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Obiceiuri, credinþe ºi practici în legãturã cu naºterea

Obiceiurile legate de naºtere din Vãlenii ªomcutei verificã ceea ce se
cunoaºte în folclorul nostru ºi în folclorul altor popoare: seria de rituri
de fecunditate de la nuntã, precum ºi cele legate de sarcinã ºi leuzie îºi
propun sã influenþeze în bine ºi mai apoi sã facã posibilã intrarea în
colectivitate a noului nãscut, în ciclul de generaþii ale neamului,
alinierea acestuia încã de pe acum la tiparele cunoscute, trecerea de la
preexistenþã la existenþã (Mihai Pop, Pavel Ruxãndoi, Folclorul literar românesc,

Editura didacticã ºi pedagogicã, Bucureºti, 1978, p. 183)

Astfel naºterea marcheazã trecerea din lumea necunoscutã în lumea albã
cunoscutã(Ibidem, 180). În acest moment individual, care suportã trecerea,
este un izolat în raport cu colectivitatea, fiind un proces de transformare,
iar grija colectivitãþii este ca aceastã transformare sã se realizeze în
forme favorabile individului ºi destinului lui în viitor: dominã grija
pentru integrarea perfectã în aceastã lume, într-un destin individual
modelat la nivelul optim al funcþiilor biologice ºi sociale. Naºterea
marcheazã marea integrare a noului nãscut în destinul sãu pãmântesc.
Imaginea actualã a ceremonialului legate de naºtere desigur, nu mai este
aceeaºi cu cea arhetipalã, ele respectã, atât în Chioar cât ºi-n localitatea
cercetatã, contextul structural al tipologiei comune întregului teritoriu
românesc (Ibidem, p. 183). 

Materialul a fost reconstituit cu ajutorul informatorilor, încercându-se sã
se dea ºi posibile interpretãri anumitor practici.

Perioada prenatalã
Obiceiurile în legãturã cu naºterea se desfãºoarã pe o perioadã lungã,
deoarece dorinþa de a avea copii începe chiar de la cãsãtorie. Ele
continuã cu cele premergãtoare naºterii, naºterea propriu-zisã, perioada
de lehuzie, ceremonialul religios ºi laic al botezului, precum ºi alte
practici desfãºurate pe o perioadã mai îndelungatã postnatalã ºi de
creºtere a copilului.
O dorinþã de cãpetenie a tinerilor cãsãtoriþi este aceea de-a avea copii.
Se considerã o adevãratã nenorocire pentru familia care nu are copii sau
nu poate avea copii, naºterea constituind la întreg poporul român, cât ºi
la alte popoare, binecuvântare, iar sterilitatea ca o urgie cereascã, un
blestem (D. Coºmulei, Datini, credinþe ºi superstiþii aromâneºti, Bucureºti, 1909, p. 21).

Cultul pentru o familie sãnãtoasã ºi grupatã sub acelaºi acoperiº,
compusã din: bunici, pãrinþi, copii, a avut ºi are o puternicã tradiþie; la
fel ºi cultul neamului: unchi, mãtuºi, veri, cumnaþi. Cu cât familia are
mai multe neamuri, cu atât este mai bine vãzutã. O familie fãrã urmaºi
este privitã chiar cu milã, predispusã fiind la pierderea viþei.
Ciclul  obiceiurilor de la naºtere este anticipat de elemente incluse în
ciclul nupþial: e vorba de riturile de fecunditate. Astfel, se considerã cã
este bine ca mireasa, în prima dimineaþã dupã nuntã, sã mulgã vacile ca
sã aibã copii ºi lactaþie bogatã. (Maria Petruº, 51 ani, Vãlenii ªomcutei,
1992). Dacã nu vrea sã aibã copii repede, atunci, în timpul ospãþului
nunþii, sã-ºi þinã mâinile sub ºezut. De obicei în Vãlenii ªomcutei,

Înt-aista sarã,
Înt-aista pitã cu sare,
În Marea Roºie  þâpa-le-oi.
-O, Maicã Sfântã, 
În Marea Roºie nu le þâpa,
În cosâþã roºie  nu le-nfunda,
Cã la Suraia le-om aduce,
Înt-aiaistã sarã,
Înt-aiastã pitã cu sare,
Gros, ca aluatu,
Dulce ca mierea,
Galbãn ca ceara,
Mândru ºi curat,
Cu-a nimãrui mestecat,
Nici câtu-i on grãunþ de mac,
În patru despicat
De la Ardelean Ana, 80 ani, Poienile 

Izei, 2004
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Balade

Drãguþul întemniþat

Suflã vântu romanu,
Îl tãt suflã ºi-l înflore,
Fecior tânãr la prinsoare.
Margã pãrinþî, cu florinþî,
Sã-l poatã rãscumpãra,
Domnii-o zâs cã nu l-or da.
Mere-o dalbã de drãguþã,
Cu nãframã de credinþã.
-Domnule solgobirãu,
Slobozî-m drãguþu meu,
Cã de nu li-i slobozî
Domn, paicea, n-or mai si.
-Io p-atunci l-oi slobozî,

Râde râsu, vai de dânsu,
Nu vede cã el îi râsu.
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înainte, majoritatea familiilor aveau 4-5 copii, iar astãzi au 2-3 copii.
Vestea graviditãþii era o bucurie pentru familie; pentru familia cu copii
mulþi era prilej de întristare. Femeia era compãtimitã sãraca, iarã-i
groasã. Dupã ce femeia rãmânea însãrcinatã, respectiv groasã, îºi punea
atât ea cît ºi familia, problema sexului viitorului copil: va fi bãiat sau
fatã? De obicei erau preferaþi bãieþii, ei fiind purtãtorii numelui ºi
continuatorii neamului, de asemenea pentru ajutorul pe care aceºtia îl
dau la muncile grele ºi complexe din gospodãrie; pe verticalã este
asiguratã. Între semnele prevestitoare se considerã cã: dacã femeia
gravidã la râu ºi-n acest timp vine ploaia, atunci va naºte bãiat; dacã
gravida este curatã la faþã, va fi bãiat; dacã burta este este mai ascuþitã
va fi bãiat; dacã gravida pofteºte acrituri, va fi fatã; dacã are greþuri
dupã nimic, va fi bãiat; dacã o dor ºelele înainte de naºtere, va fi fatã;
dacã-i pune cineva, pe ascuns, sare dupã cap ºi femeia-ºi duce mâna la
frunte, va avea bãiat.
În perioada de graviditate, grija femeii ºi a familiei sale era ca aceasta sã
nu piardã sarcina, sã nascã un copil viu ºi sãnãtos.
Dorinþele pe care le au pãrinþii în legãturã cu noul nãscut sunt exprimate
în anumite interdicþii impuse femeii gravide, în credinþa cã astfel nu 
va pricinui nici un rãu copilului. Unele superstiþii ºi credinþe sunt
respectate cu stricteþe dupã fazele graviditãþii. Aceste obiceiuri ºi
practici aparþin categoriei tabu, conþin interdicþii de forma sã nu faci, sã
nu spui. sã nu priveºti.
Femeilor însãrcinate le este interzis sã facã eforturi mari, sã ridice
greutãþi, ca sã nu avorteze. Femeia gravidã sã nu ia nimic în poalã, cã sã
nu aibã copilul semn pe corp; sã nu se uite la morþi, ca sã nu fie copilul
galben la faþã; sã nu-ºi punã floare-n piept, ca sã nu aibã copilul semn
pe faþã; sã nu miroase flori, ca sã nu-i miroase copilului gura; sã nu rupã
lemne pe genunchi, ca sã nu sughiþe copilul; sã nu se mire de nimic ºi
mai ales atunci când vede oameni neputincioºi, invalizi, ca sã nu facã
copil la fel; sã nu se uite la tot felul de comedii.
Dacã  femeia  gravidã  este  pofticioasã  ºi  vede  ceva  ce  doreºte  sã
mãnânce, sã cearã ca sã nu piardã sarcina. De câte ori întâlneºte situaþii
de felul acestora sau le încalcã fãrã voia ei, femeia gravidã sã îºi aducã

Pânã când, mândrã-i gâci,
Ce apã-i mai mare-n lume.
-Nici o apã nu-i mai mare,
Ca roua  dimineaþa,
Ce cuprinde obcina
ªi pã nime n-a-neca.
-Haida, bade, ºi mã ie,
Pânã-s pruncã tinere,
ªi io, dac-oi bãtrâni,
La nime n-oi trãbui.
Cã ºi perile încã-s pere,
Stau pã creangã ºirurele,
Dacã ele bãtrânesc,
Picã jos ºi putãzãsc,
La nimeni nu trãbuiesc.
ªi io, dac-oi bãtrâni,
La nime n-oi trãbui.
-Io mândrucã, te-aº lua,
Da tu ai doi veri ºi doi peri
ªuierã-n ºuieru meu
ªi pãºesc în pasu meu.
Pã tine nu te-oi lua,
Pânã tu ce-i otrãzi,
Pã frate-to cel mai mare,
Ce-i pãrtaº Sfântului Soare.
-Io frate l-aº otrãzi,
Da nu ºtiu cei otrava.
-Du-te-n fundu gredinii,
ªede ºerpoaia cu puii,
Din gurã otravã-i curã,
Din coadã pelin picurã.
Ie acolo cã s-o dus,
ªi-o luat otravã-n sân
ªi l-o otrãvit de viu.
ªi din gurã-o cuvântat:
-Tu, fratele cel mai mare,
Sã n-ai parte-n altã cale,
Tu, fratele cel mai mic,
Sã n-ai parte nici un pic.
De la Tivadar Anuþa, 60 ani, Rona de Jos,

2005

Banu muncit cu greu, nu sã prãpãdeºte uºor.
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aminte cã este însãrcinatã ºi sã-ºi spunã în gând Doamne feri de rãu.
Desigur  cã  interdicþiile  superstiþioase  pot  fi  ºi  mai  numeroase ºi
dovedesc un anumit nivel al mentalitãþii populare. Oricum s-ar explica
superstiþiile, observa Artur Gorovei, ºi rãmâie chiar în veci
neexplicate...e bine sã le cunoaºtem, cãci numai prin cunoaºterea lor ne
putem explica unele acte care ar pãrea cã nu au nici o noimã.
Dacã o familie avea mulþi copii ºi nu mai dorea sã aibã, apela la diferite
practici de întrerupere a sarcinii. Majoritatea acestora era foarte
periculoasã, practicarea lor provocând de cele mai multe ori moartea
femeii (în sat au fost asemenea cazuri). În acest scop femeia îºi pune
spânz sau pelin. Satul dezaproba asemena practici.

Naºterea propriu – zisã
În jurul fenomenului propriu – zis al naºterii, apar rituri menite a ajuta
sau grãbi îndeplinirea acestuia.
Când se apropie vremea ca femeia sã nascã, ea trebuie sã fie pregãtitã ºi
cu cele trupeºti ºi cu cele sufleteºti. Asistarea naºterii precum ºi toatã
desfãºurarea ritualurilor legate de venirea pe lume a unei fiinþe umane,
de integrare a ei în familie ºi neam, în comunitatea sãteascã, au fost ºi
sunt îndeplinite, prin tradiþie, de moaºã. Spre deosebire de alte
manifestãri populare, femonul moaºei a fost destul de insensibil în faþa
tendinþelor de înnoire, dovadã cã moºitul se mai practicã ºi acum. Rolul
pe care îl are moaºa în obiceiurile de naºtere face din ea unul din
actanþii principali ai acestui ciclu, nu numai în ce priveºte practica
medicalã propriu – zisã (azi aceasta este eliminatã), ci ºi în 
îndeplinirea unor acte rituale. În Vãlenii ªomcutei, obligatoriu, la
naºtere trebuia ºi trebuie sã fie moaºa, s-o numim sufleteascã (existând
mai demult perioade când la naºtere asista ºi moaºa satului).
Obligativitatea participãrii moaºei s-ar explica, în parte, prin natura
socio – familialã a obiceiului, cunoscut fiind conservatorismul
practicilor efectuate de grupuri relativ restrânse, ca ºi prin importanþa
evenimentului – naºterea – ce-l prilejuieºte.
Nu este obligatoriu ca moaºa sã fie neam cu femeia însãrcinatã, dar
existã obiceiul de a se pãstra aceeaºi moaºã la toþi copiii pe care aceasta
îi va avea, dacã nu interveneau neîþelegeri mari / între familii.
Moaºa trebuia sã fie o femeie mãritatã sau sã fi fost mãritatã. Între
familia lehuzei ºi familia moaºei se stabileºte o legãturã similarã celei
consanguine, legãturã ce se reflectã în apelativele de nepoatã ºi nepot cu
care se adreseazã mamei, respectiv copilului. Calitatea de rudenie este
extinsã ºi asupra soþului, pentru cã nepotul îl va numi moºoi. Moaºa va
fi consideratã mamã pentru copil.
Când moaºa aparþine aceluiaºi neam, prioritarã se considerã legãtura
stabilitã prin moºit, ca o consecintã rezultatã din vechea organizare a
familiei. Moaºa este chematã de soþul lehuzei, de obicei când femeia
începe sã aibã dureri (familia o numise dinainte).
Dacã femeia nu poate naºte uºor, moaºa, împreunã cu cei care asistau,
chiar ºi soþul în Vãlenii ªomcutei, îi puneau haine încãlzite împrejur.
Era chematã unori ºi o femeie mai bãtrânã, care nu era gre la vorbã, sã
ajute, adicã s-o îmbãrbãteze cu cuvinte.
În momentul naºterii, cei ai casei citeau cãrþi de rugãciuni ca sã-i 
ajute D-zeu sã nascã cu bine.
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Cãlãtoria fratelui mort

Frunzã verde tulburea,
Avea Lena nici ca ea:
Tri feciori ºi-o fatã mare,
Lena cea veselã are.
Subþire ºi-încântãtoare,
Ruptã dintr-un raz de soare.
Mult cu mã’sa sãmãna,
Deci Lenuþã-o boteza,
Pe numele maicã-sa.
Câþi feciori o fost prin þarã,
Tãþi o vinit sã o cearã.
Mândri ºi viteji feciori,
O vinit ca peþitori.
Deci Lenuþa, cu mirare,
Rãspundea la fiecare:
- Îs prea tânãrã ºi-aºa,
ªi-ncã nu m-oi mãrita.
Numai la urmã s-arãtarã,
Peþitori din altã þarã.
Lenuþa, câci îi videa,
Maicã-sale aºe-i zicea:
- Vezi, iubitã maica mea,
Din voinicii aiºtia doi,
Care-o zinit azi la noi,
Mie-mi place unu tare,
La mãrs ºi la cãutare;

Popa are mânã numa de luat.
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Era obiceiul, dacã naºterea era grea, sã se þinghileascã la biserica veche
un clopoþel, pãstrat anume în acest scop. Acesta va fi folosit, în mod
obligatoriu, ºi la moartea celui care l-a folosit la naºtere.
Imediat dupã naºtere, moaºa taie buricu (cordonul ombilical).
Buricu tãiat era uscat ºi se punea la pãstrat într-o cutie, pentru cã aºa-i
bine; în altã variantã, buricu împreunã cu locuþu (placenta) era bine sã
se îngroape în casã, sub masã.
În cazul în care femeia nu mai dorea alþi copii, îngropa buricu, locuþu ºi
un cuþât sub un pom.
Tãierea cordonului ombilical reprezintã ruperea simbolicã a legãturii
copilului de mama sa. Din acest moment, el aparþine moaºei (nu numai
familiei) ºi prin ea comunitãþii sociale.
Dacã femeia nãºtea greu, încã înainte de fi nãscut copilul, acesta
primeºte un nume ºi este închinat lui D-zeu, pentru a îndepãrta pericolul
morþii la naºtere.
Dupã naºtere, moaºa-i fãcea copilului prima scaldã. Apoi îl înfãºa
strâns, sã-i fie mâinile ºi picioarele drepte, îl punea în pernã ºi-l aºeza pe
masã, ca sã fie de cinste ca masa, sã fie om în casa sa; era aºezat pe un
ziar ca sã fie deºtept. Alãturi de copil se mai punea fus, dacã era fatã,
sau coasã, dacã era bãiat, ca sã-i fie dragã munca.
Imediat dupã ce nãºtea, era obiceiul sã i se punã copilului în mânã
creion sau cãrticicã ca sã fie învãþat.
Credinþa comunitãþii era încã, dacã copilul s-a nãscut noaptea, va fi mai
prost; dacã s-a auzit plângând va avea glas bun. Uneori mama-i da
copilului sã bea prima datã apã dintr-un clopoþel ca sã aibã voce bunã
Apa primei îmbãieri se arunca într-un loc unde sã nu fie cãlcatã în
picioare, sau pe flori, dacã era fatã, ca sã fie frumoasã ºi sã fie dragã
feciorilor, sau la rãdãcina unui pom (oltoan). Aruncarea acestei ape la
rãdãcina unui pom ar putea însemna ºi înfrãþirea copilului cu copacul.
Aceasta înfrãþire se bazeazã pe credinþa generalizatã cã în vârful
arborelui era scrisã soarta copilului. Înfrãþirea între om ºi plantã, pe
planul relaþiilor biologice, þine de un strãvechi mit natal al dendrolatriei
locale. Dacã se întâmpla sã moarã copilul imediat dupã naºtere, fãrã sã
fi fost botezat de preot, ear credinþa cã acesta fiind necurat se va
transforma în strigoi. De aceea era îngropat la marginea cimitirului sau
în afara lui. Dacã a fost botezat, copilul va deveni injer.
Exista, în Vãlenii ªomcutei, credinþa cã soarta copilului atârnã ºi de
ursitori (ursoi). Acestea mergeau în prima noapte dupã naºterea copilului
la fereastrã ºi spuneau cum va fi viaþa acestuia.
Soarta copilului putea fi prevestitã ºi de un om bãtrân, care umbla cu o
carte grohomnic din care citea ce-i era scris fiecãrui om. (presupunem
cã este vorba de un zodiac).

Perioada de lehuzie
Perioada de lehuzie este intervalul de 6 sãptãmâni de la naºtere, când
acþioneazã o sumedenie de interdicþii, atât privitoare la noul-nãscut, cât
ºi la mamã: lehuza nu are voie sã plece de acasã, nici sã iasã din odor
(curte); sã nu meargã la fântânã pânã nu era botezat copilul, ca sã nu ia
vreo boalã din acel loc; sã nu calce pe ceva ºi sã-ºi piardã laptele; sã nu
meargã la bisericã, pentru cã nu era curatã.

Cã-i înalt ºi subþirel,
ªi m-oi duce azi la el.
Doi fraþi a Lenii striga:
- Pã Lenuþa nu o da,
De noi nu o-nstrãina.
Numa unul cel mai mic,
Constantin, copil voinic:
- Dã, mamã, pã Lenuþa,
- Cãci de te-a ajunge dor,
- Io-þi rãmân doarã fecior.
ªi la dânsa duce-m-oi,
ªi-acasã aduce-oi.
Tãt la varã-n sãrbãtori,
ªi la iarnã-n ºezãtori!
Doi fraþi a Lenii striga:
- Pã Lenuþa nu o da,
De noi nu o strãmuta!
Numa unul cel mai mic,
Constantin, copil voinic:
- Dã, mamã, pã Lenuþa!
Cãci Leana sã dupleca,
Pã Lenuþa-o mãrita.
ªi-au dat bunul Dumnezeu
Multã boalã ºi mult rãu.
ªi-o murit cei tri feciori,
A Lenuþii frãþiori.
Constantin încã-o murit,
Gândul nu ºi l-o plinit.
Lena singurã rãmasã,
Fãrã de feciori în casã,
Cu o biatã mâþã-n vatrã,
ªi-aceie friptã ºi arsã.

Unde-s mai multe mânuri, lucrul sporeºte.
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Alte interdicþii se referã la îmbrãcãmintea copilului ºi la apa în care este
îmbãiat: scutecele ºi celelalte haine ale copilului nu e bine sã rãmânã
afarã, pe sfoarã, dupã apusul soarelui ºi peste noapte, pentru ca sã nu
fure duhurile rele bãrbãþia bãiatului sau fertilitatea fetelor; apa de la
îmbãiere sã nu se arunce dupã asfinþitul soarelui, numai a doua zi;
laptele rãmas de la þâþã sã nu fie aruncat numai pe flori, ca sã nu-ºi
piardã mama laptele; copilul sã nu fie lãsat singur în camerã ca sã nu se
sperie; sã nu se apropie de copil femeie în perioada ciclului menstrual,
ca sã nu-l spurce. Oricine intra în camera unde este copil mic, indiferent
de sex, la plecare sã-ºi ia o scamã de pe hainã ºi sã o punã pe leagãn
zicând: sã-þi rãmâie somnu ºi þâþa.
Pentru ocrotirea copilului, pentru a-l feri de duhuri rele, pentru a nu 
fi deochiat, copilului i se lega la mânã un gondolaº roºu c-on 
bãnuþ de-arjint.
Dupã primul somn de pe masã, noul-nãscut este aºãzat în leagãn, care în
prealabil, a fost afumat cu tãmâie pentru îndepãrtarea rãului. În leagãn
se mai pune o panã ca sã nu se sperie copilul, cu aceasta se va cota
copilului de plâns rãu. Altã informatoare, Maria Buhai , relateazã cã în
leagãn este bine sã se punã tãmâie, cãrticicã de rugãciuni, panã ºi cuþit
pentru cãutat de spãriet.
Leagãnul, în care era pus copilul, era fãcut din lemn, de multe ori fiind
ornamentat cu mici sculpturi.
Mai demult copilul era pus în belceu - un fel de covatã aºezatã pe o
caprã de lemn, pe care se legãna.
Pentru a adormi mai uºor, copilului i se cântau cântece de leagãn sau
cântece de dor:

În cazuri de boalã sau de sperieturã, cele mai la îndemânã leacuri erau
descântecele, acele formule stereotipe cãrora li se atribuie forþa magicã
de a vindeca ºi care aparþin medicinei empirice.
Practicarea descântecelor este determinatã de situaþii individuale, cu
caracter imprevizibil, care depãºesc cursul normal al vieþii, întrerup sau
pericliteazã realizarea destinului individual, funcþia lui fiind aceea de a
elimina imprevizibilul, abaterea de la normal ºi de a reda vieþii mersul ei
firesc. Descântecele s-au practicat din cele mai vechi timpuri ºi se mai
practicã ºi-n zilele noastre, avându-se încredere în forþa vindecãtoare a
acestora. În Vãlenii ªomcutei, de obicei, cele care descântã sunt
bunicile, femei bãtrâne ºi curate.
Practica descântatului este variatã, folosindu-se numai formula rostitã,
alteori, pe lângã aceasta se întrebuiþeatã diferite obiecte: apã neînceputã,
cãrbune (foc), plantã, panã, cuþit, lemn (aºchie). Elementul principal în
practica descântatului îl constituie apa – de obicei neînceputã sau
sfinþitã, la fel cãrbunele stins în apã, care are menirea de a vindeca orice
boalã, la fel, cuþitul.
Redãm câteva descântece:
–de spãriet: dacã copilul s-a speriat ºi plânge într-una, se foloseºte panã

Tãt ofta ºi cuvânta
ªi din gurã blãstãma:
- Constantine, Constantine
Blãstãmat sã fii de mine,
Blãstãmat de maica ta,
C-ai dat tu pã Lenuþa!
Pãmântul nu te primea,
Þãrna nu te mai voia,
Lutu-afarã te izbea.
Pãmântu îl asculta,
Afarã de viu îl da,
Constantin din greu gemea,
ªi din gurã cuvânta:
-Sãlaº, mândru sãlãºel,
Fã-te-un ºoim de cãluºel,
Iar, tu pânzã de-nvãlit,
Fã-te chepeneag iubit!
Tu, cruce de la picioare,
Fã-te-o spadã lucitoare,
Iar tu, Doamne, mã învie,
Dã-mi putere astãzi mie.
La Lenuþa duce-m-oi,
ªi-acasã aduce-oi,
Cãci maica m-a blãstemat,
ªi blãstemul s-o legat.
Ca sã-mi dezleg blestemu,
Cã-mi apasã sufletu.
Dumnezeu l-o ascultat,
Putere de viu i-o dat,
Iar sãlãºelul îndatã,
ªoim de cãluºel s-aratã,
ªi pânza ce de-nvãlit,
Fãcui cãpeneag iubit,
ªi crucea, de la picioare,
Fãcui spadã lucitoare.
- Zboarã, murgule, cu mine,
Zbor alãturea de tine.

Sã taci din gurã ºi pacea-i fãcutã.
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A, a, a, puiu mamii,
Du-te câine nu vinii,
Cã pruncu nost a durni.

Du-te câine nu-nturna

Puiu mamii s-a-abua.
Abua, puiu mamii
Cã de mâni, de-alaltã mâni
Þâþã stearpã te-apleca
ªi strãini te-or legãna.



punã în leagãn, cu care se atinge copilul spunând:

-de deochi: dacã copilul se îmbolnãvea i se cota de deoti.
Se pune într-o canã apã neînceputã sau sfinþitã ºi se alegeau 9 cãrbuni
din vatrã, pe care-i arunca aprinºi, ºi pe rând, în apã, numãrând de la 9
la 1 ºi spunând:

Acest text se repetã de nouã ori ºi la fiecare numãr se aruncã un cãrbune
în canã fãcându-se deasupra cãnii semnul crucii. Cu apa în care s-au
stins cãrbunii se unge copilul pe frunte, pe piept, în palmele mâinilor,
fãcându-se semnul crucii. Apoi i se dau trei înghiþituri de apã sã bea.
Restul apei se aruncã la þâþâna uºii.
Dacã copilul nu avea somn, i se descânta la tãietorul de lemne: luau
nouã aºchii de lemn ºi, în timp ce se descânta se aruncau pe rând, peste
cap, numãrând de la 9 la 1. Textul se repeta pentru fiecare aºchie:

Dacã într-o familie mor copiii, aceasta neavând noroc la copii, ultimul
care se nãºtea era vândut unei femei sau unui bãrbat care avea copii
mulþi ºi sãnãtoºi, dându-l pe copil pe fereastrã ºi spunând: 

Femeia de afarã rãspunde: Sã-þi trãiascã copilul cum trãiesc ai mei ºi
primeºte simbolic câþiva bãnuþi. Apoi aceasta-i va schimba numele de
botez dându-l apoi mamei, moment în care-i spune ºi noul nume, pe
care-l va folosi de acum înainte familia. Numele nou nu va fi unul din

Zboarã, murgule, pã cale,
Cã zbor în urmele tale!
În cinci zile lungi de varã,
El o tot cãlãtorit,
Puþinel o hodinit.
Când o fost a ºasea zi,
Soarele când rãsãri,
El la Lenuþa sosî.
Lenuþa câci îl videa,
Cãtre el aºe zicea:
- Hei, tu, frate Constantine,
Ce dor te-a adus la mine?
Nouã ai, vezi, o trecut,
De când veºti nu mi-aþi 

trimãs,
Nici carte nu mi-aþi scris.
Doi fraþi ai mei sã-nsurarã,
Ei pã gânduri sã luarã,
La nuntã nu te chemarã.
- Eu þâ-s frate, mai cu dor,
ªi, fiindcã-acum mã-nsor,
Am grãbit aici, de-i vrea,
Vinã dar la nunta mea.
- Spune-mi drept, tu, frate, 

mie,
De mã chemi la jãlãnie,
Sã iau cai negri ºi hinteu 

negru,
Sã pornim frate pã-ntregu.
- Eu îþi spun drept, sorã, þie,
Cã te chem la veselie.
ªi ei mândru s-o gãtat,
ªi cai suri la hinteu alb,
ªi amândoi a plecat,
Pã un plai scãldat în soare,
Pân-fâneþe numai floare,
Când în cale ei intrau,
Munþii rãi din grai grãiau,
Pãsãrile-i urmãreau.

Omenia îi mai scumpã ca mnia.
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Ceas bun, ceas rãu
Sã fie leacu de la mine
ªi de la D-zeu.
Îl cânt ºi-l descânt,
De la masa meargã
De la casa mea,
Pe cale, pe cãrare,
Când am fo la mnez de cale
Mã-ntâlnii cu nouã strigoi,
Cu nouã muroi:
Unde merjeþi voi muroi?

Merem la Iuãn
Sã-l junghiem,
Sã-l mâncãm,
Zî de moarte sã-i spunem.
Voi acolo nu merjeþi,
Merjeþi în mare, peste mare,
Acolo este on peºte gras în jos
ªi-l mâncaþi, ºi-l beþi
Ca Iuãn sã rãmâie
Curat, lumninat
Cum D-zeu l-o lãsat
Ca maicã-sa care l-o fãcut

Tu, fatã mare, de pãdure
Tu ai prunc, io am fatã
Hai sã ne-ncuscrim.
Vinã, du plânsu de la fata mea

La pruncu tãu
ªi adã la fata mea 
Semnul cel bun
Pe care D-zeu i l-o dat.

Doamne, Maicã 
Sfântã Fecioarã

Vând pruncu la Anica
Ca sã fie a ei ºi sã trãiascã.

Tu spãrietoare mare,
Tu aleargã mai tare 
Cã pe Mãrie o apucat-o
Spãrietu cel mare
Prin trântitu uºilor,
Prin cântatu cocoºilor,
Prin mneunatu mâþãlor,
Prin gârditu cânelui,
Prin toitu pãrinþâlor,
Eu bine aleje-l-oi,
Eu bine culeje-l-oi

Din tãte vinele lui,
Din creºtetu capului,
Din crângu nasului,
Din jene de su sprâcene,
Eu cu pana mãtura-l-oi,
ªi-n gozu cãsî þâpa-l-oi,
Pruncu sã rãmâie curat,
lumninat,
Ca maica care l-o fãcut,
Ca din zâua de astãz 
Sã doarmã, sã se hodineascã,
Pânã mâni sã nu se trezeascã.



cele date copiilor din familia fãrã noroc.
O altã informatoare ne relata un fapt asemãnãtor la care a luat parte:
într-o familie au murit mai mulþi copii, unul dupã altul. Al cincilea copil
a fost fatã, iar familia respectivã a chemat-o pe ea ca fatã fecioarã, sã
cumpere copilul. Se poate afirma cã în acest caz, viaþa copilului a fost
pusã în legãturã cu puritatea fetei fecioare.
Ritualul vindecãrii copilului se desfãºoarã cu foarte multã seriozitate.
Aceste practici de vindere ºi shimbare a numelui copilului sunt
considerate practici rituale cu caracter magico-religios, menite sã
fereascã copilul de nenorociri, boli etc. Obiceiurile îºi au obârºia în
perioade foarte îndepãrtate (Graiul, etnografia ºi folclorul zonei Chioar, p. 256).

Credinþa în acest act este atât de înrãdãcinatã în mintea sãtenilor, încât
dupã sãvârºirea lui, toatã lumea credea cã acest copil, astfel vândut ºi cu
nume nou, nu mai este în primejdie ºi cã va trãi.
Tot la moartea repetatã a copiilor dintr-o familie, era obiceiul sã se
schimbe moaºa ºi nãnaºa. Moaºã era aleasã acum o fatã fecioarã cãreia i
se da, tot pe geam, copilul sã-l ducã la bisericã, pentru botez.
Dacã un copil era bolnav, boala fiind consideratã grea sau incurabilã, se
practica aruncatul hainei copilului peste casã. Acolo unde cãdea, haina
era îngropatã ºi o datã cu ea ºi numele copilului, din acest moment
copilul primind nume nou. În cadrul obiceiurilor ºi practicilor legate de
naºtere, un loc important îl ocupã botezul. Manifestãrile legate de acesta
au acelaºi sens integrator. Ele au menirea de a asigura copilului statutul
socio-familial ce-l va însoþi pânã la cea de a doua trecere, cãsãtoria.
Ceremonialul laic ºi religios al botezului nu se desfãºoarã la o datã fixã
sau la o perioadã exactã de la naºtere.
Dacã copilul este slab sau bolnãvicios, se grãbeºte actul botezului,
pentru a preîntâmpina pericolul ca acesta sã rãmânã nebotezat. (Am
vãzut într-o secvenþã anterioarã cã dacã copilul moare nebotezat, în
credinþa localnicilor el devine strigoi, iar dacã a fost botezat, devine
înger). În mod normal, în Vãlenii ªomcutei, copiii se boteazã la 2-3
sãptãmâni dupã naºtere.
În actul botezului nu ne întâmpinã numai elemente religioase, desigur ºi
acestea cu semnificaþii magice, în special apotropaice, ci ºi similitudini

De când soarele îi soare,
ªi pã câmp îi floarea floare,
ªi de când îi lumea lume,
N-o mai fost aºe minune:
Sã margã viu cu mortu,
Tãt alãturea cu codru.
Constantin din greu gemea,
ªi din gurã cuvânta:
- Auzi, dragã Constantine,
Cum vorbesc munþii de tine?
Ei pãzeascã-ºi cântecu,
Cum pãzim noi umbletu.
Ei sã fie cu cântatu,
Noi sã fim cu ascultatu.
În cinci zile lungi de varã,
Ei o tot cãlãtorit,
Puþinel o hodinit.
Când o fost a ºesea zi,
Soarele când rãsãri,
Sãtuþul lor îl zãri.
- Lenuþ, cu al tãu cãluþ,
Vino mai câtilenuþ!
Cã eu cu al meu cãluºor,
Am sã merg mai tãriºor,
Ca sã dau mamii de ºtire,
Sã facã bunã primire,
Sã aºtearnã mesele,
Sã umple paharele.
Nu la masã pã cuvânt,
Ci de-a dreptul la mormânt.
- Hei, tu ºoim de cãluºel,
Schimbã-þi faþa-n sãlãºel,
ªi tu chãpeneag iubit,
Fã-te pânzã de-nvelit,
ªi tu, spadã lucitoare,
Fã-te cruce la picioare,
Iar tu, Doamne, Doamne 

sfânt,
Dã-mi iar locul din mormânt!
Ie, sãrmana, se gândea,
Cã fraþii vor aºtepta,
În prag o a întâmpina,
Da-n zadar îi pacostea;
Când de sat s-apropia,
Staulu-i stricat ºi gol,
Iarba mare prin ocol,
Ie la uºe alerga:
- Deschide, mamã, uºa,
Cã eu þi-s, Lenuþa ta!
- Du-te, ciumã, la focu,
Nu-mi amãrî sufletu.
Du-te-n foc ºi-n multe rele,
N-amãrî zilele mele!
Cu picioru-n uºe-o dat,
Uºa-n tri s-o despicat,
ªi la masã-o alergat:

Nu linge unde-ai ºtoptit.
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cu ceremoniile de iniþiere totemice în special în privinþa dãrii de nume,
care aducea înrudirea celui iniþiat cu strãmoºii sãi totemici ºi prin
urmare cu întreaga lume. Alãturi de moaºã, un rol principal în cadrul
ceremonialului de botez revine naºei. De obicei, naºii care i-au cununat
pe tineri trebuie sã le boteze copiii. Numai în cazuri deosebite, care-i
împiedicã, se cautã alþi naºi, aleºi dintre rudenii, prieteni sau vecini.
Între naºi ºi fini se stabilesc legãturi puternice de familie. Ei sunt
consideraþi pãrinþi spirituali ai copilului pe care-l boteazã ºi ori de câte
ori va avea nevoie de ajutor, aceºtia i-l vor da.
Numele copilului se alege în funcþie de mai multe criterii: în mod
tradiþional, pentru pãstrarea numelui în familie, se dãdea numele
bunicului, mai rar al tatãlui; se lua în considerare sãrbãtoarea cea mai
apropiatã de momentul naºterii, în acest caz, dându-se numele sfântului
respectiv din cãlunderi; numele putea fi ales de ceilalþi copii din familie.
De obicei copilul primea un singur nume. Cele mai frecvente erau:
Gheorghe, Ioan, Vasile, Dumitru, Todor, Maria, Iuliana, Ana, Reghina.
În ultimul timp au început sã pãtrundã în sat nume mai puþin cunoscute
de locuitori, sub diferite influenþe: nume de actori ºi cântãreþi la modã,
nume cu rezonanþã strãinã. Se dau acum câte douã nume copiilor. Pentru
botez ºi pentru ospãþul care urmeazã acestuia, invitaþiile se fac cu puþin
timp înainte. Sunt chemate neamurile apropiate: fraþi, surori, naºi, veci,
prieteni. Moaþa ºi naºa fac pregãtiri speciale, deosebite de ale celorlalþi.
Naºa aduce la botez cruºma - 2 metri de pânzã nouã – din care,
obligatoriu, se va face o hãinuþã pentru copil. Acest material trebuia sã
fie neapãrat nou, fiindcã altfel copilul ar umbla dezbrãcat pe lumea
cealaltã. Observãm aici o credinþã strãveche care atribuie hainelor
calitãþi magice. Botezul se face la bisericã ºi copilul este dus pânã acolo
de moaºã. Preotul sãvârºeºte botezul dupã regulile religiei ortodoxe. În
timpul botezului moaºa þine copilul sub patrafir la molitvã, apoi preotul
face molitvã ºi moaºei. Naºa zice Credeul ºi-l leapãdã de Satana (în
închinã lui Cristos), apoi preotul îl unge cu mir în palme, la picioare, pe
piept, pe frunte; îi tunde câteva ºuviþe de pãr ºi-l udã cu apã sfinþitã. Nu
este obiceiul de a se cufunda copilul în apã, preotul îi toarnã puþinã apã
pe cap. Prin acest act copilul se curãþã de pãcatul lui Adam ºi Eva, care-
au zãmislit pe Cain ºi Abel, iar ridicarea
din apã semnificã înãlþarea din vechiul
pãcat, a lui Adam ºi al Evei. Naºa dã
cruºma (haina botezului) cu care preotul
acoperã copilul dupã stropirea cu apã.
Dacã sunt mai multe naºe, copilul este dat
de la una la alta, astfel ca fiecare sã poatã
zice ceva, sã participe la  botez. Când se
întorc de la bisericã, naºa este aceea care
aduce copilul. Ea intrã prima în casã ºi-l
aºeazã pe copil pe masã, urându-i noroc,
sau era pus în lãdoi sã fie bun, sã nu
plângã.
Mai demult, primea pentru botezul fetei o
gãinã, iar pentru botezul unui bãiat un
cocoº. Azi primeºte bani.
Dupã botez, moaºa spãla mâinile mamei

-Vezi, mãicuþã, ai blãstãmat,
ªi blãstãmu s-o legat.
- Constantine, Constantine,
Cum m-ai amãgit pe mine,
Ca sã plec p-on drum cu tine.
Blem, mãicuþã, la mormânt,
ªi dezleagã blãstãmu,
Cã-i apasã sufletu.
Nu-i destul c-ai blãstãmat,
P-un copil nevinovat.
Acum mã blãstemi pe mine,
Da te blastãm eu pe tine,
Ca pãmântu pân urgie,
Sã te-nghiþeascã de vie.
De la Doca Ivãnciuc a lui Steþcu, 66 de
ani, Bârsana, 13 aprilie, 1973

4059

Ilincuþa ªandrului

Andilina, ce frumoasã,
ªede la mã-sa ºi coasã.
Nu ºtiu coasã sau descoasã,
Vãd cã lacrimile-i varsã.
- Andili(nã), draga mamii,
Vin, la tine a peþî,
Turcii ºi cu poganii.
- Mamã, unde sã m-ascund?
- Anddeli(nã), draga mamii,
În lada, cu talerii.
- Talerii-or þurgãlui
ªi pã mine m-or gãsi
Mamã-oi fugi, pã sub nori,
În grãdina ce, cu flori.
Nu gãtai de cuvântat,
Turcii la poartã-o strâgat:
- Nu viniþ’, turcuþ’, la mine,
N-am fete de mãritat,
Nici feciori de însurat.
- Ei, taci, tu cãþe bãtrânã,
C-ai avut pã Andilinã.
- O-am avut ºi-o-am petrecut,
Astãz’ îi sãptãmâna,
De când i-am sãpat groapa.
De nu vreþ, haide ºi vez’,
Cununiþa-n cuieriþã
ªi cizmele, pã lãdiþã
ªi hainele, în dulap,
N-am fete de mãritat.
- De nu ne ducem nurori,
Haidaþ’ sã ne ciuntãm flori.
O floare, când o ciuntat-o
Pã Anghelinã-o aflat-o.
-Lasã-mã turcuþ de mânã,
Sã-m’ clãtesc inelele,
Cã mã dor jejitile.

Mincinosul te face mincinos.
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ºi curãþa copilul cu o cârpã înmuiatã în apã, inclusiv guriþa i-o ºtergea ca
sã-i miroasã întotdeauna frumos ºi sã fie curat ca acum. Pentru aceasta
moaºa era rãsplãtitã cu o ºtergurã. Mama copilului trebuie sã-ºi
rãscumpere copiii de la moaºã ºi nãnaºã plãtindu-le cu o zadie (de cap
sau de dupã cap).
La ospãþul de botez, mai demult, nu prea se dãdeau daruri, iar ospãþul
era destul de sobru. În zilele noastre se face cu destul fast, uneori
participând ºi taroste ºi chiar ceatãrã.
În timpul mesei se fac urãri pentru copil, pãrinþi, moºii ºi naºii acestuia.
Veselia ºi buna dispoziþie nu trebuie sã lipseascã de la aceste petreceri
pentru cã ele marcheazã un început care trebuie sã fie favorabil noului
nãscut. La ºase sãptãmâni de la naºtere i se face numai molitva la
bisericã. Cu acest prilej, dacã noul nãscut este bãiat este închinat la
icoane. De acum încolo femeia este consideratã curatã trupeºte ºi
sufleteºte ºi se poate integra normal vieþii de colectivitate. Se observã cã
unele credinþe, superstiþii ºi practici magice legate de acest ceremonial
existã doar în memoria informatorilor, iar altele, destul de reduse, se mai
pãstreazã ºi se practicã. Desigur cã unele se dotoreazã ºi faptului cã
naºterea are loc nu casã, ci la maternitate. 
Demn de reþinut este faptul cã locuitorii satului acordã o importanþã
deosebitã actului naºterii atât ca obicei, cât ºi ca funcþie socialã. În grija
pentru sãnãtatea fizicã ºi moralã a copiilor, în continuare, ºi integrarea
lor în societate este un adevãrat cult. Acest lucru se poate observa ºi în
perpetuarea unor obiceiuri ºi rituri care urmeazã în viaþã, pânã la
cãsãtorie. Unul dintre acestea, pe care îl descriem în continuare, este
cuprinderea de surate.
Obiceiul trebuie încadrat în practicile de înfrãþire, foarte vechi atât la
români, cât ºi la alte neamuri.
Majoritatea cercetãrilor de la noi n-au studiat trãsãturile proprii ale
practicilor de înfrãþire în societatea româneacã, de cele mai multe ori
considerând înfrãþirea un împrumut sau o influenþã din afarã. Cercetãrile
mai noi dovedesc cã obiceiul s-a perpetuat pânã astãzi; instituþia
înfrãþirii a fost cunoscutã din societatea româneascã în toate 
orânduielile sociale care s-au succedat de-a lungul istoriei, anumite
practici dãinuid pânã astãzi.
Forma specificã de înfrãþire în Chioar este cuprinderea de fârtaþi ºi ea se
se mai practicã în sate ca: Preluca Veche, Preluca Nouã, Dealu Corbului,
Aspra, Jugãstreni, Vima Mare, Buteasa, Codru, Sehelbe, Coaº,
Berchezoaia, Trestia ºi Fânaþe.
Dacã în aceste localitãþi este cunoscutã, în general, înfrãþirea între
persoane cãsãtorite (excepþie, la Coaº, unde se cuprind ºi tineri chiar de
12 ani), la Vãlenii ªomcutei înfrãþirea se face de la 7 pânã la 16 ani,
obiceiul practicându-se numai la Paºti.
Obiceiul cuprinderii de fârtaþi nu se mai practicã de multã vreme, în
schimb cuprinderea de surate se mai face încã sporadic. Menþionãm cã
obiceiul cuprinderii de surate este destul de rar întâlnit, fiind semnalat în
Almaº ºi în Bihor.
În localitatea cercetatã de noi obiceiul cuprinderii de fârtaþi ºi surate se
fãcea în felul urmãtor: copiii, bãieþi ºi fete, cu diferite ocazii, de obicei
în sãptãmâna dinaintea Paºtilor, la diferite jocuri, se înþelegeau sã se

De mânã, când o lãsat,
Ie-n apã s-o aruncat.
- Decât sã mã duc cu tine,
Cu apa unde-i mai bine.
Decât sã mã duc cu voi,
Mai bine mã duc cu sloi.
Decât norã turcilor,
Mai bine hranã peºtilor.
De la  Ileana Paul, 75 ani, Breb, 2005.

Colecþia RODICA SIBIAN

Colinde
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Pã cel deal cu stângenile
Doru m-o ajuns
Lumea me, tãt a me
Mândru-ºi-arã plugurile
Nu arã ca unu
Ca unu ca Uãnuþu
Rãu hiruþ cã le-o pticat
Cã, le zac drãguþãle
Da nu zace ca una,
Ca una, ca Mariºca
C-o poartã cu scândura

Tâlharul strigã dupã tine, tâlhar!
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prindã fârtaþi ºi surate, apoi spuneau mamelor dorinþa lor. Acestea le
fãceau câte o pascã (pãscuþã), le pregãteau vin îndulcit ºi ouã roºii, iar în
ziua de Paºti, dupã procesiunea religioasã, se adunau la unul (una) dintre
ei (ele) ºi acolo schimbau între ei pasca, ciocneau ouãle ºi se uspãtau
spunând: Sã trãieºti, fârtate!, Sã trãieºti, suratã! Dacã ouãle nu se
spãrgeau la ciocnire, se spunea: Aºe sã hie de tare pretenia dintre noi, cã
ºi ouãle aieste care nu s-o spart, ºi mai tare. Apoi mergeau unul de la
altul (una la alta) ºi continuau ospãþul: Sã prind pã dupã cap ºi mãrg la
biserici în þintirim ºi sã joacã împreunã.
Ei rãmâneau prieteni buni reînnoindu-ºi fârtiþia sau surãtãþia în anul
urmãtor, tot la Paºti. Când erau mai mari se ajutau la diferite lucruri,
umblau împreunã la colindat.
Numãrul celor din grup varia de la doi pânã la ºase. Se adresau cu
fârtate, suratã între ei (ele) (Margareta Onþ , 36 ani, Vãlenii ªomcutei, 1992). 
Un informator, Hãgan Teodor, ne spunea cã se obiºnuia ca în ziua de
Paºti, dupã sfinþirea paºtilor, sãtenii sã rãmânã în jurul bisericii, unde
earu mese de piatrã ºi se ospãtau.
De obicei se ospãtau fârtaþii între ei ºi suratele între ele. Între timp,
acasã, copiii se cuprindeau fârtaþi ºi surate, fiind într-un grad de
intimitate mai mare.
Comparând cu alte cercetãri din zona Chioar, cuprinderea de fârtaþi ºi
surate de la Vãlenii ªomcutei întruneºte trãsãturi comune doar în
privinþa raporturilor dintre fârtaþi ºi surate, potrivit cãrora ei devin
prieteni ºi se întovãrãºesc în toate momentele vieþii, în plus, aici,
obiceiul are o largã deschidere înspre riturile de trecere, mai ales
vorbind de cuprinderea suratelor.
Însurãtãþirea este expresia necesitãþii unei prietenii intime, care
ocazioneazã încredinþarea gândurilor de tainã la o vârstã când apar
sentimentele iubirii ºi fetele se vor pregãti de cãsãtorie. 
Astãzi obiceiul apare pe scarã foarte redusã, limitându-se la o
împrietenire obiºnuitã, care pãstreazã din legile anterioare: ajutorarea în
muncã, participarea împreunã la petreceri, destãinuiri intime reciproce,
ospãtarea reciprocã. 

Pã la tãtã vraniþa
ªi i-o luat ptitã de-o graiþã
Sã-i hie p-a ii viaþã
ªi i-o luat ptitã de-on ban
Sã hie p-a ii ºohan.
Clariþa Voicu, 67 ani, Finteuºu-Mic, 1983
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Aci-i fata ce frumoasã
Mândru ºi-o gãtat în casã
Pã la blide ºterguri mândre
Pã la pat panã de brad
Pã la uºi cu flori de rugi.
În cornu cuptorului
Îi floarea bujorului
Pã la masã panã trasã
Da la masã cine ºede
ªede fata ce frumoasã
C-on pãhar galbân în mânã
Cine vine tãt întinã
Hiuai fata alduitã
Dimineaþã-n liturghie
ªi sara-n vicernie.
Clariþa Voica, 67 ani, Finteuºu-Mic, 1983
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Hai linu-i, linu-i flori de stin
Staþ feciori sã vorovim
Sã sãrim în ce grãdinã
În grãdinã-i o fântânã
Pã fântânã-i bosâioc
Pã margini parã de foc
Gazda-n casã ne-a t’ema
Uare gazda ce ne-a da
Colacul di dupã masã
ªi pã fiica ce frumoasã.
Clariþa Voicu, 67 ani, Finteuºu-Mic, 1983
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Aci-i fata ce frumoasã
Mândru ºi-o gãtat în casã
Pã la blide ºterguri mândre
Pã la pat panã de brad
Pã la uºi cu flori de rugi.
În cornu cuptorului
Îi floarea bujorului
Pã la masã panã trasã
Da la masã cine ºede
ªede fata ce frumoasã
C-on pãhar galbân în mânã
Cine vine tãt întinã
Hiuai fata alduitã
Dimineaþã-n liturghie
ªi sara-n vicernie.
Clariþa Voica, 67 ani, Finteuºu-Mic, 1983

În faþã te linge, în dos te frige.
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Fotografie  din colecþia Lucian Comºa: Cãlusari, Comana de Jos, 1945.


