
Cristina Zebreniuc Beuca

Semne prevestitoare ale vremii în folclorul ucrainean din
Poienile de sub Munte

Dacã porcul este neliniºtit ºi cautã ºi aduce paie în rât, înseamnã cã peste
2 – 3 zile urmeazã vreme urâtã, ploaie, vânt, ger, frig.

Când vrãbiile fac gãlãgie pe sub streaºina casei, prevestesc frigul, vântul
rece.

Când kanya, adicã ºoricarul, cântã ºi cere apã, e semn cã peste 2 – 3 zile
va ploua.

Dacã cucul îºi înceteazã cântecul înainte de Sf. Onofrei, 25 iunie,
înseamnã cã toamna va veni de timpuriu, iar dacã îºi cântã numele ºi dupã
aceastã sãrbãtoare, înseamnã cã toamna va veni târziu.

Când pisica se întinde în mijlocul casei, se prevesteºte vreme frumoasã ºi
o iarnã cãlduþã.

E semn rãu când cocoºii cântã la miezul nopþii. Aceºtia prevestesc ºi
vreme urâtã, ploaie.

Când furnicile sunt neliniºtite prevestesc timp urât, ploaie abundentã.

Când muºtele de casã devin sâcâitoare este semn de vreme urâtã, ploioasã,
moale.

Când ºobolanii ies la suprafaþa pãmântului ºi devin neliniºtiþi prevestesc
un cutremur.

Este interzisã omorârea broaºtelor! Acel om, care le omoarã, îºi va pierde
neamul.

Dacã primãvara de timpuriu vezi un fluture alb, înseamnã sãnãtate. Dacã
este pestriþ prevesteºte boalã, iar dacã este negru, e semn de moarte.

Când apar graurii în sat, se poate pune cloºcã pe ouã.

Plânsetul mierlei anunþã o primãvarã rece.

Cântecul piþigoiului vesteºte o primãvarã timpurie.

Apariþia insectelor primãvara de timpuriu, vesteºte o primãvarã caldã.

Când piþigoiul încearcã sã intre în casã, este semn de furtunã.

5045

Numa io când oi muri,
ªepte popi mi-or trebui,
ªepte popi º-un ceteraº,
ª-o mândrã p-îngã sãlaº.

De la Tepei Vasile Rãdiºan,
83 de   ani

Strigãturi din Cãlineºti

5046

Ochii catã dupã fete,
Gura strâgã dupã sete.
La picioare jocu-i bai,
Zâ-ne darã mãi, Mihai!

5047

Frunzã verde lemn câinesc
Cât îi lumea mã trudesc
Nici o datã n-am noroc
La mândruþã sã o joc.

5048

Jupâneasã tãtãiºã,
Nu-mi da sfânta sãmãtiºã,
Da deschide podiºoru
ªi-mi dã oala cu groºtioru.

5049

Io-s copil fãcut aºe,
Cu cuþât ºi cu cure,
ªi cu gura mitite,
Ca sã pot strâga cu ie!

De la Bârlea Gheorghe, 30
de ani

5050

Nu mã lasã mândra-n pat,
Niciodatã când îs bat,
Numa când îs supãrat.

De la Duma Pãtru a lui
Gãstian

Cârpã þigãneascã, în fund sã-þi þepeneascã
ªi nimeni sã nu te ghiceascã.

(Cârpa cu care se astupã hornul)
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Când ciorile se adunã în cârduri ºi se aºazã în vârful pomilor, se
prevesteºte o vreme uscatã, secetoasã. Iarna – ger.

Când vrãbiile se scaldã în nisip, va veni ploaia. Când se scaldã în apã, e
semn de secetã.

Când greierele cântã toatã seara, vesteºte vreme frumoasã. Când tace, e
semn de ploaie.

Când pãianjenul îºi þese pânza dupã apusul soarelui, înseamnã cã se
apropie vremea frumoasã, prielnicã.

Seara, dacã peºtele se prinde uºor în undiþã, se vesteºte ploaie, vreme cu
nori.

Când broasca se târãºte pe sub casã, pe sub streaºinã, vesteºte o vreme
frumoasã, cer senin, temperaturã ridicatã.

Dacã rândunelele zboarã aproape de pãmânt, ne putem aºtepta la vreme
rea. 

Când albinele nu se îndepãrteazã de stup, se anunþã vreme rea, furtunã,
ploaie.

Când raþele se scufundã des în apã, e semn de vreme rea.

Plutirea peºtilor la suprafaþa apei anunþã ploaie.

Zborul rândunelelor la mari înãlþimi anunþã vreme frumoasã.

Când albinele pãrãsesc dimineaþa devreme stupul, prevestesc vreme
frumoasã pentru un timp mai îndelungat.

Ciorile de câmp în cârduri vestesc cã peste o lunã va ninge.

Când veveriþa îºi face cuibul sus, urmeazã o iarnã blândã. Jos, iarnã
geroasã.

Când gâscanul stã într-un picior ºi îºi bagã capul sub aripã, va fi ger.

Dacã ºoarecii ies de sub zãpadã, se vesteºte vreme caldã.

Dacã calul se culcã ºi se rostogoleºte pe o parte ºi pe alta, se vesteºte o
vreme cu viscol, viforniþã.

Dacã oile refuzã sã intre în grajd, vara înseamnã ploaie, iarna, ninsoare.

Dacã vacile pasc cu poftã seara târziu, se anunþã vreme rea; iar dacã se
grãbesc înspre grajd, înseamnã vreme frumoasã.

5051

Pãlincuþa, draga me,
Tãt am zâs cã nu te-oi be.
ª-am vãzut pe alþii bând,
Inimioara-n mine-arzând.

5052

Spune-mi, mândrã, gîndu
tãu,
Cã nãravu þi-l ºtiu eu.
Spune-mi, mândrã, gîndu-n
tine,
Cã nãravu þi-l ºtiu bine!

De la ªerban Vasile a lui Ion

5053

Io, mândruþã, te-oi lua,
La varã de n-a ploua.
De-a ploua, norocu tãu,
Cã rãmâi la tatã-tãu!

5054

Beau horinca ca ºi apa,
Cine dracu mi-a da fata!
Beu horinca ca apa,
Cine dracu mi-o va da!

5055

De ce beu ºi nu mã-mbãt,
Pare-mi zinu cã-i oþãt
ªi pãlinca lapte siert!

5056

Iubeºte-mã, mândrã dragã,
Pânã mi-i cãmeºa neagrã.
Cã dacã oi soponi,
Pe tine nu te-oi iubi,
Batãr cât de drag-ai si!

De la Berci Ion a lui Tologa

5057

Mândrã, când oi muri eu,
Nu mã-ngroapã-n temeteu,
Ci mã-ngroapã-n drumu
mare,

Nu-i pasãre zburãtoare, îl duce pã om în
spinare, pãstã munþi ºi pãstã mare.

(Avionul)
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Dacã vitele îºi miºcã des urechile, e semn de vreme urâtã.

Dacã porcul se scarpinã de colþul casei, al grajdului sau al coteþului,
înseamnã cã se apropie vreme rea.

Dacã din râu miroase a peºte, urmeazã ploaie cu viiturã

Dacã ºarpele iese ºi se plimbã vara pe timp cu soare, înseamnã cã se
apropie ploaia.

Dacã albinele sunt neliniºtite, se anunþã vreme rea.

Dacã ugerul vacii se întãreºte, urmeazã vreme frumoasã.

Dacã broscuþa verde cântã în iarbã, e semn de vreme frumoasã.

Dacã toamna sau iarna lupii se apropie de sat ºi urlã pe marginea satului,
se vesteºte o iarnã grea, cu multã zãpadã ºi boli la animale domestice.

Dacã vrei sã plouã, sparge un muºuroi de furnici roºii.

Dacã se aude rãgetul animalelor de la distanþã, se apropie vremea
ploioasã.

Dacã luna rãsare cu colþurile în sus, luna va fi frumoasã, prielnicã,
potolitã.

Dacã luna rãsare cu colþurile în jos, luna va fi umedã, închisã, cu averse.

Dacã luna rãsare cu colþurile cãtre miazãzi, prima parte a lunii va fi
frumoasã, iar a doua parte va fi umedã.

Dacã luna e îndreptatã cu coþurile spre miazãnoapte, prima parte a lunii
va fi umedã ºi noroasã, iar a doua parte a lunii va fi amestecatã.

Dacã în jurul lunii se iveºte cercul (verigheta, cununa), urmeazã vreme
frumoasã ºi secetoasã.

Dacã luna plinã este transparentã, lucioasã, vremea va fi seninã ºi
frumoasã. Dacã discul lunii este neclar, urmeazã vreme urâtã.

Dacã discul lunii este roºu, fie la rãsãrit, fie la apus, vremea va fi urâtã.

Dacã toamna merii ºi perii înfloresc a doua oarã, urmeazã toamnã lungã
ºi caldã.

Dacã drobul de sare de pe cuptior lasã lacrimi de apã, vine ploaia peste o
zi.

Când pe cer se vede puzderie de stele, urmeazã vreme ploioasã, închisã.

Sã prind fetele de poale,
Nevestele de picioare.

De la Pop Gheorghe, 15 ani

5058

Zi-i mai rar, c-amu mã car,
Ca ºi capra la ºuvar.
Zi-i mai des, c-amu mã-ndes,
Ca ºi capra la ovãs.

5059

Unde vãd unu ca mine,
Numa joc ºi-mi pare bine!

5060

Ce-i în lume lãcomos,
Banu ºi omu frumos.
Ce-i în lume lãcomie,
Banu ºi lele Mãrie.

5061

Mi-o plãcut omu frumos
ªi din faþã ºi din dos,
N-am cãtat cã cine-o fost.

5062

Pânã-i lume nu mã-nsor,
Cã de gurã nu mi-i dor.
Nici mândra nu sã mãritã,
Cã de gurã nu-i doritã.

5063

Ferestuþa la mândra
Mãsuratã-i cu palma,
Numa cât mã pot bãga
Sara ºi dimineaþa.

De aicea pânã-n Hust, 
Tãt cãldãri cu fundu-n sus.

(Muºuroaiele)
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Dacã în fântânã sau în izvor creºte apa, urmeazã vreme rea, 
umedã, ploioasã.

Dacã râurile Ruscova sau Viºeu ºuierã, ele cer jertfã umanã. Trebuie sã te
fereºti sã stai pe malul râului!

Cele trei stele din Carul Mare (Udriºtea) aratã ora exactã dupã care se
orienteazã locuitorii acestor meleaguri.

Dacã recolta sãmânþei de fag este bogatã, se anunþã o iarnã grea, rece.

Înainte de Urban (10 – 25 mai) nu se recomandã semãnatul fasolii,
dovleacului, castraveþilor.

Dacã fumul iese din coº direct în sus, se anunþã vreme frumoasã.

Dacã brânduºile înfloresc toamna, vestesc o toamnã lungã.

Înflorirea salcâmului a doua oarã, anunþã o toamnã caldã, lungã 
ºi frumoasã.

Când în ceruri stele clipocesc e semn de ploaie, brumã, ger.

Dacã discul soarelui la apus este roºu, urmeazã vânt, vifor, ger.

Dacã soarele apune între nori, a doua zi plouã.

Când focul vuieºte în sobã, se anunþã viscol, ger.

Vântul de la apus vesteºte ploaie, ninsoare. Cel de la sud vesteºte vreme
frumoasã. Cel de la rãsãrit aduce secetã, vânt uscat, iarna frig, ger.

Vântul subþirel de la nord ne aduce: vara secetã, iarna ger nãpraznic.

Ploaia linã, mãruntã ºi sâcâitoare se mai numeºte ºi ploaia ursului.
Vesteºte o vreme umedã de lungã duratã.

Þurþurii de gheaþã lungi, vestesc o iarnã lungã.

Curcubeul vara vesteºte vreme frumoasã.

Dacã seara ies aburi din izvor, dimineaþa urmãtoare va fi frig. Dar dacã
aburul iese înainte de rãsãritul soarelui, ziua va fi frumoasã.

Recolta bogatã de ciuperci toamna, anunþã o iarnã rece ºi zãpadã din
abundenþã.

Dacã de Sf. Eudochia 1 martie, de fapt 14 martie, e vreme frumoasã,
întreaga zi, înseamnã cã toatã primãvara va fi frumoasã. Dacã vremea

5064

Ferestuþa la Mãrie
Mãsuratã-i cu hârtie,
Numa cât îmi trebe mie.

5065

Dragu mi-i unde-am zinit
Cu cine m-am întâlnit.
Dragu mi-i unde-am intrat
Cu cine m-am adunat.

5066

Spune, mândrã, poþi, nu poþi,
Nu mã purta-n tãte nopþi,
Cã mã latrã cânii toþi
ªi mã fac oamenii hoþ.

5067

Tinerel am fost ºi hâd,
Mândrã, dipce m-ai iubit,
Dacã nu þ-am trebuit.

5068

Tinerel am fost ca lazu,
Rãu m-o bãtrânit nãcazu.
Tânãr am fost º-am furat,
Bãutor ºi m-am lãsat.

De la Covaci Pãtru a
Cracului

Strigãturi din Botiza

5069

Câtã pãlincã-am bãut 
Altu n-o bãut borcut
Cã mã bat gândurile
Ca vântu pãdurile.

5070

De ce mergi pe Iza-n sus 
De ce locu-i mai ascuns
ªi oamenii mai hunþuþi.

În pãdure naºte, în pãdure creºte,
Zine acasã ºi domneºte
ªi la oameni le horeºte.

(Cetera)
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frumoasã va fi numai pânã la prânz, jumãtate din primãvarã va fi timp
frumos, iar dacã toatã ziua va fi urât, toatã primãvara va fi urâtã,
nefavorabilã însãmânþatului. Vremea din a doua zi dupã Sf. Eudochia
aratã cum va fi vara. ªi ziua a treia dupã Sf. Eudochia aratã cum va fi
toamna ºi iarna. Dacã Sf. Eudochia, este veselã, ºi anul va fi frumos ºi
vesel. Dacã soarele rãsare într-un vãl de ceaþã, vremea va fi frumoasã.

Dacã soarele rãsare palid, se înnoreazã ºi plouã peste o zi.

Soarele înconjurat de o aureolã de dimineaþã vesteºte ploaie.

Dacã aureola este albã, urmeazã vânt cu ploi.

Dacã aureola este galbenã, vine vremea frumoasã.

Dacã aureola e roºie, e semn de furtunã, vânt nãpraznic.

Dacã picã roua seara, a doua zi va fi timp frumos.

Trãznetul în octombrie, anunþã iarnã cu zãpadã puþinã.

Dacã în octombrie nu cad frunzele de pe mesteacãn, zãpada va cãdea
târziu.

5071

Zi-i, mãi, zi-i, ºi mai apasã,
S-audã mândra din casã,
Sã sã gate ºi sã iasã.

De la Traian Slujeriu, 1945

Strigãturi din Sarasãu

5072

Sarasãu-i sat micuþ,
Tãtã fata-i cu drãguþî
Iarã Iapa cât îi mare,
Nici o fatã drãguþ n-are!

5073

Foaie verde de sãcarã,
Cele hâde ies afarã!

De la Traian Slujeriu

Strigãturi din Budeºti,
Sârbi ºi Breb

5074

Horincuþã, te iubesc
ªi te beu pânã trãiesc.
Dac-oi muri nu te-oi be,
ªtiu bine cã n-oi ave.

De la Cupcea Gheorghe a lui
Vãsâi, 33 de ani

5075

De-ar ave fetele minte 
Când oi muri sã mã cânte
Cu curechi ºi cu plãcinte,
Cu tri zile mai nainte.
Cu plãcinte ºi horincã,
C-apoi nu mi-ar si nimicã.

5076

Hai, fârtate, la votare,
Nime nici o grijã n-are.
ªi dac-om vota cu voi,
Voi ni-þi duce la rãzboi!

De la Pârja Gheorghe, 34 ani
Ce sã urcã-n cap fãrã scarã
Face omu de ocarã.

(Bãutura)

Foto: Colecþia F. Sãteanu, obiecte muzeu Budeºti



Dacã noiembrie este potolit, iarna va fi asprã, rece, uscatã.

Dacã stejarul a înfrunzit înaintea frasinului, urmeazã o varã secetoasã.

Tunetul la început de mai, anunþã o varã caldã.

Dacã luna nouã se aratã cu colþurile ascuþite, vine vreme frumoasã. Iar
dacã luna este galbenã, cu colþurile obtuze, vreme rea.

Dacã te speli dimineaþa ºi mâinile rãmân aspre vine ploaie. Dacã devin
netede vine vreme bunã.

Iarna, dacã apa iese peste gheaþã, ninge.

Dacã apa se pierde sub gheaþã, urmeazã geruri mari ºi lungi.

Când visezi morþi, urmeazã vreme urâtã.

Dacã, primãvara, tunetul se aude înainte de Blagoveºtenie, (07 aprilie),
urmeazã precipitaþii, lapoviþã, ploi.

Dacã primul tunet se aude de la rãsãrit, în curând vine vremea bunã ºi o
primãvarã frumoasã. Iar dacã acest tunet vine de la Popivan, adicã de la
miezul nopþii, vesteºte o primãvarã târzie, rece ºi o varã nefavorabilã.

De Blagoveºtenie, se pune un ou pe acoperiºul casei. Dimineaþa dacã nu
este crãpat, înseamnã cã nu va mai fi brumã ºi vara va fi producþie.

Dacã în prima zi dupã Blagoveºtenie este frumos, muntenii se bucurã,
pentru cã se anunþã  o varã frumoasã, pâine destulã ºi ieftinã.

Dacã de Duminica Floriilor înfloresc rãchitele, aratã o primãvarã
timpurie.

Dacã de Vinerea Mare e frumos, aºa va fi ºi vara frumoasã.

Iar dacã sâmbãtã înainte de Sfintele Paºti este frumos, toamna va fi
frumoasã ºi lungã.
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5077

Aºe zâce mândra me,
N-oi mânca pânã n-oi be.
Cine dracu i-a lua 
De câte ori a mânca.

5078

Dragu-mi-i cu cine joc
Cã miroasã-a busuioc
Astã varã dintr-un loc.
Dragu-mi-i cu cine sãr,
Cã miroasã-a cãlupãr
Astã-varã de subt pãr.

5079

Leliþã de bocotan
Taie-þi colþii de la stan.
Ori þi-i taie, ori þi-i tunde,
Ori de mine de ascunde.

5080

Spune-i, mândrã, mâne-ta
Sã nu mã tot ocãra’.
Sã te puie su’ lãcatã,
Ochii mei nu te mai vadã.
Ochii mei de te-or vede,
Mã-ta nu te hãznuie.

De la Tãmaº Vasalie a lui
Vasile din Sârbi, 28 de ani

5081

Mândruliþã f...-þi morþii
De-ar muri ai voºti cu toþii
Sã rãmâi tu singure,
Sã fac cu tine ce-oi vre!

De la Tãmaº Mihai Mâciocu

5082

Þurã lele, mãi Vãsii,
Sub gâltanu ceterii
Îi bine a þipuri,
Nu ca mine-a nãcãji!

Îi albã ºi nu-i doamnã, îi neagrã ºi nu-i þigancã,
Îi lungã ºi nu-i furcã.

(Sarca)




