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Obiceiuri și credințe din Mara

Boboteaza

Înaintea Bobotezî, popa umblă cu crucea, pă la tăte căsâle, pântru a vesti botezu
Domnului Nostru Iisus Hristos. Anunţarea venirii popii să face de coconii din sat, care îl
însoţăsc, şî care merg înaintea popii, pă la căsî şî strâgă:

Tiralexai, Doamne, 
Grâu de primăvară,
Ş-n pod, şi-n cămară,
Ce-i a nost, să iasă afară!

Ca plată capătă mere şî nuci pă care le aruncă-n ocol gazda, de unde ei le culeg. La
sosire, popa îi întâmpinat de gazda căsî, cu lumnina aprinsă. Lumnina îi pusă lângă cruce
şî înstruţată cu busuioc, iar în partea de jos îi înfăşurat înt-o ştergură. După plecarea popii
lumnina îi potolită în sacu cu fărina. În ajunu Bobotezî, să face un colac cu o gaură mare în
mnijloc. Sara, în ajun să pune o lumnină în colac, care să aprinde şî să înconjoară casa cu
el prins în mânuri, de tri ori, strâgând: 

Tiralexai, Doamne!
Grâu de primăvară
Şi-n pod şi-n cămară!

După care, de colac prind tăţî din familie şî-l rup, şî mânâncă fiecare ce bucată o
rupt. Coconu care o rupt bucată mai mare să zâce c-a si mai gazdă. Acest ritual să face
pentru ca şî-n anu ce o început să sie belşug în casă.

Postul Mare

Până la începutu Postului Mare, femeile trebuie să gate de tors cânepa, de nu, li să
zâce:
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Ciuciubei, ciuciubei,
Torsu-ţ-ai câlţî, tu hei,
Ori făcutu-ai fundei?

Până la gătatu  Postului Mare, femeile trebuieu să gate de ţăsut pânza, de nu, li să zâce:

Ciciubei de primăvară,
Tăt mă-ntreabă, pus-am teară?

În primăvară, când pajâştea-i verde, pânza trebuia pusă în bărbânţă. Să turna pă ié leşâie
serbinte di pă foc, apoi să pranica la râu, apoi să întindé pă pajâşte la soare la bdilit (albit).

Credințe de primăvară 

Când cântă rătiţoii, să poate sămâna mălaiu. Picioicii să pun în pământ până-n stână.
Când să samână cânepa, în sămânţă să pune un ou, ca să sie albă ca oú pânza ce să face din
ié. Când să scot întâia dată-n an animalele la păscut, la uşa grajdului sau a poeţî, jos să pune
un lanţ şî crengi de rătită, iar gazda căsî să urcă sus pă ţâţânile de la uşă şî stă cu otii întişî
până ies animalele afară, printre pticioarele lui. Asta, pântru ca animalele să sie vlăstoasă
ca rătita,  să să ţâie deolaltă ca lanţu şî să nu sie văzute de fiarele sălbatice, precum gazda
nu le-o văzut, când o ieşât la păscut. La ieşâtu întâia dată la arat, după ce plugu şî grapa
o fost pusă pă car, boii înjugaţî, gazda căsî îşi descoperă capu, pune pă lopată jar, pă
jar pune tămâie sfinţâtă şî afumă caru cu boii, înconjurându-i de tri ori. Apoi să zâce ș-un
Tatăl nostru. Aceasta pântru ca recoltele să sie ferite de dăunători şî Domnu să dăie rod
şî-n acest an.

Primăvara când afli prima floare, sau capeţî prima floare, o iei ş-o învârteşti de tri
ori pă faţă zâcând:  atunci să mă doaie otii șî capu când a mé floarea asta de unde o zânit. 

Puii de la cloşcă să scot afară cu otii întişî ca să nu-i vadă cioara.
Când făta vaca ziţălu să da cu curu şî capu de cuptior, să sie lat în şăle ca cuptioru.
La fiecare gospodar înainte de-a ieşî în câmp la arat, femeia îi pune în traistă o pită

întreagă, slănină, ceapă şî ai. Plugu să aşăza lângă animale, iar femeia îl stroptea cu apă
sfinţâtă. Înconjurând de tri ori, caru cu tileguţe, plugu, grapa şî animalele, le afuma cu
tămâie şî apoi ieşă la arat.

Aceasta e moştenirea bătrânilor noştri pântru a si rodu bogat, să nu sie ciumă şî
foamete-n ţară. La ieşârea-n câmp întâia oară a animalelor -  oi, capre, vaci, boi, diboli -
gazda casei aduce crengi de rătită, le pune sub pragu grajdului cu un lanţ, gazda să urcă
deasupra uşî, iar animalele ies pântre pticioarele gazdei, pântru a feri animalele de fiarele
sălbatice.
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Floriile

De Florii, oamenii aduc de la biserică crengi cu mâtâşoară de rătită sau loză, pă care
le pun la uscat. Vara, când ceru să-ntunecă şî să arată că zine vreme mare, acestea să
aruncă-n foc să ardă, iar în contra vremii să pun lopata şî cociorva de la cuptior, pântru a
înderăpta vremea.

Sânjorzul

De Sânjorz, oamenii îş înstruţă porțâle cu crenjî de rătită înfrunzâtă, încă din ajun.
În zua de Sânjorz, vecinii să udă între ei cu zidiri de apă. De asemenea, feciorii prind fetele
şi le udă la râu sau vale. Aceasta să face pântru ca ţarina să înverzească şî să rodească. În
ajun de Sânjorz, păcurarii culeg călcuţă di pă mociră, le pun în găleată cu apă, iar dimineața,
până-n ciripitu păsărilor, le aruncă păste oi, ca oile să sie vlăstoasă şî-n acel an.

Tânjaua din Sat Şugatag

S-o urmărit omu care o ieşât prima dată la arat. O ieşât cam tătdeauna omu gazdă
primu, că la cel mai sărac i-o fost ruşâne. În Sat Şugătag acest obicei o fost de când îi satu.
După ce feciorii o aflat omu, care o ieşît primu la arat, feciorii o mărs şî l-o înştiinţat că-l
vor scălda. S-o pregătit feciorii din sat păreti, care o fost stăpâni să ducă tânjălele şî s-o
făcut atâtea păreti de boi, câţî feciori o fost. O adus mesteceni ca să înstruţă jugurile. În
ajun de Sfântu Gheorghe, adică 23 aprilie, sătenii şî-o îmbrăcat tăte porţâle cu mesteceni.
Dimineaţă, până-n zuă feciorii s-o sculat, o luat găleţâle ş-o mărs la scăldat fetele, drăguţî
drăguţăle, până-ce n-o rămas nicio fată nescăldată. Le luau cu noaptea din pat, care nu să
ascundeu pân podu grajdului, sau pă unde să mai ascundeu. Fetele mai harnice, mai
îmburdau şî ele câte un fecior în vale, îi mai scăldau şî ele pă ei. Pă urmă să duceu acasă,
să schimbau cu haine curate, şî fetele mereu la feciori acasă să gate tânjălele. După ce o
gătat tânjălele, o mărs cu ele la sărbătorit. O legat tăte tânjălele deolaltă, erau douăzăci -
trizăci, o pus sărbătoritu pă tileguţă cu care o ieşât întâi la arat, l-au legat de tânjăle cu
tileguţa şî l-o dus la pământu care s-o arat prima dată în sat. O înconjurat pământu de tri
ori, apoi s-o descoperit pă cap şî s-o rugat la Dumnezău pântru roadă. Pă urmă, de la pământ
tânjălele plecau cu gospodaru la râu pântru a-l scălda. Dacă era gospodaru tânăr şî sprinten,
fugea el la râu să să spele sângur, ca să scape de plata mesei. Pentru aceasta el era păzât de
patru feciori. El fugea di pă tileguţă chiar şî de zăce ori, şî fugé încercând să scape. În caz
că cei patru păzâtori nu-l puteu ajunge, boii puneu jos tânjălele şî fugeu şî ei să-l prindă.
Dacă o ajuns la râú Mara, oricât de mare o fost apa, tânjălele o trecut apa până dincolo, cu
gospodar cu tăt şî l-o scăldat. Apoi l-o spălat pă obraz, nevasta lui o adus o ştergură, cu care
l-o şters pă obraz, iar în straistă avé coceni de mălai, pă care i-o aruncat pă râu zâcând: „Să
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nu sie secetă, grindină, ciumă, foamete, să sie holdele curate şî roditoare. După ce l-o scăldat
pă gospodar, feciorii căutau fetele ce n-o fost găsâte dimineaţă şî le scăldau în râú Mara cu
tăt cu hainele de sărbători. La tânjă zâneu şî satele vecine: Giuleşti, Hărniceşti, Fereşti,
Mânăstirea. Gospodaru era dus tăt pă tileguţă acasă, iar feciorii zâneu la gospodar acasă
horind, vesăli c-o câştigat. Acasă, nevasta i-o primit cu mesăle încărcate, cu băutură,
mâncare şî ceteră, unde o băut şî mâncat până-n noapte. Tânjaua la Sat Şugătag s-a ţânut
până în 1968. Astăzi ea are loc la Hoteni.1

Constantin și Elena

De Constantin şî Elena cine avé de vândut, de cumpărat, fetele să să mărite, feciorii
să să-nsoare, méréu şî cătau o  mătrăgună, duceu la ié mâncare şî băutură, îi punéu şî ei la
rădăcină, făcéu foc în aproptierea ei. Şî să veseleu, béu şî mâncau pă lângă ié ş-o cinsteu şî
pă ié, rugând-o să-i ajute să-şi vândă, să-şi cumpere, fetele să să mărite, feciorii să să-nsoare.
Fetele zâceu:

1 Performer Maria Tupiță, 80 de ani, Mara, 2012.
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Mătrăgună, doamnă bună,
Mărită-mă păste-o lună.
Că de nu mi-i mărita,
Altu, io nu te-oi căta.

De Constantin şî Elena, fetele méréu la mătrăgună, în pădure, unde nu cântă
cocoşu şî zâcéu:

Mătrăgună, doamnă bună,
Mărită-mă-n astă lună.
De nu-n asta, în ceielaltă,
Să nu rămân nemăritată.

Luarea manei

Când vaca nu dă lapte ca `nainte şî să zărăşte, să ié un inel de şarpe ş-o verighetă de
argint şî să mulge vaca pân ele, ca laptile să sie curat ca-nainte. Când vezi că-i luat laptile
de la vacă, vaca răjăşte şî nu dă lapte ca-nainte, să ié sare, să pune înt-un poptir şî să pune
sub o ptiatră în calea ciurzî, pă unde trece ciurda. După ce ciurda o trecut, să ié poptiru cu
sarea zâcând: „io nu ieu sarea, că-mi iéu mana laptelui înapoi”. Apoi sarea să pune înt-o
covată cu puţână fărină şî să dă la vacă să mănânce, ca să-i zină laptile  `napoi. Dacă-i luat
laptile de la vacă, atunci să pune în o covată fărină de mălai, să ié un cuţât care să învârte
pân fărină îndărăpt, zâcând de nouă ori, numărând îndărăpt:

„Na, Suraie (numele vacii), na,
Io nu te strâg pă tine,
Că strâg mana laptelui tău,
Să zie-napoi la tine.
Din sat să zie pân gard,
Din vecini să zie pân stini”.

Când să lua laptile de la oi, să înfoca cioflângu în foc, să trăge până la staul, să băte
înainte strungii, unde să mulgeu oile, să stăie laptile la oi, ca limba cioflângului în pământ.
Când era luat laptile de la oi, să prindeu păstrăvi zii, să puneu în găleată şî să mulgeu oile
pă ei, ca aşă să să zbată oile celor ce-o luat laptile, cum să zbat păstrivii în găleată. Să lasă
covata afară să ptice rouă pă ei, iar dimineaţa, până-n răsăritu soarelui să dă vacii să
mănânce.Videţî că descântecu nu să-nvaţă di pă hârtie, fă să-nvaţă din auzâte. Când să lua
laptile de la oi, să înfoca un cioflâng în foc, să băte în pământ, în fata târlei şî să turna păste
el din laptile muls de la oi. Când animalele-s strâcate să mulg prin verigă de şarpe şî inel
de argint.
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Despre cânepă

Femeile sămănau cânepă, o culegeu, o duceu la toptile, o spălau, o uscau, o melițau,
o trăgeu în hrebdincă, scoteau fuioru șî câlții, și apoi cu caierele la tors în șăzători. Zâcé
mama: „Hăi cocoane, toarceț câlțî, că zine ciuciubei, nu l-aț auzât cum zâce? D-apoi nu
l-am auzât. Ea zâce: Ciuciubei, ciucibei, tors-ați câlțî hăi, femei? Că de nu vi-i fac fundei.”
Ne îndemna să-i toarcem să nu ni-i facă fundei, și râde femeile șî feciorii de noi.
Apoi puném teară șî țesăm pânză. De nu dădém bine cu spata  șî ieșă pânza rară ne zâce:

Pânza mîndrii cea țesută
Ca fușteii la lesuță
Pânza mândrii cea mai rară
Ca fușteii de la scară.
Vai, că șî a mé mândruță
Face pânza cam răruță
Șî să vede biata p..ă.
Face pânza lăturoaie
Șî să văd bietele c..e.2

Descântec de deochi

Dacă omu-i deotet, să ié apă neîncepută, înt-o finge. În apă să sting nouă cărbuni,
numărând îndărăpt, apoi să zâce:

„Fugi deoti, dintre oti,
Şi-l lasă pă Ion (numele) curat,
Ca-n ceasu-n care s-o născut”.

Să suflă-n păhar îndărăpt de tri ori, apoi să pune păharu sub laiţă să să liniştească un
ptic. Dacă cărbunii-s duşî la fund, însamnă că omu-i deotet. El trebe să beie, învârtind fingea
îndărăpt, tri guri de apă di pă cărbuni. Apoi i să face cruce cu mână udată în apă, pă frunte,
inimă, plămâni şî tălpi. Restu de apă cu cărbunii să aruncă păste  streşâna căsî. După ce bé
omu, râgăie şî-şi revine.

Foca și Sf. Ilie

În zâlele de Foca şî Pălia nu să lucră-n câmp că-s zâle cu prilej.3

2 Performer  Maria Costim (a Costițanului), 74 ani, Mara, 2017.
3 Performer Victoria Hotea (Victoria a lu’ Nicoara Ciotului), 65 ani, Sat Şugatag, 1990.

memoria ethnologica nr. 62 - 63 * ianuarie - iunie * 2017 (An XVII)

141


