
CÂNTECE DE
LEAGĂN

1.

Nani, nani, copiliţă,
Draga mamei garofiţă,
Că mama te-a legăna
Şi pă faţă te-a spăla
Cu apă de la izvoare,
Ca să fii ruptă din soare.
Nani, nani, copiliţă
Să creşti ca o garofiţă
Să fii nalbă trestioară,
Albă ca o lăcrămioară
Blândă ca o turturea
Şi frumoasă ca o stea.

De la Maria Nemeş, 53
ani, Asuaju de Jos, 1989

Culcă-te puiuţ de cioară
Că mă-ta-i dusă la moară
Culcă-te şi te abuă
Până mâni di cătă zâuă.
Tată-to o mărs la boi,
Noi ne-om culca amân-
doi.
Şi te culcă puişor,
Că ti-i scula mărişor.

De la Catiţa Leşu, 64
ani, Asuaju de Jos, 1989
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EMIL ŢÎRCOMNICU, ARMAND GUŢĂ

Reminiscenţe spirituale ale românilor din Bulgaria
Sărbători şi obiceiuri familiale

Obiceiurile din ciclul familial se grupează în funcţie de
pragurile existenţiale prin care trece omul: naştere, căsătorie şi
înmormântare. În sudul Dunării, românii din Bulgaria, care n-au avut
şcoală şi biserică în limba maternă, au păstrat în grai variante arhaice
ale limbii române. Românii se exprimă greu în limba maternă română,
înţesată de cuvinte bulgare. O situaţie lingvistică mai bună se
întâlneşte în zona Timocului. Obiceiurile tradiţionale nu sunt
contaminate de modernisme. Cercetătorii, stând de vorbă cu aceşti
români, care practic se află la câţiva km de graniţa cu România, au
impresia că se întorc în timp cu zeci de ani. Continuăm articolul din
numărul trecut prezentând documentele de teren culese în anii 2006
şi 2007, referitoare la obiceiurile din ciclul familial: naştere, nuntă,
înmormântare. Culegerile de teren au fost realizat în satele: Stanevo
II-Ciucian şi Gânzova.

În Ciucian a fost intervievată (iunie 2006) Ţenca (Stanca)
Ivanova Gheorghieva (80 ani), notată în text cu iniţialele (ŢIG). În
Gânzova s-a realizat un focus-group (decembrie 2007), având ca
interlocutori femei de peste 45 ani: Zlatinco Dimitrova (63 ani), Ginca
Anghelov (59 ani), Temenuşca Păsat (63 ani), Crasimira Dimitrova
(45 ani), Olga Nicova (66 ani), notat in text (Fg).

Obiceiuri la naştere

Naşterea copilului: - La naştere, era obiceiul să se pună copilul pe
pământ? - Care a născut, l-a pus pe fân, jos, lângă pat. A pus ceva
peste fân şi a şezut acolo. A pus lemne, s-a pus buricul pe lemn şi s-a



Abua, abua, bua
Fă bine şi ti-i culca
Cu măicuţuca ta.
Că măicuţa ţ-a da
Lăptuc şi tu îi mânca.
Abua, abua, bua.

De la Catiţa Leşu, 64 ani,
Asuaju de Jos, 1989

Nani, nani, puiu mamii,
Să creşti mare, mărişor
Şi să-mi fii de ajutor.
Nani, nani, puişor.

De la Catiţa Leşu, 64 ani,
Asuaju de Jos, 1989

CÂNTECE DE
NUNTĂ

2.

Noroc bun, să deie Dum-
nezău
Este cuvânt şi grai frumos
De la Domnu’ Hristos
De la Maica Preacurata
De la toţi sfinţii şi îngerii
din cer:
Şi anume de la craii cei
noi, Mărie şi Ion
Vă poftesc şi pă dumneav-
oastră
La nunta lor.
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tăiat buricul la copil cu toporul, cu securea. Care a fost mai mic în
casă, l-au luat babele şi l-au pus să taie buricul. Şi atunci s-a legat
buricul. La urmă, au strigat moaşa, să vină moaşa. Moaşa este la
rang [egal] cu naşa. Să vină moaşa, să facă molivdă, să vină să
scalde copilul. Moaşa i-a spus, a auzit, a aşteptat să nască nepoata
şi s-a dus la fântână, unde este apă la izvor. Se duce şi ia în troacă.
Se pune în sticlă, cu busuioc la gură, se duce la popa. Popa citeşte
ori acasă, ori la biserică. (Fg)
Scalda copilului:Se face o scaldă la copil, să se pună ... - Apa aia!
Se zice molivdă. O descântă popa. Se scaldă copilul care s-a născut.
Îl închină şi sunt nişte vorbe care se spun: «Să dormi aburit,/ Să fi
curat,/ Luminat,/ Ca steaua în cer,/ Ca roua în câmp,/ Ca Sfânta
Maica Domnului». Şi îl închină. Şi îşi doboară şorţul dinainte şi îl
pune sub cap, la copilaş, ca să doarmă aburit. Asta se face trei zile.
Pe mumă nu o lasă să iasă 40 de zile. - Unde se varsă apa scaldei?
- Apa se varsă pe iarbă verde, să fie iarba curată, sau la un pom. Nu
se varsă unde nu e bun. Mai mult la un măr. Era o babă care a născut
[moşit] aici în sat. Baba Buşa. (Fg)
Ursitoarele: La trei zile se face turta pentru ursitori. Se adună
părinţii la copii şi cheamă o fetiţă mititică care este mică, curată,
luminată, cinstită. Să facă turta, o învaţă cum să facă pâinea asta. I
se spune turtă de ursitori. [Se] coace turta şi pune pe ea toate
dulciurile, mâncare şi toate alea [obiectele] care vrea să orienteze
copilul. Îi pune pix, carte, ceva de bogăţie, ac, să ştie să cârpească,
pâine, să fie bogat. Ursitoarele care vin [trebuie] să găsească toate
astea pe masă. - Câte ursitoare sunt? - Trei, aşa se vorbeşte. Şi ce
au visat, mama sau bunica, în noaptea asta [se va întâmpla]. - Sunt
cazuri, să se ştie, că i s-a ursit ceva şi s-a întâmplat? - Ce se
vorbeşte, aşa... Cum s-a ursat unui copilaş, i-a spus că la 16 ani o să
se înece în fântână. Şi, care a visat treaba asta, a avut grijă de băieţel.
Şi când a făcut 16 ani, aveau fântână în bătătură. Şi părinţii lui au
astupat cu beton fântâna. Când a venit timpul de i-a fost ursat să
moară, copilul s-a dus şi s-a culcat acolo, peste fântână, şi a murit.
(Fg)



La un păhar de băutură,
La mai multă voaie bună!
La un ceas, două sau
nouă,
Sau câte o rândui Dum-
nezău
Şi cu-n struţ de busuioc,
Să aivă mirii noroc!

De la Vasile Ghiţ, 63 ani,
Asuaju de Jos, 1989

3.

Noi umblăm din casă-n
casă
Să chemăm cucoane fru-
moase.
Ştim că şi în această casă
Este o fată frumoasă
Prietenă cu o noastră.
Şi vă poftesc pe toţi
miroii
Dacă-ţi binevoi
Şi cu-n struţ de busuioc
Să deie Dumnezău
noroc!

De la Ioan Sabău, 55
ani,
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Cum se face ursitul? - Când se rodeşte un copil, baba doarme lângă
copil, şi nevasta pune turtă şi vin, de vin ursitorile şi-l ursăsc. La
naştere copilu, e ursat să fie atât de frumos, de bun, de bogat, atât de
sărac. Dacă nu-l ursează, copilu moare după patru zile, copilul moare
de apucatelea. Baba taie buricu cu secera, îl pune într-o sticlă şi-l
îngroapă la un pom. Locul copilului se îngroapă la hotare în câmp, şi
acolo unde sapă de-l îngroapă se pune un par. (ŢIG)
Obicei pentru moaşă: La Sf. Vasile, părinţii copilaşului, mumă, tată,
se duc la moaşă. Se taie găină şi se face plocon, o pâine foarte
frumoasă. Dacă se duce la anul întâi, muma copilului ia papuci de
moaşă. Moaşa ia daruri pentru copil, face colac şi pune un ban,
monedă. Colacul îl pune la copilaş, la cap, îl întoarce cu faţa la apus
şi-l ridică de trei ori. Pun un cleşte jos şi ridică copilul, cu faţa la apus.
Şi spun: «Să crească,/ Să îmbătrânească,/ Părul în cap să-i albească,/
Ca zăpada să albească,/ Ca mărul să roşească!...» Îl dă la părinţi şi
apoi se dau darurile la moaşă. (Fg)

Obiceiuri la nuntă

Peţitul, logodna, vârsta la căsătorie: - Cum se face peţitul? - Se duce
mama cu tatăl şi cu băiatul la familia fetei şi, acolo, se vorbeşte cum
să fie... - Se face legământ, se dă ceva cadou, se face schimb? - Se dă
furlină [ban] de aur, aşternut, cergă, după ce s-a făcut [înţelegerea],
dacă voieşte. După ce s-a logodit, se duce cu plocon, cu găină la
mireasă, până vine vremea la nuntă. - Şi cât stau logodiţi? - O lună,
două. - Care este vârsta bună de căsătorie? - Tineri, până la 14 ani.
Eu m-am măritat la 15 ani. - Şi acum? - Acum la 17, 18 ani. - Băiatul
trebuia să facă armata? - Atunci nu s-au uitat la asta, s-au uitat să
aibă pământ mult. Unul şchiop, unul chior, să-l ia pe celălalt bun, dacă
avea pământ. (Fg)
Zestrea: - Se dădea zestre? - La noră-mea s-au adus cinci, şase pături,
ţesături făcute în război, rânduite în ladă, animale. Băiatul trebuia să
aibă casă şi pământ. Acum nu se mai ştie, nu se mai uită la bani.



4.

Ţucu-vă perini cu ruji
Nu-s făcute de mătuşi
Că le-o făcut mireasa
Mireasa şi mamă-sa
Ieşiţi afară femei
Şi vedeţi afară ce-i
Să ne vedeţi hainele
Că-s mândre ca florile
Ieşit-o femeile
Să ne vadă hainele.
Dar hainele-s cu ruji
pline,
Nu-s făcute de vecine
Să iasă să bdiciuiască
Pă mireasă s-o vorbească.

De la Maria Bancoş, 44
ani, Asuaju de Jos, 1989

5.

Ţucu-vă, ţucu-vă voi
perini pline,
De a hi mirele câne
Să ieie bota la voi
Să v-aducă înapoi
Să spargă cu bota
Tăte penele or zbura
Şi-or mere la maică-sa.

De la Maria Nemeş, 53
ani, Asuaju de Jos, 1989
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Atunci s-a cerut să fie lumea bogată, să aibă bani, aur, lada plină cu
zestre. Când s-au dus să ceară mireasa, odată, părinţii la fată nu
puneau masa să mănânce, nu dădeu mâncare, că dacă mâncau la
masă nu se făcea nunta. Stăteau toţi nemâncaţi, vorbeau, se
înţelegeau şi când erau gata, s-au înţeles, socrul atârna miresei aur
la gât. Când plecau se înţelegeau când să fie nunta. La socru i se
punea la gât cerga din ladă, cea mare, care este de cinci metri de
lungă, din două foi. La noi îi spune scoarţă. Dacă s-a fărâmat treaba
şi nu s-a făcut nunta, cerga nu se mai întorcea în casă la mireasă,
soacra de foc, de necaz, o ardea, îi dădea foc. Îndărăt nu o da. [Nici]
aurul nu se dădea îndărăt. (Fg)
Căsătorii mixte: - Se fac căsătorii mixte? Se ţine cont de neam, îi
lasă familia? - N-au fost probleme niciodată. Avem aici un sat, i se
spune Ciunguruş, e numai cu bulgari. Am noră de acolo, a venit aici,
nu ştie româneşte nimic. (Fg)
Nunta. Alaiul mirelui merge la mireasă: - În casă, la mireasă, se
adună toate rudele şi [se] înveleşte mireasa. O rânduie, o îmbracă,
cântă cântece. La urmă vine cu danţul, aşa-i spune, o horă, [pe] care
o mână unul înainte şi ceilalţi după el. Hora asta o duce soacra, care
are un ulcioraş cu rachiu. Se duce cu danţul şi se opreşte afară, la
mireasă. Cântând cântecul acolo, iasă muma la mireasă. Îi spune:
«Soacră mică, nu mai plânge,/ Mâinile nu ţi le frânge,/ Ieşi afară şi
priveşte,/ Lumea vine, te cinsteşte!» (Fg)
Însoţitorii mirelui: - Cavalerii, băieţii, cum se numesc? - Cel care
duce steagul, i se zice băirăgtar. - Şi însoţitorii? - Împeţitori le zice.
(Fg)
Steagul de nuntă: - Cum se face steagul? - Se face seara, până în
nuntă, îl fac femeile, când se adună. Steagul: se ia un lemn mare,
subţire, la noi se spune prăjină, din tei, să fie uşor. Se ia brâu şi se
înfăşoară, prăjina asta, cu bete. Se ia perina, frumoasă, roşie să fie,
se pune la steag. Acolo se pune şi un peşcher, ştergar, măr, floare
roşie (muşcată), busuioc. Băiatul, care a fost soţ la ginere, el ia
steagul, el duce steagul. Se pune dar la steagul ăla. După nuntă,
steagul se desface şi se iau darurile. Busuiocul se opreşte, se pune



6.

Ieşi afară, soacră mare
Şi te-nvârte pângă curte
Că-ţi aducem perini
multe.
Te-nvârte pângă hambar
Că-ţi aducem şi-un
dricar.

7.

De-aţi aşteptat cu drag
Nu ne ţineţi mult în prag.
De ne-aţi aşteptat cu
dulce
Nu ne ţineţi mult în
curte.

De la Aniţa Puşcaş, 44
ani, Asuaju de Jos, 1989

8.

Mire, mândru ţi-o fo’
clopu’,
Nu ştiu cum ţi-a fi
norocul
Mire, mândră ţ-a fost
pana
Nu ştiu cum ţi-a fi
tineala.
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la grinda casei, să se păzească [casa] de răutăţi. (Fg)
Cumpărarea miresei: - Steagul merge înainte. Porneşte ginerele să ia
mireasa. La uşă la mireasă este o cărămidă, jos. Ginerele [se] opreşte
la uşă şi [i se] spune: «Stai, băiete, nu intra, Pân´ mireasa n-oi plătea!»
El calcă cu picioarele pe cărămidă şi la câte părcele se face cărămida
aia, atâţia bani trebuie să dea. Şi spune: «Bani am dat, cărămida am
spart şi la mireasă am intrat!» - De ce trebuie să plătească? - Plăteşte
mireasa, aşa este obiceiul! Când ies ginerele şi mireasa, se pune o
pânză albă, de patru, cinci, şase metri. Pânza [trebuie] să fie curată,
cinstită, să meargă mireasa pe ea. Pe ea se mână, înainte, după ei,
rânduiţi, naşa cu ginerele. Se face o cunună, o arcă, ies pe sub ea şi se
cântă cântecul: «Ia-ţi mireasă ziua bună/ De la tată, de la mumă,/ De
la fraţi, de la surori...» Iese mireasa şi vine ginerele, se adună pânza,
se ridică. Este o găleată adusă de două fetiţe, cu cobiliţă, şi o cârpă
frumoasă, brodată, peste găleată. Se pune mireasa cu ginerele înaintea
găleţii, cu faţa la răsărit. Cu busuioc, se închină, înmoaie busuiocul în
apă şi se face la răsărit, în patru. [Se face] de sănătate. Se leapădă
peste cap busuiocul. Se vorbeşte că cine prinde busuiocul, ăla o să fie
[următorul] să se însoare. Atunci îi dă un copilaş mic, în braţe, la
mireasă, şi mireasa îl ridică, să aibă şi ea copilaşi. Soacra, ia un ou şi
i-l pune în sân şi dacă miresei îi cade oul jos, nu-l ţine în sân, o să
nască uşor, dar dacă mireasa zice: «Au!», şi prinde oul, n-o să nască
uşor. La urmă, mireasa porneşte să dea din zestrea ei, ce-a adus-o de
la părinţi. Întâi dăruie pe naşul şi pe naşa, pe socru şi pe soacra, apoi
la lumea alaltă. Ştergare, ciorapi, ie, cămăşi brodate. Apoi joacă toţi
acolo, se duc la biserică, se cunună. (Fg)
Obiceiuri la casa socrilor mari: La urmă se duce la casa socrilor, unde
o să fie casa miresei. Acolo este scoasă o masă, dăruită cu toate pe ea,
cu dulciuri. Este o pâine frumoasă, cu flori pe ea, cu mere lângă ea şi
un pahar cu vin. Soacra apucă ginerele şi mireasa, cu bete (brâu), pe
amândoi, şi îi duce şi dă ocol cu ei după masă, de trei ori, şi se închină
soacra şi zice: «Doamne Ajută! Să fiţi bogaţi ca pâinea! Să vă fie viaţa
dulce ca mierea! Să fiţi roşii la faţă ca vinul!» Le dă la toţi în gură:
pâine, miere, o ţâră vin. Cu betele îi trage în casă. Atunci, una (la toate



Tineala aşa ţi-a hi
Cum îi mintea miresei.

De la Aniţa Puşcaş, 44
ani, Asuaju de Jos, 1989

9.

Mire, mire, fătu meu
Nu toi mireasa rău!
Că-i tânără ne-nvăţată
Şi de rele nemâncată.

De la Aniţa Puşcaş, 44
ani, Asuaju de Jos, 1989

Noi merem după nănaşi
Că ne-a omeni cu caş
Că de brânză nu să-ndură
Că ne-om dighili la gură.

De la Aniţa Puşcaş, 44
ani, Asuaju de Jos, 1989
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nunţile este cineva) spune: «Soacră, soacră, poamă acră,/ De te-oi
coace, tu te-oi coace,/ Dar şi tu ai fost tânără ca ea!» (Fg)
Vestea cu rachiu roşu: Când se duce seara să se culce mireasa,
acolo, trebuie să fie ceva curat, frumos, alb. Dar ziua, dacă mireasa
nu a fost cum trebuie să fie, o mână la mamă-sa, o pune pe grapă şi
o duce la mamă-sa acasă. Se sparge ulciorul de rachiu, se sparge
fundul, pentru că mireasa n-a avut fund! Şi aşa o duce la părinţii ei.
Aşa a fost odată! (Fg)
Cântec de nuntă (Perina): «1. Cine-mi joacă perina,/ Sărutai-aş
guriţa./ Sara şi dimineaţa,/ Da măi mult duminica./ Da măi mult
duminica,/ Că e zî de sărbătoare./ Că e zî de sărbătoare,/ Propta
teptului mă doare./ 2. Joacă perina, băiete,/ Şi sărută număi fete./
Perina e jocul meu,/ Şi sărut pe care vreu. 3. Foaie verde, lămâiţă,/
Aidereţ la periniţă./ Periniţa fetelor,/ Dragostea băieţâlor./ Nu măi
staţi, nu vă gândiţi,/ Că rămâneţi păcăliţi./ Şi iar verde ca mărariu,/
Sărutaţi şi lăutariu./ Că şi el s-a supărat,/ C-a rămas nesărutat. Ref.
Întoarce perina pe faţă,/ Şi sărut-o cu dulceaţă./ Întoarce perina pe
dos,/ Şi sărut-o cu folos./ Pune-o jos, pune-o jos,/ Şi sărut-o cu
folos.» (Fg)
Obiceiuri după nuntă: Se duce la naş, în primul an după nuntă, la
Paşti. Se dau daruri la naş, la nasă, la copilul naşului. Tinerii se duc
la naşi întotdeauna la Paşti. (Fg)

Obiceiuri de înmormântare

Vestitorii morţii: - Vestitori ai morţii, există? - Auleşte câinele când
trebuie să moară cineva. A aulit câinele la cineva în bătătură şi a
murit. Ne vesteşte. Şi cucu-maul, dacă cântă pe casă. Se spune că ei
cântă la cei tineri, că pe cei bătrâni tot natul îi ştie. (Fg)
Scalda mortului: - Îl ia şi-l scaldă trei inşi de-i om şi trei fomei de-
i fomeie Îl pun în pat, aduc săndâcul şi-l pun năuntru, în săndâc,
vine popa şi-i citeşte.Aci se plânge. Şi de cu seară îl duce la groapă,



Cererea miresei

10.

Onorată adunare,
De la mic până la mare
V-aş ruga pe fiecare,
Să ne daţi puţină as-
cultare.
Să tacă masa,
Să plângă mireasa.
Să tacă poporul,
Să grăiască chemătorul!
Frunzuliţă nintă creaţă
Azi duminică dimineaţă,
Mândru soare o răsărit
Şi mai mândru s-o ivit.
Iar al nostru crăişor,
Plin de dragoste şi dor,
Dimineaţă s-o sculat
Faţa albă o spălat
Părul negru o pieptănat
Şi pe la noi o alergat.
Pe la noi pe la câţiva
chemători
Să umblăm din casă-n
casă
Să găsâm a lui mireasă.
Credem ca şi
dumneavoastă
Că în această casă
Şi la această masă,
Să găseşte a lui mireasă.
Ia-ţi mireasă ziua bună
De la a ta măicuţă bună
De la lutul de sub prag
De la al tău tătucă drag
De la fraţi, de la surori,
De la gădina cu flori
De la strat de cărăgele
De la veri şi de la vere.
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şi aci se plânge. (ŢIG)
Bocitul mortului: - Există vreo femeia care boceşte? - Bocesc numa
rudele. Nu la noi nu e asta. Rânduie ce-a lucrat, rânduie cum a trăit,
îl rânduie în plâns. (ŢIG)
Plecarea mortului spre cimitir: - Când porneşte mortul spre groapă,
cum îl scoate, pe uşă? - Pe uşă, da. Până n-a ieşit cu mortul afară, se
închide uşa şi se dă de trei ori cu ea. Ai lui, care sunt mai apropiaţi,
dau cu capul de sândîk, de [pentru] sănătate, care au rămas. - Sândîkul
ce este? - Sândîk este sicriu. (Fg)
Iertăciuni: - În biserică, după ce citeşte popa pentru mort şi se iartă toţi
cu el, care sunt mai apropiaţi, poate să fie nevasta, muma, tata, sora,
se închină, îngenunche şi pupă pământul, ca să-i ierte, dacă au zis ceva
rău. - Dar iertăciuni nu se fac şi înainte de a muri omul? - Poate şi
înainte, când el încă nu a murit, şi atunci se face! Ca să poată să moară
mai tare [repede]!
Statul mortului: - I se face ceva încolăcit, o lumânare? - Statul. Măsuri
pe el, pe mort, cu lumini. Înainte s-a făcut cu ceară, trecea aţa prin
ceară şi a măsurat aţa, a tras-o prin aţă. Se arde în biserică şi la şase
săptămâni, până îl tămâiem, joia şi sâmbăta. Vine cu ea de la biserică
şi se bagă în casă. Se taie din ea, se fac 40. Şi 40 de zile, [cei] din casă
se duc să tămâie pe mormântul mortului, cu câte un căţeluş din
lumânarea asta. (Fg)
Obiecte puse în sicriu: - În sândîk ce se mai pune? - Câlţi, pătură,
obiecte cu care a umblat el.
Pomul mortului: - Dacă moare un copil, necăsătorit, se pune pom,
brad? - Şi acum s-a adus pom, nu brad, este măr. - Se pune ceva în el?
- Se pun daruri. Noi suntem câmpeni. Pădurenii sunt spre pădure,
vălenii sunt la marginea Dunării. La ei [văleni] se face brad. Un pom
se scoate din pământ şi pe el se atârnă toate alea, ca daruri, şi flori, se
lasă la cruce. Îi spune brad, în satele alea. (Fg)
Înmormântarea: Înmormântarea se face la grobişte, popa citeşte,
mortu în săndâc e pus în gropă şi nărodu aruncă pămint acolo. (ŢIG)
Strigoii: - Credinţe de strigoi există? - Îi drege. Cheamă o fumeie care
umblă cu câlţi, cu trei fuse, usturoi. Îi descremene (scremene îi zice).



De la strat de busuioc
De la feciorii din joc.
De la pietrele din vale,
De la prietenele tale.
Şi-am avut o ruje plină
Răstădită în grădină
Când era gata să înflore-
ască
Şi să dea roadă trupească,
A venit un şarpe urât
Şi-o rupt floarea din
pământ
Şi-o rupt-o cu rădăcină
Şi-o dus-o în altă grădină.
Săruta-te-aş ruje plină
Înflorită-n altă grădină.
Nu-i mai blestemată
floarea
Ca şi fata la plecare.
Vine-on tânăr şi o cere
Ea n-a zice că n-a mere
Mireasă pe casa ta
Cântă cucu şi mierla.
Cucu gros, mierla subţire
Numa’ dor şi-a despărţire
Despărţire cu necaz
Musai părinţii să-i laşi.
Măritatu nu-i noroc,
Numa un zdici mare de
foc.
El te arde şi te frige.
De necaz îţi vine a plânje.
Măritatul nu-i tihneală
Numa-on zdici mare de
pară.
Maică, rău m-ai blăstămat
De m-ai dat în altu’ sat
După un mare blăstămat.
Dimineaţa mere-n sat
Sara vine mort de bat
Nu te-ntreabă ce-ai mân-
cat
Şi te-ntreabă ce-ai lucrat?
Iar tu nu-i zice nimică
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Şi se duce, la care din zile, la a de trei! La a de trei! Să fie sâmbăta!
Să nu vorbească nima de-acasă şi până la cimitir, acolo, la mormânt,
la a-l mort. Porneşte să aprindă câlţiul. Întâi pune fusele, înfige
cuţât. Ca să nu se facă [strigoi]. Înfig cuţât şi înfige fusele, aprinde
câlţiul şi dă ocol la mormânt de trei ori, cu câlţiul aprins. Şi vorbeşte
acolo... Noi avem o muiere care e de aşa lucru! (Fg)
Dacă copilul se naşte cu chitie? - Dacă se naşte cu chitie şi trăieşte,
trăieşte. Aţi auzit de strigoi? Cănd m-am mutat, mai ca fost o casă
mare şi, mult nărod în ea şi muriră toţi de ciumă(holeră). Casa a fost
pustiită. Care cum o murit l-o îngropat în casă, şi trage pormă pe
toţi. Aici sunt samodivele, cu totu albe, ce joacă toată noaptea, joacă
în fiece noapte de Sf. Gheorghe la 6 mai. Când taie mielu, oamenii
vin şi slujesc pe morminte şi, atunci iele vin şi cântă şi joacă toată
noaptea. Nu le vede nimenea. În Biblie scrie treaba asta. Că
samodivele vin la Gheorghievden. La 80 de ani n-am văzut pe
nimenea. - Ce sunt ele? - Samo fomei, sânt îmbrăcate în alb şi joacă.
Zivotu aşa o fost atuncea. (ŢIG)
Pomeni la mort: - Pomenile când se fac? - La 40 de zile, jumătate
de an, la an, dacă vrei mai faci şi după. (Fg)
- În toate zilele 13 zile îl tămâiază şi mormântul îl pârleşte cu
cânepă, se pune grâu, pâine se aprind lumânări, ca să nu se facă
dracu, ghiavol. Ăi din casă se duc şi fac treabă şi, până la 40 de zâle
îi fac 40 de colaci, popa citeşte, îi potrivesc mormintu. Când pun
sticla cu vin pe mormint, cică sufletul mortului iese în sticlă. Aşa am
zapamtit, vine popa. După 40 de zile îi ridică cruce de chiatră. Pe
mormint se pune schier să-l pedice să iasă de acolo. Grobiştu nostru
era în vale. Se înfig cuie, fuse, lanţuri. La 40 de zile se înfig fuse la
umeri şi la picioare şi se lasă acolo.Acolo putrezesc fusele, nu le
mai ia nimenea d-acolo. Până la 40 de zile în casa în care a murit
mortu nu se face nimic. (ŢIG)
Obiceiuri la lunatici: - Există vreun obicei pentru lunatici? - Un
băiat e făcut în dechemvrie, iar altul în aceeaşi lună, dar peste trei
ani. Muma băiatului a zis să-i răscrucească. Ia un ou mare, de găină,
cu două gălbinări, îl fierbe, se duc la grobişte, unde nu ştiu al cui e



Numa-i tremura de frică
Şi ţi-i pune o mână în
şele
Şi ţi-a veni un dor şi o
jele.
Şi-i gândi în gând odată,
O, ce greu îi măritată:
Că bărbatu’ nu ţi-i frate
Că gândeşti că nu te-a
bate
Nici soacră-ta nu ţi-i
mamă
Să bage pe tine samă.
Mireasă, cununa ta
Sta-ua-n cui şi-a rujina.
Cărările ţi-s oprite,
Numa tri ţi-s învoite:
În grădină după ceapă,
La fântână după apă,
Şi la mă-ta câteodată,
Când îi fi mai supărată.
Fetele tale de nună
Ţi-o împletit mândră cu-
nună.
Noi ţi-om pune pă cap
Şi te-om duce la jurat.
Şi nainte de preot
Îţi înjurenchea amândoi
S-a-ntoarce popa napoi
Ş-a da daruri peste voi.
De acolo îţi vini acasă
El mire şi tu mireasă.
Şi-ţi trăi cum v-a ajuta
Dumnezău
Şi la bine şi la rău
Şi c-on struţ de busuioc
La mulţi ani şi mult
noroc!

De la Aniţa Puşcaş, 44
ani, Asuaju de Jos, 1989
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mormântul ăla. La cimitir, la noi, se spune grobişte. Până te duci
acolo, nu trebuie să vorbească nima cu nima. Acolo, [oul] îl dă în
două. Dă ocol la mormânt şi desparte oul în două, să se despartă ăla
de ălălalt [cei doi copii]. Alt obicei, care sunt născuţi într-o zi, din
casă, dacă moare unul. Noi avem, bărbatul şi nepotul meu sunt născuţi
tot într-o zi. Când moare unul, până să-l scoată din casă, ce face? O
prăjină de alun, se dă în două şi se bagă ăl viu, de sus în jos, trece prin
prăjina aia. Jumătate se pune la sândic, la mort, iar jumătate se pune
în pod. Jumătatea care este afară, se duce cu mortul, iar jumătatea din
casă, se pune acolo, la casă, să nu moară şi ălălalt. Acum se face cu
monedă, se pune pe pragul căşii şi se taie în două. (Fg)


