
Colecţia LUCIAN COMŞA

Ghicitul şi descântul în Comăna, judeţul Braşov

Descântece

De deochi*

Ieşi deochi 
Din capul lui Ion, 
Din inima lui, 
Din picioarele lui, 
Din trupul lui, 
Din tot locul.
Să rămâie curat 
Şi luminat, 
De Dumnezeu Sfântul lăsat. 
Şi să te duci în pustiu
Unde cocoşul nu cântă,
Unde om cu coasa nu coseşte, 
Unde fată mare coada nu-mpleteşte. 
Şi să stai în munţi pustii, 
În pietre, 
Unde nici păsări nu cântă. 
Şi-acolo să te duci 
Şi pe Ion să-l laşi luminat. 

*Se poate descânta şi pentru om şi pentru animale. 
La început se spune de trei ori Tatăl Nostru şi apoi se rosteşte
descântecul tot de trei ori. Se ia apă proaspătă şi se face cruce de trei ori
cu cuţitul în apă şi se introduc cărbuni (jar din foc) în apă la sfârşit, iar
apoi se suflă peste apă de trei ori. Vasul cu apă se ţine pe podea şi se dă
omului sau animalului să bea – animalul se stropeşte de la cap până la
coadă, iar omul, după ce bea de trei ori prin trei locuri diferite de pe
buza vasului, va fi stropit în jurul buricului. Apa care rămâne va fi
folosită pentru a stropii ţâţâna porţii sau uşii, iar cu restul se stropeşte
pisica sau câinele casei. 

De bube dulci*[1]

Se mărită Doamna bubelor
şi pe Buba dulce n-o chemat-o la nuntă. 
Şi ea de ciudă şi de obidă
s-o uscat. 

* Se descântă duminica în timp ce se toacă la biserică. 
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(Luck is a proud flower
It doesn’t grow 
everywhere
And not every man 
owns it.
Yet it grows near the 
valley
Whoever finds it is glad
for it
And it grows near the
slough
Whoever loses it feel
sorry about it
As I lost it.)

24

Mamă de când m-ai făcut
Nici un bine n-am avut
Parcă tot m-ai blastămat
Nu te-am blăstămat deloc
Dar ai fost fără noroc.

24A

Mother dear since you
made me
Not a single good 
did I see
You were there for 
cursing me
I was not, my dear child
But your luck was not so
mild.

24B

(Mother, since you gave
me birth
I haven’t known 
any good
It’s as if you did nothing
but curse me
I didn’t curse you at all
But you have just had no
luck.)
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De pocitură [1]

Pocitură de noapte,
Pocitură de zi, 
Pocitură de la miezul nopţii, 
Pocitură de la amiezi, 
Să ieşi, 
Să te duci din capul lui Ion, 
Să te duci în munţi pustii, 
În lemne uscate, 
Unde nici păsările cerului nu cântă, 
Unde om cu coasa nu coseşte, 
Unde fată mare coada nu-mpleteşte. 

Ghicit

Ghicit în boabe de fasole*[1]

Patru’ş-unu de bobi
Patru’ş-unu de fraţi 
cum ştiţi să încolţiţi
şi să răsăriţi
aşa să ştiţi să-mi ghiciţi!

*Se luau 41 boabe de fasole care se împărţeau în grămezi într-un anumit
fel, astfel încât, la sfârşit, rămânea un număr de 2, 3, 4, 5 boabe, fiecare
cifră semnificând ceva în legătură cu soarta celui căruia i se ghicise. 

Ghicitul hoţului cu ciubărul [2]
Când în comunitate se fura ceva (obiecte, animale, etc.), se apela la un
obicei străvechi – ghicitul în ciubăr – pentru aflarea hoţului. Obiceiul se
mai practică şi în zilele noastre atunci când este un caz mai deosebit. 
Acţiunea se petrece în casa celui ce vrea să afle hoţul. Se aduce apă într-
o găleată, duminica dimineaţa, de către o femeie văduvă şi se pune într-
un ciubăr nefolosit. Se cheamă 7 sau 9 fete cu vârsta până la 9 ani, care
nu au avut menstruaţie, se aduc de la biserică 3 cruci şi când se toacă la
biserică, fetele se aşează în cerc în jurul ciubărului şi se acoperă cu un
cearşaf, iar deasupra cu o pătură, astfel încât să fie cât mai întuneric.
Una din cele trei cruci se pune deasupra fetelor, una în apă, iar cea de a
treia sub ciubăr. Fetele rămân acoperite până bat clopotele la sfârşitul
slujbei de duminică, iar în timpul acesta una sau mai multe fete
(niciodată toate) vede (văd) în apa din ciubăr hoţul şi tot firul
întâmplării. Dacă se întâmpla să vadă mai multe, întotdeauna una va
vedea mai multe decât restul şi astfel e aflat şi apoi prins hoţul.

Ghicitul timpului din an [3, 4]
În noaptea de Anul Nou se puneau 12 coji de ceapă cu sare, în casă,
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25

Crenguţă de busuioc
Tu eşti floare cu noroc
La cei ce-i iubesc cu foc.
Da’ mie şi badelui
Ai fost floarea dorului.

25A

Oh, you little basil
branch,
that bring luck to
everyone
who loves with 
all their heart,
Thou forgot about my
loved one
And about my poor old
me
That’s why I cannot but
hate thee!

25B

(Little basil branch
You’re a flower full of
luck
To those that love 
passionately
But to me and to my love
You were a flower full of
longing.)

26

M-o blastămat măicuţa
Să-mi petrec 
cu greu lumea.
Arză-te focu urât,
Pe toate le-ai norocit
Pe mine m-ai pocăit,
La toate le-ai dat noroc
Pe mine m-ai ars în foc.
Când măicuţă m-ai făcut,
Mai bine ai fi zăcut.
Că zăceai, nu te sculai
Pe mine nu mă făceai. 



fiecare reprezentând o lună a noului an ce avea sa vină. Cele în care
până dimineaţă se aduna apă însemna că vor fi luni ploioase, iar cele ce
rămâneau uscate  - luni secetoase. 

Ghicitul ursitului [3]

În noaptea de Anul Nou se făceau scoverzi, iar fata nemăritată lua o
scovardă şi fugea cu ea în gură pe gunoi. Aştepta acolo şi în ce parte a
satului lătrau întâia dată câinii, într-acolo urma să se mărite. 
Tot de Anul Nou se făceau gogoloaşe de făină cu apă şi în ele se puneau
bileţele (răvaşe) cu numele feciorilor de însurătoare. Fata nemăritată le
punea pe toate în apa fiartă şi prima care se ridica la suprafaţă era scoasă
din apă, iar numele băiatului de pe răvaş era al viitorului soţ. 
În ajun de Bobotează, fetele nemăritate luau busuioc de la cantor şi-l

puneau sub pernă pentru a-şi visa ursitul. 
Tot în ajun de Bobotează, o fată nemăritată punea un şirag de mărgele
sub preşul de la uşă pentru a trece preotul peste el în momentul când
intra în casă, iar apoi îl scotea pentru a nu mai trece peste el la ieşire. Îl
punea apoi sub pernă şi îşi visa ursitul. 

Sursele informaţiilor:

Gubernat Maria , 69 ani – Comăna de Sus, 18.09.2002
Mija Zenovia, 72 ani – Comăna de Sus, 18.09.2002
Comşa Ileana, 72 ani – Comăna de Jos, 08.03.2001
Toader Maria, 67 ani – Comăna de Sus, 25.12.2001
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26A

My dear mother cursed
me once
Not to have the smallest
chance
May you burn and burn
again
‘Cause you have blessed
all the girls
And you left me to 
despair,
You gave all my luck to
them
And then you had my
soul condemned 
Since I opened 
my sad eye.
If only you’d wanted
down to lie
I wouldn’t be left now 
to cry.

27B

(My mumy has cursed me
To live hard in this world
May the ugly fire burn
you down
‘Cause you blessed all the
other girls
As for me, all you gave
me was a hard time
You gave all the luck to
the others
As for me, you let me
burn
Oh, dear mummy, ‘stead
of giving birth to me
You should’ve never
woken up
If only you hadn’t 
woken up
I wouldn’t be alive now. )

28

Trandafir sara pe lună
Du-i bădiţii voie bună;
Trandafir sara pe nori
Du-i bădiţii sărutări;
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