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Obiceiuri ale primãverii ºi verii la Valea Chioarului

Obiceiuri ale primãverii

Capul primãverii este sãrbãtoarea care marcheazã începutul anului
agrar. Sãrbãtoritã la 24 februarie, ea corespunde cu aflarea capului Sf.
Ioan Botezãtorul din calendarul creºtin, nesãrbãtoritã în sat. Bãtrânii
considerã cã denumirea sãrbãtorii vine de la ideea cã începe sã se ducã
zãpada, “sã se deschidã pãmântul ºi lumea”. Sãrbãtoarea mai e legatã ºi
de credinþa cã atunci se însoþesc pãsãrile.

Zilele babelor reprezintã perioada de la începutul lunii martie 
(1-9 martie), când vremea e capricioasã, “becisnicã”, precum babele.
Este vorba de vremea în care alterneazã zilele însorite cu cele cu
ninsoare pe care localnicii o considerã “ninsoarea mieilor” (cãderea ei
are loc în vremea când se nasc mieii). Una dintre aceste babe este Baba
Dochia despre care se spune cã vine de la munte cu ninsoare.

40 de sfinþi este
o sãrbãtoare
þinutã în 9 martie.
În aceastã zi, în
fiecare casã, se
fãceau turte din
“pãpãnaicã”
(aluat fãcut din
fãinã de grâu ºi
fãinã obþinutã
prin mãcinarea
seminþelor de
pepene), câte una
pentru fiecare
membru al
familiei. Iniþial se
vorbea de 40 de
turte, câte una
pentru fiecare
sfânt. Coapte pe
sobã, turtele erau

mâncate de cãtre fiecare membru al familiei. Fãina din care sunt fãcute
este simbolul legãturii dintre membrii familiei. Ea are ºi proprietãþi
magice de stimulare a regenerãrii ºi imortalitãþii, dar ºi de stimulare a 
rodniciei ºi de apãrare.

Blagoveºtenia / Buna Vestire, þinutã pe 25 martie, este o sãrbãtoare a
fertilitãþii deoarece riturile care se practicã au ca scop protejarea ºi
purificarea gospodãriei, asigurarea unor recolte bogate, alungarea

4927

Uiuiu, ce-aº be rachiu,
ª-aº mânca colac de grâu,
ª-aº iubi pe cine ºtiu!

4928

Fata asta care-o gioc,
Deie-i Dumnezeu noroc,
Ca sãmânþa-n busuioc!

4929

Nu te uita la cojoc
Ci te uita cum mai joc.

4930

Bine joacã fata asta,
La mãtuºa-i þine traista!

4931

Io te joc pe tine, lele,
Sã fii nora mamei mele!

4932

ªi io m-am legat de douã.
De nu le-oi putea juca,
Ce ruºine m-a mânca!

4933

ªi io m-am legat de una,
Bat-o soarele ºi luna!
De nu u-oi pute juca,
De pãmânt cu ie oi da!

4934

Moºule cu barba-n toc,
Adã fata sã þ-o joc!
De nu þ-oi juca-o bine,
Dã cu giocu dupã mine!

4935

Rumpe giocu din cãlcâie,
Ca moara la cãpãtâie!

De la Bârlea Gheorghe, 30 ani

Popa una zice, alta face.
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ºerpilor ºi a insectelor din preajma casei ºi din grãdinã. 
Stãpâna casei (mai târziu ºi bãrbatul) înconjoarã casa ºi grãdina de trei
ori, trãgând  un lanþ dupã ea ca sã nu se apropie ºerpii. Executarea
practicii de cãtre femei provine din credinþa comunitãþilor arhaice în
solidaritatea dintre fecunditatea femininã ºi fertilitatea pãmântului.
Lanþul se foloseºte datoritã caracterului de sacralitate atribuit metalelor
încã din zorii civilizaþiilor. Este vorba de o sacralitate teluricã deoarece
ele aparþin Mamei-Pãmânt, iar fierarii erau veneraþi ºi temuþi precum
vrãjitorii ºi magicienii.
În grãdini se fac focuri cu crengile ºi frunzele greblate pentru a afuma
pomii “ca sã nu se strice” în caz de îngheþ. Gestul ar putea fi
interpretat ca unul utilitar, dar se poate ghici în el ºi încãrcãtura
magicã. Focul purificã pãmântul, înainte ca acesta sã fie arat pentru ca
apoi sã se poatã ajunge, prin introducerea seminþelor, la o nouã
renaºtere, la un nou ciclu de viaþã a naturii.

Lãsata secului nu este o sãrbãtoare propriu-zisã. Ziua are rolul de a
marca  un sfârºit ºi un început, încheierea unei perioade de
ceremonialuri (nunþile) ºi pregãtirea pentru muncile de primãvarã,
trecerea de la un timp obiºnuit, profan, la unul sacru. Acum se terminã
timpul petrecerilor. În ziua de “lãsata de sãc” se fãcea ultimul “danþ” la
care participau atât tinerii, cât ºi însuraþii. Pentru a reveni la un timp al
începuturilor, e nevoie de purificare, de curãþire, de imacularea proprie
originilor. În acest sens, femeile “ºurluiesc” oalele (le spalã cu leºie,
cenuºã ºi “prund”), pentru cã de acum înainte se va gãti numai  de post
pânã la Paºti, când va avea loc, cu adevãrat, intrarea într-un timp sacru.
Aºadar, acum apa este cea care are rolul purificator. 
Sâmbetele morþilor sunt cele cuprinse în postul Paºtilor. Sâmbãta este
consideratã zi a morþilor pentru cã Iisus a stat mort în  aceastã zi a
sãptãmânii. Se duc la bisericã prescuri ºi vin pentru a se face slujbã de
pomenire a morþilor familiei.

Ieºirea la arat este marcatã de o serie de obiceiuri ºi rituri de
fertilitate ºi apãrare. Când se prindeau la jug, boii erau “stropiþi cu
agheasmã, afumaþi cu tãmâie pusã pe jãratec cu mâþucã sfinþite la
bisericã în Duminica Floriilor ºi înconjuraþi de trei ori, cum se învârte
soarele, ca sã nu meargã vânt rãu peste ei”. Salcia ºi nuielele sale
ornate cu mâþiºoare sunt asociate cu principiul indestructibil al vieþii,
al creºterii ºi fecunditãþii.

Sângeorzul (23 aprilie), care cade în aceeaºi zi a sãptãmânii ca ºi
Crãciunul, este o sãrbãtoare þinutã din considerente multiple. Sfântul
Gheorghe era considerat un protector al animalelor. Ziua în care cãdea
sãrbãtoarea era cosideratã beneficã (luni, marþi, joi, sâmbãtã) sau mai
puþin beneficã (miercuri, vineri) pentru producþia de lapte din acel an,
în funcþie de caracterul ei, de post sau de dulce.
La ferestrele ºi la uºile caselor se pune rãchitã înfrunzitã ºi rug
înfrunzit. Se poate vedea în acest obicei încercarea de aducere în
gospodãrie a “spiritului arborilor”, cum îl numea Frazer, cãci zeitãþile
protectoare ale gospodãriei puteau fi întrupate ºi în arbori.

Strigãturi din Sãpânþa

4936

Pagubã cã io nu ºtiu
Unde paºte cucu grâu
ªi pupãza cânepa,
Batã-oa dumineca.

4937

Hãi, mândrã, buzãle tale,
Doarã nu-s mãrgãritare,
Cã îs buzã caº-a mele
Sã ne sãrutãm cu ele.

4938

Aºa zâce mândra me
Cã nu-i gurã ca la ie.
Gurã este, ºi mai dulce,
Numa’ eu nu mã vreu duce.

4939

Io pã mândra când o vãd,
ªi mai lucru ºi mai ºãd.
Ea pã mine când mã vede,
ªi mai lucrã ºi mai ºede.

4940

Care fatã gioacã bine,
Ad-o, Doamne, lângã mine.
Care fatã joacã rãu,
Du-o Doamne, la pãrãu.

Zamã încãlzitã.
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În ziua de Sângeorz, tinerii se udau cu gãleata, aruncând uneori fetele în
apa din vale (“bãltoc”). Scopul udatului era sã nu sece apa, sã nu sece
izvoarele, sã cadã apa binefãcãtoare din cer pentru a nu rãmâne însetaþi.
Dacã pânã în aceastã zi se putea pãºuna peste tot, acum se opreºte
pãºunatul pe terenurile destinate fâneþelor, ca sã poatã creºte iarba.
O practicã interesantã este claca de Sângeorz. Sãteanul care avea
pãmânt de arat ºi semãnat, dar nu dispunea de plug ºi vite de tracþiune,
chema în clacã un numãr de persoane, în funcþie de mãrimea holdei.
Aceºtia se duceau, dar numai dupã-masa, dupã ce se ieºea de la bisericã.
Nu se considera pãcat nici pentru cel care chema în clacã, nici pentru cei
care o fãceau, deoarece era ajutat un om sãrac, adicã era un fel de dar în
muncã, o pomanã. Ca la orice sãrbãtoare nu lipsea nici petrecerea. Cu
excepþia situaþiei în care Sângeorzul cãdea în ziua de vineri, în celelalte
zile se fãcea danþ la ºurã.

Floriile, situate în timp cu o sãptãmânã înaintea Paºtilor, poartã în Valea
Chioarului denumirea de “stauãru’ florilor”, precum ºi în celelalte sate
chiorene, ºi au caracter de sãrbãtoare a morþilor. Originea sãrbãtorii
trebuie cãutatã la romani. ªi la ei pomenirea morþilor se face tot
primãvara, când înfloresc trandafirii, sãrbãtoarea fiind numitã Rosalia.
În apropierea acesteia se aflã Florilia, o sãrbãtoare a florilor. Se pare cã
s-a produs un transfer de la Rosalia la Florilia ºi astfel s-au pãstrat
Floriile ca sãrbãtoare a morþilor. Peste aceasta s-a suprapus sãrbãtoarea
creºtinã a intrãrii lui Iisus în Ierusalim, localnicii întâmpinându-l cu
ramuri înflorite.    
Pomenirea morþilor în Valea Chioarului se face la slujba din cimitir.
Oamenii aprind lumânãri pe morminte ºi dau de pomanã cocuþi ºi þuicã.
Cocuþii se pun în coºarcã cu ºtergurã. Deasupra lor se pune un “þâpou” în
care se aprinde o lumânare pe parcursul slujbei. Cocuþii sunt daþi copiilor
care umblã cu straiþa, dar ºi þiganilor sau sãracilor care vin în cimitir cu
acest scop. Þuica se dã oamenilor care trec pe lângã mormânt.
La bisericã se dau, dupã ce au fost sfinþite, ramuri de salcie care dau sã
îmboboceascã, numite “mâþucã”. Acestea se þin în casã de pe un an pe
altul. În caz de “vréme gré” se aprind pe jãratec pentru a proteja casa ºi
gospodãria de trãsnete. Dacã aceste crenguþe reprezintã spiritul arborelui
despre care vorbea J. Frazer, atunci se poate atribui Duminicii Floriilor ºi
un caracter de sãrbãtoare a vegetaþiei.

Sãptãmâna mare este sãptãmâna care dureazã de la Duminica Floriilor
pânã la Paºti, reprezentând o perioadã de pregãtire a tuturor membrilor
familiei pentru marea sãrbãtoare a Paºtilor. Femeile fac curãþenie în
întreaga gospodãrie. Începând de joi, se merge la bisericã în fiecare
searã pentru a participa la slujba celor 12 Evanghelii, a prohodului ºi a
Învierii. Oamenii se spovedesc ºi se cuminecã pentru a se mântui de
pãcate. În acest sens, trebuia ca ei sã mai îndeplineascã ºi unele exerciþii
ascetice: sã posteascã, sã se roage, sã-i cinsteascã pe zei. Miercurea se
fãcea prescura de cãtre femeile în vârstã, în general vãduve. Se punea
împreunã cu sticla cu vin într-o coºarcã ºi se duceau la bisericã în joia
de Paºti pentru a fi sfinþite. Sâmbãtã seara se tãia prescura în bucãþi, se

4941

Care fatã joacã rãu,
Du-o Doamne, la pãrãu,
ªi pune-i pe cap o glie,
ªi la joc sã nu ma zie.

4942

C-a me mândrã nu mai este
Num-o domniºoarã-n Peste.
Nici aceie nu-i aºã,
Numa la ochi samãnã.

4943

Spusu-i-am birãului
ª-a me casã-i ca a lui,
Numa cu draniþã nu-i.
Dac-a muri birãu
Cine-a cârmui satu’?

4944

Fost-am asarã pân codru
ª-am tunat frunza cu clopu
ªi pã mândra cu mijlocu.

4945

Curãluºa me ce latã
ªede la birãu pe masã.
Birãu n-are ce be,
Numa curãluºa me.

4946

Câte flori îs pe poianã,
Nu-s ca tine, tu Ileanã.
Câte flori îs pã câmpie,
Nu-s ca tine, tu Mãrie.

4947

Vai de mine, multe ºtiu,
Mult mã mir unde le þiu.
Io le þiu înt-o lãdiþã
Încuietã cu-o cheiþã.

4948

Domnu pântru domniºoara
Vrut-au sã-mi aprindã moara.
Popa pântru preoteasa
Vrut-au sã-mi aprindã casa.

Stã de pomanã.

memoria ethnologica  nr. 18 - 19  ianuarie - iunie  2006 (An VI)1830



punea într-un vas ºi se turna vin peste ea. Astfel, se obþineau “paºtile”,
care reprezintã în religia creºtinã trupul ºi sângele Domnului.
Mâncarea  specialã pentru Paºti, pascã, miel, ouã, cozonac, toate se
pregãteau în sâmbãta de Paºti. Pentru cã vinerea nu se coace în cuptor,
pasca era fãcutã sâmbãta ºi se consuma în perioada sãrbãtorii în loc de
pâine. Unele erau mari, pentru adulþi, iar altele erau mai mici,
“pãscuþe”, pentru fiecare copil câte una. Se fãceau pãscuþe ºi pentru
animale, pentru ca acestea sã fie sãnãtoase. Ouãle se vopseau cu coji
de ceapã ºi erau ornate cu “pén’e” obþinute prin aplicarea unei frunze
pe ou ºi apoi legarea lui într-un ciorap, dupã care se fierb într-un vas
cu cojile de ceapã. Dupã ce erau fierte, se ungeau cu slãninã ca sã
sclipeascã. Culoarea roºie a ouãlor este motivatã de o legendã potrivit
cãreia Maica Sfântã a vrut sã dea evreilor o coºarcã cu ouã ca sã-i
înduplece. Trecând pe la crucea pe care a fost rãstignit Iisus, ea pune
coºarca sub picioarele acestuia. Sângele care picura din rãni a înroºit
ouãle ºi de aici ºi culoarea roºie a ouãlor vopsite de Paºti. Dupã ce au
apãrut vopselele chimice , ouãle erau vopsite ºi în albastru sau alte
culori. Simbolistica oului este legatã de originea lumii, de începutul
tuturor lucrurilor, de regenerarea ºi permanenþa vieþii. În cadrul
sãrbãtorii pascale, o sãrbãtoare de renovare a naturii, oul este un
principiu regenerator ºi fecund susþinut de culoarea roºie ca simbol al
vieþii care se regenereazã, care se înnoieºte.
Din miel se fãcea fripturã în cuptor ºi guiaº. Prezenþa mielului între
mâncãrurile de Paºti este foarte veche ºi de origine iudaicã, unde actul
înjunghierii mielului semnifica jertfa. În creºtinism, mielul
simbolizeazã pe Iisus Hristos, cel care s-a jertfit pentru omenire.
Alegerea mielului ca animal de sacrificiu se datoreazã simbolisticii
sale legate de blândeþe, simplitate, inocenþã, puritate. Pasca este pâinea
ritualã folositã în scop regenerator ºi apotropaic, atât pentru om cât 
ºi pentru animale.

4949

Mi-o fãcut mândra cu mâna
Sã mã duc cã-i gata cina.
Mi-o fãcut mândra cu capu
Sã mã duc cã-i gata patu!

4950

Du-mã, Doamne, si mã lasã
Unde-i pãlinca pe masã
ªi bãrbatu dus de-acasã!

4951

Du-mã, Doamne, ºi mã pune
Unde-i pãlinca de prune
ªi bãrbatu dus în lume!

4952

Nu mi hia de avere
Dacã n-am pe plac muiere;
Nu mi-i hia de iosag
Dacã n-am mândrã pe plac.

4953

Zâs-au popa ºi cu diacu
Sã las mândrele la dracu
Cã ele mi-or mânca capu.

4954

Mãi cucule mi-eºti duºman!
Þ-am plãtit sã-mi cânþi un
an.
Mi-ai cântat numai o lunã,
Nici atunci cu voie bunã.

4955

Cine nu-i mâncat de rãu
Nu strigã pe cum strig eu.
Cine nu-i mâncat de rele
Nu hore horile mele!

4956

Mult mã mir de omu prost
Cã mã-ntreabã unde-am fost.
Nu sã vede, sarã-i ochii,
Unde umblã tinerii.

A fi mânã spartã.
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Paºtile este o sãrbãtoare creºtinã care are un substrat precreºtin destul
de pronunþat. La origine erau douã sãrbãtori, iniþial independente una de
alta: Paºtele propriu-zis ºi Sãrbãtoarea pâinilor fãrã aluat. Paºtele este o
sãrbãtoare foarte veche în Israel, este o sãrbãtoare pãstoreascã ce avea
loc aproape de ziua cu lunã plinã, la echinocþiul de primãvarã. Un rit
important care se practica era stropirea pragului porþii ºi al uºii cu
sângele victimei ca semn de protecþie pentru cei din casã. Sãrbãtoarea
pâinilor fãrã aluat era o sãrbãtoare agrarã ce semnifica moartea spiritului
iernii ºi venirea spiritului verii. Ea nu avea o datã fixã, dar era
sãrbãtoritã timp de o sãptãmânã când trebuia sã se mãnânce azime. 
O serie de cercetãtori identificã Paºtele cu sãrbãtoarea reînvierii în
fiecare an a zeiþei vegetaþiei. Peste substratul arhaic însã s-a suprapus
stratul religios deoarece, aºa cum a arãtat M. Eliade, “creativitatea
religioasã a fost suscitatã  nu de fenomenul empiric al agriculturii, ci de
misterul naºterii, morþii ºi al renaºterii identificat în ritmul vegetaþiei”.
Sãrbãtoarea Paºtelui începe cu învierea care are loc  sâmbãta, la ora 12
noaptea. Evenimentul Învierii era anunþat de feciorii satului care strigau
dintr-un deal: “Hrisos a înviat!” pentru ca din altul sã li se rãspundã
“Adevãrat c-a înviat!”. Oamenii participã la slujba de Înviere. La plecarea
acasã, fiecare familie primeºte o canã cu “paºti” pregãtite azi de una sau
douã familii ale satului.
Sãrbãtoarea prezintã atribute renovatoare, pregãtirile ducând cu gândul la
caracterul purificator ºi propiþiator al ei. Oamenii se spãlau în dimineaþa
de Paºti cu apã neînceputã în care se punea un ou, ban ºi urzicã pentru a
fi “curat ca oul, tare ca banul ºi aspru ca urzica”. ªi hainele îmbrãcate
trebuie sã fie noi tocmai pentru a susþine aceeaºi idee a reînnoirii ºi a
regenerãrii vieþii. 
Mâncãrurile tradiþionale nu se servesc oricum, ci dupã niºte reguli bine
stabilite. Mai întâi omul trebuie sã fie curat (spãlat), sã se roage ºi abia
apoi poate sã mãnânce. Se iau întâi “paºtile”, apoi se mâncau, în trecut, 
2-3 bucãþi de slãninã ºi apoi miel. În loc de pâine se folosea pasca. Dupã
venirea de la bisericã, oamenii sãraci ºi copiii umblau dupã ouã salutând
cu formulele specifice sãrbãtorii. A doua zi de Paºti, dupã ieºitul de la
bisericã, se fac vizite la neamuri. Obiceiul stropitului a apãrut mult mai
târziu. În trecut se fãceau ºi danþuri la care participau ºi tineretul ºi

4957

Hai mândruþã, sã fugim
Prin pãdurea de paltin,
Unde iarba nu-i cãlcatã
ªi gura nu-i sãrutatã.

4958

Câte mândre-am avut eu
M-o putut pune birãu.
ªi pe câte le-am lãsat
M-o putut pune jurat.

4959

Pare-mi mie c-or sãri
Ferestruþele mândrii
Sã n-aibã cu ce ochi
Pe mine mã celui!

4960

Pare-mi mie cã s-aude
Gura mândrii oare unde.
Pare-mi mie cã se vede
Casa mândrii unde ºede.

4961

Cântã cucu sus la cruce,
Scoalã mândrã, ºi ne-om
duce.
Lasã-l cânte-a doua oarã,
Apoi vino ºi mã scoalã.

4962

Când aud cetera-n sat,
Nu-mi trabã nici de mâncat.
Când aud ceteruica,
Mort sã fiu ºi m-aº scula!

4963

Sã strâgãm, cã nu furãm,
Da luãm de unde-aflãm.
Ochii mei îs ca la lup,
Ce vãd ziua, noaptea duc.
Ochii mei îs ca la fiarã,
Ce vãd ziua, noaptea carã.

4964

Nu fii, mândrã, bãnuitã,
Pânã-i curaua bumbitã. Fiecare pentru sine,

Dumnezeu pentru toþi.
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însuraþii. În cea de-a treia zi, cu toate cã era sãrbãtoare, se fãcea clacã de
plug la cei mai sãraci, fãrã ca aceasta sã fie consideratã pãcat deoarece
era vorba de acea muncã fãcutã dar sau pomanã, ca la Sângeorz. 

Izvorul tãmãduirii se sãrbãtoreºte în vinerea de dupã Paºti. Se duc la
bisericã fãinã de grâu ºi de porumb ºi ulei pentru a fi sfinþite. Apoi se dau
la animale pentru a le feri de boli ºi de spiritele rele, dar se consumã ºi
în casã.

Mãsuratul oilor / Mãsuriºul are loc în luna mai ºi se face pe câmp.
Pãcurariul era angajat cam de pe la Sângeorz, hotãrându-se cum va fi
plãtit ºi cu cât. Uneori era pãcurar cel care avea oi multe ºi vroia sã-ºi
îngraºe pãmântul. Rolul lui nu se reducea la îngrijirea oilor. El era cel
care anunþa gazdele sã se ducã dupã lapte ºi cel care þinea socoteala
laptelui luat. În ziua mãsuriºului, oile erau duse la staul de dimineaþa,
se mulgeau, iar laptele era dat fie la cel care avea mai multe oi, fie la
pãcurar, dacã acesta era mai sãrac. Acesta era strungãritul. Abia 
dupã-masa avea loc mãsuriºul. Fiecare îºi mulgea oile sale ºi era atent
la ceilalþi sã nu facã vreo înºelãciune (sã nu punã apã în lapte). Laptele
muls acum e mãsurat cu o cupã de aproximativ un litru ºi jumãtate. În
funcþie de numãrul de cupe, se stabileºte cât lapte va lua fiecare gazdã.
Pentru o cupã obþinutã la mãsuriº se dãdeau cam 20 de cupe de lapte
pe 4 rânduri. Când laptele scade, se îndoaie rândul ºi se ia doar
jumãtate, adicã 10 cupe de lapte pentru o cupã de la mãsuriº. Acest
lucru se mai petrece o datã, luându-se în final doar câte 5 cupe. Laptele
obþinut la mãsuriº era luat de gazda care avea mai mult ºi care lua în
continuare în zilele urmãtoare pânã când avea cantitatea ce i se
cuvenea. Celelalte gazde luau în ordine descrescãtoare, în funcþie de
numãrul de cupe stabilit. Dupã mãsurarea laptelui gazdele se uspãtã cu
pancove, plãcinte ºi horincã. Caºul se face acasã la gazdã. Dupã ce s-a
muls, laptele este pus în ciubãr ºi amestecat cu cheag. Pânã când
ajungeau cu el de la staur acasã, era închegat. Se punea la încãlzit
pentru a ieºi zerul, iar apoi în “sãcuieþ” ca sã se stoarcã. Caºii astfel
obþinuþi erau þinuþi pe leasã, la soare câte 3-4 zile, pânã se îngãlbeneau
puþin, dupã care erau duºi la piaþã sau fãcuþi brânzã.

Armindenul nu se þine ca sãrbãtoare, dar era marcat prin punerea unei
“ciuhe” la poartã, în ziua de 1 mai. “Ciuha” era fãcutã din ramuri de
fag, de mesteacãn sau de carpen pentru cã acesta înfrunzea mai repede;
ºi nu e altceva decât o creangã ale cãrei frunze sunt legate la vârf.
În mentalitatea popularã armindenul este legat de o legendã biblicã

potrivit cãreia, aflând de existenþa unui prunc ce avea sã devinã un
mare împãrat, Irod hotãrãºte uciderea copiilor mai mici de doi ani. Ca
semn cã o casã a fost verificatã, soldaþii lui Irod au pus ciuhã la poartã.
Aflând acest lucru, toþi oamenii au pus un astfel de semn. Drept
urmare, soldaþii n-au mai ºtiut în care case au intrat ºi în care nu, iar
pruncul Iisus a rãmas astfel în viaþã. De aceea cred oamenii cã trebuie
sã punã ciuhã la poartã. Substratul precreºtin este însã protejarea
gospodãriei prin aducerea spiritului arborelui protector.

Dacã bumbii or pica,
ªi io, mândrã, te-oi uita.

4965

Zâs-o mândra cã mi-a fa’
O traistã, de n-a uita.
Io i-am spus ca sã nu uite,
Sã mi-o facã cât de iute.

4966

Io cu panã de struþ,
Mândra mea cu legãnuþ!

4967

La ºcoalã n-am umblat,
Tot de-aieste-am învãþat.
N-am umblat la ºcoale mari,
Cã sunt fecior de plugari.

4968

ªtiu cã nu am bãtrânit
De coarne de plug þinând.
Da m-am bãtrânit de dor,
Fãcând voia mândrelor.

De la Stan Toader a lui
Grigore lui Petre, Sãpânþa

4969

Bade cu clopu pe ochi,
Nu te teme de deochi.
C-au fost mai mândri ca tine
ªi nu i-o deochiat nime!

4970

Când eram în vremea me,
Cele mândre nu-mi plãce.
Da amu, sãleac de mine,
ªi de hâdã-mi pare bine.

4971

Mor, hãi mândrã, 
ªi m-aprind
Când te vãd pe drum trecând
Cu sugnele vânt fãcând
ªi nu-i slobod sã te strâng!
Cu sugnele vânt cã faci,
ªi mi-i musai sã te las!

În vreme de rãzboi, 
Te mulþumeºti ºi cu pitã neagrã.
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Ispasul / Paºtile cailor este o sãrbãtoare legatã de o legendã biblicã. Se
spune cã Maica Sfântã s-ar fi aºezat sã nascã într-un grajd cu cai, dar
aceºtia au nechezat întruna, nelãsându-i liniºtea necesarã. De aceea, ea 
i-a blestemat:

“Fire-aþi voi, cai, blestemaþi
De mine, de Dumnezeu,
Mai tare de Fiul meu.

Rusaliile se sãrbãtoresc la 7 sãptãmâni dupã Paºti. În aceastã zi se iese
în þarinã cu icoane de la bisericã ºi se pun cununi de grâu ºi flori la
troiþe (“rãstigniri”). La bisericã se sfinþeºte apa cu care vor fi stropite
þarinile pentru a le feri de dãunãtori. Aceastã apã nici nu se bea, nici nu
se dã la animale, pentru cã asupra ei s-au citit blesteme adresate
dãunãtorilor câmpului. În textele religioase rostite se remarcã elemente
profane ce au aparþinut vechilor culte agrare. Substratul obiceiului este
magic, de ocrotire a semãnãturilor, ºi se bazeazã pe credinþa strãveche în
rolul purificator ºi fertilizator al apei. Dupã Romulus Vuia, numele
sãrbãtorii pãstreazã amintirea uneia dintre cele mai grandioase sãrbãtori
ale naturii. Populaþia tracã sãrbãtorea întoarcerea verii cu un fast
deosebit, împodobindu-ºi capetele cu flori, cântând ºi dansând. Timpul
cel mai potrivit pentru aceastã serbare au fost zilele înfloririi rozelor, în
mai sau iunie. De la acest cult al rozelor a primit sãrbãtoarea denumirea
de Rosalia.

Obiceiuri ale verii

Sânzâienele se sãrbãtoresc la 24 iunie ºi marcheazã sfârºitul primãverii ºi
începutul verii. În aceastã zi se culegeau buchete de sânziene care se
puneau la grindã sau se fãceau coroane de sânziene câte una pentru
fiecare membru al familiei. Sãrbãtoarea fiind fixatã la un moment de
cumpãnã, când lumea vegetalã ajunge la maximum de putere ºi de
expansiune, de aici încolo mergând doar spre îmbãtrânire, Mihai Coman
este de pãrere cã acesta este “un prilej ideal de a capta toate energiile
închise în plante. Acum, în acest vârf al devenirii lor, ele trebuie strânse
ºi pãstrate, cãci astfel se poate strânge ºi pãstra toatã puterea lor. Floarea
de sânziene “are un rost ºi o menire aparte. Ea se leagã de prezenþa ºi de
virtuþile mitice ale cununii”, adicã de rolul ei apotropaic ºi de unire a
planurilor ºi a lumilor, cea de aici cu cea de dincolo ºi cu cea a zeilor.

Sf. Petru ºi Pavel / Sânpetru este o sãrbãtoare religioasã închinatã
celor doi sfinþi ºi precedatã de un post de 9 zile. Ea este þinutã la 29
iunie prin faptul cã nu se lucreazã.

Ilie, Pãlie ºi Foca sunt considerate sãrbãtori “jingaºe” ºi se þin pentru a
evita trãsnetele, fulgerele ºi gheaþa (grindina). De aceea, în zilele de
20-22 iulie nu se lucreazã la câmp. Se vorbeºte în sat cã ar fi fost un

om care a nesocotit ziua lui Ilie. El a secerat ºi a fãcut cruci de grâu pe

4972

Pe la mândra prin grãdinã
Merge dracu cu luminã.
Ardã-sã pânã-n butuci,
Birja me sã nu o duci!

4973

Frunzã pe rãchiþi îi multã
Câþi se iubesc, nu se uitã,
Când se tâlnesc se sãrutã.
Io cu mândrele sub deal
Mã tâlnesc, da tare rar.

4974

Când eram io fecioru
Furam oaia cu tãtu,
ªi o fierbeam cu curechi
ªi strâgam pretenii tãþi.

4975

Hãi leliþã-a ta guriþã
De s-ar face fântâniþã
ªi buzele pietricele
Sã beu apã de pe ele!

4976

A me gurã aºe-i fãcutã
Cei mândri sã o sãrute.
Cei hâzi steie ºi sã uite!

4977

Iatã-mã-s cã joc aci,
Lelea-acasã cu pruncii.
D-apoi pruncii ce-or mânca,
Mãi pe plodu mâne-sa!

4978

Curvele unde s-ar pune
Nu-i mai vide lucruri bune.
Numa-i vede lucruri rele
Cum îs curvele ºi ele. 

4979

Zâs-ai, bade, cã-i vini
Pe valea cu viºinii.
ª-ai minþit cã n-ai vinit,
Numa cât m-ai celuit.

Nu pune toate ouãle într-un singur coº.
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care le-a aºezat lângã cele din ziua anterioarã. Dupã-masa, când ºi-a
terminat omul lucrul, a venit un vânt cu ploaie ºi i-a trãznit crucile.
Atunci omul necãjit a spus: ”No, no, Ilie! Cã nu-s tãt’e de astãzi!”. ªi
crucile fãcute în cealaltã zi au rãmas neatinse. Pãþania acelui om a
rãmas pildã pentru urmaºii care încearcã sã  nu mai repete greºeala.
Tudor Pamfile este de pãrere cã sãrbãtoarea Pãlie ar veni de la cea
închinatã zeiþei Palilia (21 aprilie), protectoare a turmelor.

“Hierbe gheaþa” este o altã sãrbãtoare “jingaºe”, situatã imediat dupã
celelalte ºi care se þine pentru a feri semãnãturile de grindinã. Circulã
în sat povestea cã într-un an, în aceastã zi, s-au dus butãºenii ºi
hovrilenii în ªomcuta, iar buciumenii sãpau. Ei le-au atras atenþia  cã e
ziua de “Hierbe gheaþa” ºi sã nu sape. Buciumenii însã au rãspuns
ironic: “Nu-i bai cã hierbe, cã noi om pârgãli-o!” Dupã-masa însã a
plouat ºi a bãtut gheaþa, distrugând porumbul buciumenilor. Aceasta
este o altã pildã care îndeamnã la respectarea zilelor de sãrbãtoare.

Adormirea Anei este legatã de cânepã. În aceastã zi nu se culege
cânepã. Locuitorii satului ºtiu din bãtrâni repercusiunile pe care le
poate avea nerespectarea sãrbãtorii. Se spune cã ar fi fost o femeie care
n-a respectat ziua Sf. Ana. Când a fost atenþionatã sã nu lucreze, ea a
rãspuns: “Nu-i bai cã-i sãrbãtoare, cã Ana a durn’i ºi io oi culéje
cânepa!”. La scurt timp însã, dupã discuþie, femeia “a adormit” pentru
vecie ºi de aceea sãrbãtoarea este temutã. 

4980

Zâlele mele-s trecute
De jumãtate mai multe.
Nu-mi bãnuiesc c-au trecut
ªi bine mi-am petrecut
În lume cu cine-am vrut.

4981

Care mi-i drãguþã mie
Sã cunoaºte dintr-o mie
Cã-i albã ca º-o hârtie
ªi scrie-n cãnþãlãrie!

4982

Albã-i lelea ca pãharu,
Dulce-i gura ca zaharu,
Dragã mi-i, bat-o amaru.

4983

Mândruleasã de demult,
N-am inimã sã te uit.
De te uitã inima,
Te grãieºte guriþa.

4984

Plãti-mi, mândrã, noaptea
me,
Nu þ-am fost dator cu ie.
De þ-am fost cu o dãrabã,
Nu þ-am fost cu 
Noaptea-ntreagã.

4985

Cine stricã dragostile
Strice-i grâu pãsãrile
ªi ovãsu piþiguºi
ªi mintea din cap, greluºi!

4986

‘inã, mândrã, de-i ‘ini,
Drumu nu þi l-oi podi.
Nu l-am podit nimãnui,
D-apoi þie, cã n-am cui!

4987

Mândrã, de ce m-ai iubit,
C-am fost mititel ºi hâd.

Foamea scoate ºi lupii din casã.
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