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4181

Puicã neagrã
Puicã negrã bagã-n sac
Mãtuºicã dã-mi colac.
D’e mn’i da, d’e nu mn’i da,
Altu nu þ-oi corinda,
Cã mn’i scurtã gubuþa
ªi mã t’em c-oi înd’eþa.
De la Lupºe Iuliana, 94 ani, Valea
Chioarului

4182

Corind’iþã pã butuc
Corind’iþã pã butuc,
Dã-mn’i colacu’ sã mã duc
Cã de-asarã-s tãt p-afarã
Cu puºcuþa susuoarã
ªi nimn’ca n-am puºcat,
N’ici colac n-am cãpãtat
Numa’ unu’ mit’it’el
D’i la nenea Todorel.
De la Lupºe Iuliana, 94 ani, Valea
Chioarului,

4183

Corindã, corindã
Corindã, corindã,
Bagã capra-n t’indã
ªi-i dã fân sã roadã,
ªi-o þucã su’ coadã.
De la Lupºe Iuliana, 94 ani, Valea
Chioarului

4184

Florile dalbe
Florile dalbe*
D’i la noi d’i pãstã vale
Est’e-on nuc ºi frunzã n-are.
In vârvucu’ nucului
Cântã puiu’ cucului.
Mai în jos, pã la trupt’inã,
Cânt-o pasãre bãtrânã.
-Tu, pasãre, ce t’e cânþe
Tu, pasãre, ce t’e cânþe
-Da’ io cum nu m-oi cânta
Da’ io cum nu m-oi cânta
Tri rânduri d’e pui avui
ªi-amu nu-s a n’imãrui.
Sãraci puiºorii mn’ei,
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COLECÞIA TITUS BILÞIU DÃNCUª
Obiceiuri de Anul Nou din Vãleni ºi alte sate
În Crãceºti, feciorii cei tineri, în noaptea de Anul Nou, furã de pe la
gazde porþi, uºi, vraniþe, care, sãnii, ce pot. Cu aieste se duc pe drum,
noaptea, ºi baricadeazã cu ele drumu, sã nu lese fetele din Crãceºti sã se
mãrite în alte sate în anul viitor; sã le rãmânã lor, la ei în sat.
Pentru fetele bãtrâne în noaptea de Anul Nou se pune la casã (de cãtre
alþii, în glumã) câte-o ciuhã, pe un par, sã se mãrite dupã el.
ªi la holteii bãtrâni, la feciorii neînsuraþi, li se face la fel câte-o ciuhã,
da-i înbrãcatã în haine femeieºti, ºi are o cununã-n cap. Aceie i-i lui
mireasã. De la gazdele mai mari furã sania, carul, patul, dulapul, un par,
cât de mare sã fie, apoi îl urcã-n vârful ºurii sau al grajdului, îl leagã
acolo bine, sã vadã tot satul cã unde l-o urcat.
În Vãleni, Corneºti ºi satele dânprejur, în Ajun de Anul Nou feciorii se
împãrþesc în douã cete de strigãtori. O ceatã se urcã pe unul din dealuri,
cealaltã pe altul. De-acolo strigã, în formã de dialog, tot ce s-a întâmplat
în sat. Femeile, fetele, ies pe prispã, de-acolo ascultã:
-Mãi bãieþi, auzit-aþi cã Ileana lui Berci s-o credinþât cu Mihaiu lui Radu?
-Am auzit ! ªi de duminecã în douã sãptãmâni or face cununie.
-Da aceea aþi auzit, cã Mãria lui Andreica din Josani nu-i mai trebe lui Ofrim
Gheorghe de nevastã?
-Da de ce nu-i trebe?
-Cã o gãsit-o în podu ºurii cu miliþistu cela din Bârsana.
-Nu grãi ! Toamna în podu ºurii i-o gãsit? Apoi nici mie nu mi-ar trebui aºa
nevastã!
-Da aceea aþi auzit, cã ªtefanu lui Vlad care de un an s-a însurat, vrea sã-ºi
lese nevasta?
-Da de ce vrea sã ºi-o lese?
-Dipce îi tare leneºã. De un an de când îi mãritatã încã niciodatã nu i-o spãlat
gatele lui ªtefan.
-Noi am auzit cã numa o datã º-o mãturat în casã! Când o fost nunta !
-Tomna aºa am auzit ºi noi, cã tunã gunoiu în uºã, cât l-o strâns ea tãt
huc pe dupã uºã!

Aºa se strâng toate veºtile bune ºi rele din sat, sã audã tot satul.
Fetele în noaptea de Anul Nou fac vrãjuri sã se poatã mãrita.
În ªieu, Bârsana, Vad, se adunã la o casã, unde fac de obicei ºezãtorile
lor. Fac mai multe feluri de vrãjuri.
1. Dupã ce s-au adunat toate, se duc în grãdina casei ºi se aºeazã fiecare
la câte un prun. Apoi încep toate sã scuture prunul, fiecare pe-al ei.
Una întreabã:
-Ce scuturaþi prunii?
Celelalte rãspund în cor:
-Nu scuturãm prunii
Scuturãm nebunii.
De-s în lume,
Sã zie pe funie.

De-s în sat,
Sã zie pe gard.
De-s în þarã,
Sã zie pe ºfarã,
La noi în ia-sarã.
(Dupã vraja asta, vin feciorii!)

2. Apoi taie niºte mlãdiþe din prunii pe care i-au scuturat ºi se duc cu ele
în casã; din mlãdiþele celea fac niºte grinjuri ca niºte colãcei. Pun
grinjurile într-o farfurie mare plinã cu apã, pe rând, una dupã cealaltã.
Care din grinjuri s-a scufundat în fundul blidului, aceea fatã care l-a
fãcut s-a mãritat încã în câºlegile celea. La care grinjurile nu i s-o
Capu’ face, capu’ trage.
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scufundat, aceea mai are de aºteptat
cine ºtie câþi ani, pânã s-a mãrita...
3. Apoi, fata care este gazda casei
frãmântã un aluat mare din care fiecare
fatã îºi ia câte o bucãþicã micã, cât o
nucã. Din aluatul ãsta, fiecare fatã cu
mâna ei frãmântã ºi face un colãcel mic
de tot, îi pune nume, numele feciorului
dupã care vrea sã se mãrite. Pun toþi
colãceii pe o singurã drãnicioarã, în
rând, ca soldaþii. Pun draniþa pe pãmânt.
Îi dau drumul mâþei sã intre în odaia
unde-i draniþa. Mâþa a fost mai înainte
þinutã flãmândã trei zile ºi trei nopþi, cu
mare atenþie, sã nu mãnânce nimic.
Cum vede colãceii mici, proaspeþi
mirosind cald, abia scoºi din cuptor se
repezeºte la ei sã-i mânce. Pe-al cãrei Foto, colecþia Lucian Comºa: Tinere, Veneþia de jos.
fete colãcel l-a mâncat, numai aceea se mãritã în anul care începe. Altã
fatã care-i loatrã, îºi unge colãcelul cu slãninã, cârnaþi, fripturã, ca pe al
ei sã-l mãnce.
4. Apoi, din aluatul pe care mai înainte l-au frãmântat în colãcei mici, au
lãsat la o parte o bucatã mare, pentru “stolnic”.
Stolnicul este un colac mare de tot. Dupã ce l-a copt în cuptor, îl pun pe
masã, în casã, pe o tipsie, sã se rãceascã. Apoi se duc toate fetele în
curte cu stolnicul pe blid.Rând pe rând fiecare fatã scoate stolnicul din
blid, ºi-l pune pe cap, ºi aºa, cu el pe cap, se pãrândã toate la coteþul
porcului. Fiecare se întoarce cu spatele la coteþ, dã cu fundul în coteþ, ºi
zice versul de vrajã:
Huedim, Hoidam,
Sã mã mãrit dupã Ion..
( dupã Dumitru, fiecare cum vrea )
De nu iestimp, la alt an !
La care fatã îi rãspunde porcul, aceea se va mãrita.
5. Fetele vin în casã ºi strâng în zadia uneia din ele toate lingurile,
furculiþele, cuþitele, sucitorul, tocanãul, (colºerul ) de frecat tocana. Cu
ele în poala zadiei, fata merge înainte ºi celelalte dupã ea. Se opresc sub
fereastra unei case cu mulþi copii. Aºa cu lucrurile în zadie, fata stã sub
fereastrã ºi ascultã ce zice mama la copii: dacã în timpul cât ascultã,
mama zice unui copil: Du-te! fata se va duce, adicã se va mãrita. Dacã
aude din casã: ºezi! ªtie cã mai are de ºezut anul care vine. Fiecare fatã
îºi ascultã aºa fel ursita. Ce aude: Mânca-te-ar sãrãcia! Fi-u -ai de
mirare! Te bat peste mânã! ºtie cã aºa i-a fi norocul în acel an.
6. Toate cetele se duc la un gard fãcut din pari ºi înpletiturã de nuiele.
Pe una din fete o leagã la ochi, apoi o-ntorc cu faþa spre gard. Fata cu
ochii legaþii pune mâna pe un par la întâmplare ºi numãrã întors nouã
pari, zicând:
Nouã, nici-i nouã,
Cinci, nici-i cinci,
Opt, nici-i opt
Patru, nici-i patru,
ªepte, nici-i ºepte,
Trei, nici-i trei,
ªasã, nici-i ºasã,
Doi, nici-i doi.
Pe unu nu-l descântã, da-l leagã cu o cipcã roºie, roz sau cu un fir de
tort. Apoi se dezleagã la ochi ºi vede ce-a legat. Dacã parul e înalt ºi
Lucrul fãcut în grabã
Pânã-i lume nu-i de treabã.
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Când aþi fost voi mit’it’ei,
Io-am zburat pã arãturã
ªi v-am strâns sãmânãturã,
ªi v-am dat la tãþ în gurã,
ªi v-am dat la tãþ în gurã,
ªi v-am dat la tãþ pã rând
Io m-am lãsat tãt flãmând
Amu la slãbd’en’ia mélu
Sã mã þâi de m-oi put’é.
Clonþu’ mn’i s-o bãtucitu,
Pen’ile s-o zbordocitu
ªi-amu-s gata de peritu,
ª-amu-s gata d’e perit.
*Se repetã dupã fiecare vers.
De la Lupºe Iuliana, 78 ani, Valea
Chioarului

4185

Viþã verd’e, iadãra
Viþã verd’e, iadãra,*
D’i la noi d’i pãstã vale
O pt’icat o brumã mare,
Da’ n-o pt’icat d’e rãcealã
C-o pt’icat d’e-o ciudã mare
Umbl-on voinic sã sã-nsoare
Sã ieie pã soru-sa.
Soru-sa d’in grai grãie:
-Mãi frãt’iuc, frãt’iucu mn’eu,
Du-te în lume ºi-n þarã
ªi-þi coatã o soþioarã.
-Tu, sorã, soruca mé,
În lume,-n þarã-am umblat
Soþioarã n-am aflat.
Þâpã cartea pã t’ilie,
Hai cu mine-n cunun’ie.
În biseric-o intrat,
Icoan’ile-o lãcrãmat,
Icon’iþa Precistii
Din fundu’ beséricii.
Nu eºt’i popã cu dreptat’e
Sã cunun’i sorã cu frat’e.
*Se repetã dupã fiecare vers.
De la Lupºe Iuliana, 78 ani, Valea
Chioarului

4186

Pã râtuþu’ cel cu rouã
Pã râtuþu’ cel cu rouã
Linu-i lin ºi flori d’e mãr*
Este-o casã dalbã, nouã
Cu nouã fet’e fecioare
Toat’e, toat’e torc fuioare,
Numai una lãcrimeazã,
Vine mã-sa ºi o-ntrebã:
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-D’i ce plânji fiicuþã dragã?
-Da’ io cum n-oi sust’ina
M-o cerut feciori de crai
ªi tu, maicã, nu mã dai.**
*Se repetã dupã fiecare vers.
**Fiecare vers se cântã de douã ori.
De la Lupºe Iuliana, 78 ani, Valea
Chioarului

4187

Und’e meri tu mn’elucã
-Und’e meri tu, mn’elucã?
-La pãdure, domnucã.
-Ce-i face acolo, mn’elucã?
-Oi bé apã, tu, domnucã.
M-oi suci, m-oi învârt’i,
Pãcurariu m-a lovi
C-on botoc pãstã curoc
Ca sã-mn’i hie d’e noroc.
De la Lupºe Iuliana, 78 ani, Valea
Chioarului

4188

Sã sãrim în cé grãd’inã
Sã sãrim în cé grãd’inã
Florile dalbe*
C-acolo este-o fântânã
Pã fântânã-i bosâiocu
Bosâiocu l-om ciuntalu
Gazda-n casã n’e-a t’ema.
Slobozî-n’e gazdã-n casã
Cã n’e plouã d’e n’e varsã
ªi n’e n’inje d’e n’e stinje.
De nu crezi, haida ºi vezi
Cã sînt’em în haine verzi
ªi-n pt’icioare cu pãpuci
C-aºé sã cad’e la prunci.
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drept, aºa i-a fi bãrbatul. Dacã-i parul cioturos ºi strâmb, va avea bãrbat
mic, ghebos, cum îi parul. Toate fetele rând pe rând vin ºi numãrã parii.
Fetele le râd, pe cele care n-au legat un par frumos. Cele nãcãjite îºi
ceartã parii.
7. Se duc noaptea la moarã ºi furã stavila, pentru cã au credinþa
urmãtoare: cu cât mai mulþi stropi de apã sar de pe roata morii, cu atât
mai mulþi peþitori vor avea. ªi cu cât mai jâb s-a învârti roata morii, cu
atât mai iute or veni la ele peþitori. De aceea furã stavila ºi o ascund, sã
nu bage de samã morarul, sã le certe. Când iau stavila, apa curge
nebuneºte, morarul se supãrã, înjurã, ele râd.
8. Apoi, în casã, îºi face fiecare fatã câte-un struþ mândru, din fire de
busuioc, spice de grâu, ovãs, pospan, legate cu fire de tort de toate
culorile. Cu struþurile astea se duc din nou la moarã, încet, sã nu le
simtã morarul. Le pun acolo unde stropeºte roata mai tare.
Le descântã:
-Dumnezãul meu cel drag,
Struþu de sloi sã mi-l încarci.
Dacã bãrbatul meu a si bogat, ªi dacã bãrbatu mai sãrac,
Struþu fãrã sloi sã-l laºi.
Pânã ce struþii se încarcã de sloi acolo la moarã, fetele se duc pentru
alte vrãji:
9. Se adunã iarã la casa lor de ºezãtoare, ºi de-acolo ºi de la alte fete
strâng ‘’tort de iþe pãrãsite.‘’ Cu tortul ãsta pleacã pe acele uliþi ale
satului, pe unde locuiesc fete mai multe de mãritat. Leagã cu tort uliþele
cu fete multe, sã nu margã la acelea peþitorii, ci sã vinã la ele.
Apoi se duc la moarã din nou, sã-ºi vadã struþii. Stavila furatã o pun la
îndemâna morarului, sã o gãseascã pe dimineaþã. Apoi îºi scot struþurile
puse la stropit ºi le duc
la casa de ºezãtoare. Se
uitã fiecare la struþul ei
ºi acela pe care gãsesc
cei mai mulþi sloi de
gheaþã, bãrbatul aceleia
va fi cel mai bogat. Pe
care nu s-au legat deloc
sloi, a fi un sãrãntoc.
10. Toþi struþii, cu sloi
sau fãrã sloi îi pun întrun lighean cu apã
cãlduþã, sã se topeascã.
Pun lighianul pe cuptor.
Dupã ce apa din sloi s-a
topit, cu apa aceea se
spalã toate pe faþã, sã
fie ‘’mândre cu struþ ‘’,
sã le placã tare la
feciori. Apoi pleacã
acasã la pãrinþi, fericite
cã ºtiu dacã s-or mãrita
sau nu la anul cel nou.
Foto din colecþia Lucian Comºa: Tineri în costume populare, Râºnov, 1935.

*Se repetã dupã fiecare vers.
De la Lupºe Iuliana, 78 ani, Valea
Chioarului

Lucru mândru nu te-ntreabã nime în cât timp l-ai fãcut.

