ajute! 

Abia isprăvi aceste vorbe, vântul începu să sufle şi somnul îi cuprinse iarăşi pe furiş. Mezinul 

scoase frunza şi se şterse cu ea pe frunte. Simţi îndată cum i se limpezeşte mintea şi cum puterea 

îi creşte. Peste puţin, vântul începu să sufle mai tare. Câinii începură să alerge în toate părţile, 

lătrând furioşi, şi oile să se frământe în staul. Atunci ciobanul se ridică de lângă fratele care 

dormea ca mort şi strigă către oi, apoi îşi chemă câinii lângă el. Oile, auzind glasul stăpânului, se 

liniştiră şi câinii se apropiară, lătrând vesel şi gudurându-se. După miezul nopţii câinii începură 

să latre din nou dar mai tare acum, şi ciobanul văzu la lumina lunii un om apropiindu-se de staul 

pe furiş. Ciobanul puse repede mâna pe ciomag şi se ridică de jos sprinten. Străinul ajunse lângă 



staul şi cerca să deschidă strunga. Câinii se apropiară de el lătrând furioşi, dar cât ai clipi din 

ochi, amuţiră pe veci. Ciobanul se apropie de strungă şi strigă: 

— Ce cauţi acolo, omule?! Dacă eşti vreun drumeţ străin şi rătăcit, vino de te odihneşte aici 

lângă foc şi lasă oile în pace, că de unde nu, apoi să ştii că ţi-ai aflat omul! 

— Cum ai spus, frate? Ia´n mai zi odată! 

— Apoi, am zis să fii pe pace, că ţi-ai aflat omul! 

— Alelei, fârtate şi sărăcuţ de tine, ce rău ai nimerit-o, dar dacă îţi dă puterea, după cum te arată 

gura, apoi hai la luptă! 

Ciobanul înţelese îndată cu cine are de lucru, dar nu se sperie. Îşi făcu cruce, apoi se îndreptă 

spre străin şi se luară la luptă. Zmeul se frământa din răsputeri şi arunca foc în toate părţile, dar 

nici ciobanul nu se lăsa. Lupta ţinu până în revărsatul zorilor şi atunci ciobanul simţi cum îl 

slăbesc pe zmeu puterile. Se mai opinti el de câteva ori, dar ciobanul făcu ce făcu şi îl trânti. 

Zmeul rămase mort dar şi flăcăul era ostenit, că abia îl mai ţineau picioarele. Se trase încet până 

la izvor şi se spălă. Peste puţin se trezi fratele mai mare, dar aşa de tare îl muiase somnul, încât 

era mai slab ca fratele care se luptase. Ziua o petrecură cu greu, căci le era jale după câinii 

prăpădiţi de zmeu. Seara luă celălalt frate frunza şi, după ce se frecă şi el pe frunte, petrecu în 

priveghere până după miezul nopţii. Deodată auzi un răcnet sălbatic. Atunci sări de jos ca ars şi, 

după ce apucă în mână ciomagul, se uită bănuitor în toate părţile. Peste puţin văzu venind în 

goană un cerb, care în loc de două coarne avea numai unul în frunte. Ciobanul ochi de câteva ori 

cornul, apoi răsuci ciomagul în aer şi-l azvârli cu atâta putere, încât rupse cornul. Cerboaica se 

sperie şi o luă în goană înapoi, pe unde venise. Atunci ciobanul alergă la locul unde văzuse 

căzând ciomagul şi alături află şi cornul cerboaicei. Îl luă în mână dar nu avu vreme să se uite la 

el, căci în clipa următoare se prefăcu într-un izvor. Cornul era vrăjit, ca cine va pune mâna pe el 

să se prefacă în izvor. Fata vrăjitoarei uitase să le spună fraţilor să nu se atingă de el. Nu peste 

multă vreme, se trezi şi mezinul şi, după ce nu îl văzu nicăieri pe fratele său, începu să-l caute. 

Umblând aşa, încoace şi-ncoace, a dat cu ochii de ciomag şi de corn. L-a luat şi el în mână iar în 

clipa următoare se prefăcu şi el într-un alt izvor. 

Vrăjitoarea se răzbunase… 

De atunci izvorul fratelui mai mare e Someşul, care curge lin, iar izvorul mezinului e 

Crişul, care curge repede, de parcă aleargă în căutarea fratelui pierdut. Şi Someşul, şi Crişul 



izvorăsc din Muntele Vlădeasa. Iar locul unde a căzut cornul se numeşte şi astăzi: „Cornul 

Cerboaii―. 

 

 

 

 

 

 

 

 


