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Inaintecuventare. 

Lucrarea presentă, care o dau acuma pu- 

blicităţii mare pretensiunea, de a li o mono-" 

grafiă. completă. Dacă aș fi voit, ca aceusta 

publicaţie s& fiă desăvirşilă din toale punctele 
de privire, alunci ași fi trebuit să scriu nu o 

broșură, ci tomuri întregi, căci aşi [i fost silit să 

tratez toate momentele din viața poporului român 

din Straja, cari se allă și la loți Românii din 
toate țările şi satele locuite de ei. 
„Eu însă m'am mărginit a scoale la. iveală 

numai acele momente, cari mi s'au părut indi- 

viduale numai la poporul din Slraja. Pe de 

altă parte am căutal. cu lucrarea mea isvorilă 

din dragoste. faţă -cu poporul românesc, să- 

'“imboldesc și pre alţi bărbaţi culţi, ca s& descrie 
comunele, în caii trăesc, în cari Sau născut 

s'au cari le cunosc foarte bine. Și dacă ar face-o 

aceasta cei chiemaţi, mai ales preoții și învă&- 
țătorii, cari se află în cel mai intim contact cu 
poporul şi prin urmare trebue să-l cunoască 

foarte bine — se înţelege dacă o voesc aceasta — 
atunci un istoriograf, și eară mai ales un etno- 
graf sau folklorist, carele ar ave să scrie asupra 

poporului nostru, n'ar bojbăi prin întuneric și 

e 

   



n'ar trebui st alerge din sat în sat -— o între- 
prindere .pe cât de costisitoare, pe atât de ane- 

voioasă şi lrudiloare — ci și-ar scoate cele tre- 

buincioase din tratatale monografice basate pe 

adever și neinfectate de tendințe r&uvoitoare, ca ! 

dintr'o fântână plină de apă curată și neluiburată. 

Dar” noi Românii bucovineni avem chiar 

nevoiă să adunăim toate tradiţiile, credințele și 

obiceiurile poporului nostru,. căci popoarele din 

împrejurul nostru ne împun pe nesimţite obi- 

ceiurile lor, cară limpul, carele derimă şi schimbă 

toate, se atinge şi de credințele și obiceiurile 

„strămoșești şi le modifică necontenit, deci avem 
datoria sântă s& conservăm cele ce ne-au mai 

„rămas neschimosite. 

Aştept deci, ca să-mi urmeze frăţii români 

pe acest teren pe care am. făcut eu inceputul 

dejă la anul' 1893, publicând o monografiă a 

comunei «Lujeni» —, pe care alte popoare au 

ajuns pol dice la desăvirşire și să publice cât 

de curând monografii desăvârșite ale * satelor . 

“ noastre şi atunci munca, mea de un an de dile 

va fi deplin r&splătilă. 

Straja, la 26 luniui -1897. 

Dimitrie Dan. |
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Erori de tipar. 
a — n 

în lee de Maţeheteză . .. Maţehetesci, 
sa» peste și paste, pește și piste, 
> o enttul a. eatul, 
sas vine după — lingă si, 
sn Zimineul, Ziminelul, 
a Vu e Diuvov, 
a bă » 3 2 

ss Carshepar e Carlsberur 
sa Fracise,  Franeise, 

ss Cozla, Cozuh, 
> 5 Tiganiue e TȚiszancine, 
este de ales la finea sirului : pol, si de alee. în. 
în loe de boltă... borti, 
>» > oltoni ... altuani, 
» ss razloa, e rizhori, 
>» 5» Diuchind e bmebind, 
>> > alese, des, 
> RCuTli e. Seurţi, 
> os dela. ..au, 

3 a CMOS a CĂMEŞI, 
» > ! > ele. și, 

so a Înaite Înainte, 
>» DR... să, 

a» 5 duci, dute, 
> 5 v-călbază , .. gălbează, 

coma trebue să vie “după cuventul seroatia,. 

  

în lee de târindu-i,... tăriindu-i, 
cuma trebue să vie după euvântul acolo, 
în loc de-de făină... din făină. 
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Comuna Straja și locuitorii ej, 
Pi — 9 

CAPITOLUL 1. 
Istoricul comunei Straja. 

Îmnpregiurarea, că pe teritorul comunei Straja au 
atlat mai mulţi săteni bucăţi ascuţite de cremine — o ast- 
fel de cremine s'a aflat în vara anului 1896 pe sesia pa- 
rochială din loc !) — îndegeatează, că teritorul comunei 
Straja trebue să îi tost locuit în era de peatră. 

Se pare, că pe timpul, când domniau împărații în 
Roma, aceste locuri au fost locuite de poporul dac. Ba 
o tradiţiă ?), necritică în datele topografice, susține, că co-, 
tuna Falcău de astă-di, ar fi vechiul Valcău al Dacilor. 
De oare-ee Dacii locuiau cu predilecţiune locurile mun- 
toase, de la cari î-și au și numele, căci «deac sau «dac> 
înseamnă «<deal> sau «munte», iar” «daci» = locuitorii 
munţilor sau munteni, și de oare-ce, de pe teritorul Stră- 
şei încep a se întinde brădoşii și falnicii munţi ai Car 
paţilor, s'ar pute sustin, cu oare-care probabilitate, că 
prin aceste locui au locuit Daci. Ori cum însă ar, 

1) Aceasta croemin» a fost aflată de neuitatul men fiu Ilarion, 
studinte în cl, V. simnașială, pe carele l-a răpit eruda moarte întrun 
mod atât de înfiorător dimpreună cu unchiul său Eusebie, studinte 
întra 7 clasă, în demineaţa dilei de 26 Iunie 1897, când î-i înehiţiră 
valurile Sneovei celei reci și nemiloase. . 

2) S. FI. Marian, Tradiţii poporane române din Bucovina, Bu- 
cuesci 1595, pag. £.



cotuna Lalciiu este mai veche decât comuua Straja. "Pot 
așa se poate susține cu siguritate, căi în Lulciu zu des- 
călecat primii locuitori români. Fiind însă șesul Iulcău- 
lui prea îngust pentru un sat, Sau coborit Românii cu 
încetul mui la vale şi stau aședat pe locul Străjei de 
astă-i şi au format un sat, se întelege, că nu prea mare, 

Intre secolul ul IA. şi XIII. pare, că a aparţinut 
teritorul comunei Straja de astă-di, republicei Câmpu- 
lungului, care cuprindei vreo 15 sate cu teritoriile lor?). 

Despre Falciu se aminteşte deși în uricul lui Stefan 
Vodă, domuul ţării Moldovei, din 13 Martie 6995 (1190) 
prin care se dăruezte miăniistirii Putna o branişte de 15 
munti 5). Munţii din care se compune acea brunişte sunt 5): 
1) Bucovul lui Goian, 2) Cornul. 5) Săcăluşul; -1) Intrepiiraie, 
5) Gigeul. 6) Deulul dintre Putne,. 7) Dealul crucii, $) Dea- 
lul secării. 9) Miigura, 10) Gropile, 11) Mintea. 12) Luro- 
nt 1 15) "Pomnatecul, 1.1) Bobeica. îi 5) Ţapul, 16) Laucin: tu 
15) Moldova (Suliţa) şi 15) Păgtiniștea, 

Pe teritorul În: anistei suu. format urmitoarele eo- 
imune politice şi cotune : 1) Cumuna Putna, 2) comuni 
Culisperg (Carlsberg) culoniă nemțeaseii ; 3) comuna Straja 
4) cotuna ungureascii "Pomnatecul, care astă nu mii 
esistă, 5) comuna Seletinul, 6) cotunele: Saudeul, Ulmu si 
Ropecelul, cari aparțin comunei Seletin, 1) comuna Plosca 
şi $) comuna Sipotul cu cotunele: Moldova sau Suliţa Și 
Isvorul +). 

Înainte de anul 1-1490, adecă de la anul 1559, de 
lu întemeiarea statului Moldovei și pănă Li unul amintit, 
a fost teritorul :umintitei branişte, un drept al domniei 
țării. Pe acele timpuri domnul se ţine: de proprietar ul țârii, 

"din care împregiurare se esplică, că Ntetiun Vodă dărui 
aceasta branişte mănăstirii Putna. 
  

1) Xenupol. «Istoria Românilor  Tassi 1555, tom, L., harta de 
pe pa 566, 

2) Marginele braniștei le-au tuai lărgit Ștelan Vudă prin uricul 
din 17 Noemire 7010 (1307) și Vasile Vodă Lupul prin dania din 
15 Aprilie 7155 (640), - 

% Vegi Pumnul A. Moşiile măanăstiresti din Bucovina. Cerninţi 
1865, page, 93 si 04 şi Onciul Isidor, Fundul relizionar, Cernauţi 1591, 
pagina 23, - Ă 

4) Aceasta este erupurea după comune politie,



  

Aflându-se, în amintitul uric de daniă, al lui Stefan 
cel Mare, foarte multe date istorice interesante î-]. citez 
întreg în următoarele 1): , Ie 

eÎn numele lui Dumnedău, Tatăl, Fiul și Duchul 
sânt, "Dreimei nedespărțite și de o ființă. Fată cu robul 
Domnului. meu Isus Cluistos, noi Stefan Voevod, din mila 
lui Dumnedău Domnul ţării Moldovei, ficem ştire cu 
aceasta carte a noastră tuturor, “cari o vor vede și vor 
iuli citindu-o, că a plăcut domniei noastre din voii bună, 
cu iniină plină de întlurare, curată şi luminată, nesilit şi 
cu ajutorul lui Dumnedău și am întărit și adeverit: s, mă- 
năstiri Putna, unde este hramul adormirei preafericitei fe- 
cioare și Mhaicei Domnului şi unde este igumen rugătorul 

„nostru părintele domnul Paisie. Aceasta: am făcut-o noi 
pentru mântuirea sufletelor antecesorilor, părinţilor noștri 
Şi pentru mântuirea sulletului nostru și a noastră sănătate, 
apoi pentru mântuirea sufletelor copiilor noștri și aşa 
am întărit şi am dat s. mănăstiri Putna cu binecuvân- 
tarea rugătorului nostru părintelui domnul George, mi: 
tropolitul Sucevei dimpreună cu toţi boerii şi adu- 
narea tuturor popilor, cari se află în toate satele, cari 
aparțin mănăstirii Putna şi am orînduit, ca şi popii si 

"fă sul ascultarea ci cu Disericele din ținutul Sucevei. 
„Bisericele din ţinutul “Sucevei sunt -anume: 1) biserica 
„din , Vicovul-de-jos cu popă, 2) biserica din Mancuţ cu 
popă, 3) biserica din Voitin cu- popă, -t) biserica din "Pur 
navca cu popă, 5) biserica din Balcăuţi cu popă, i) bisc- 
rica din Greci cu popă, 7) biserica din Botuşan cu popă, 
apoi în ţinutul Cernăuţilor 6 biserici: bisericele cu popi 
din Cosmin, bisericele cu popi din Clişcouţi și bisericele 
cu popi din Ostriţa. Mai departe am dat noi s. noastre 
mănăstiri Putna cu binecuvântarea mai nainte . fostului 
nostru rugător și părinte duhovnicesc” Tuoniche, episcopul 

„din Rădăuţi (Radov) 6 biserici în acela-și ţinut al Sucevei 
şi anume: 1) biserica, cu popa din Climouţi, 2) biserica, 

  

1) Acest urie î-l traducem după traducerea permână de la ta- 
lula țerii din Cernăuţi. Uricul se afli publicat germâneşte de Wicken- 
hauzer în «Cesehichte der Klâster Woronetz und Putna», Czernowitz,. 1555, tom, I. fase. [. pag. 173—175 însă nu întreg, ci foarte mane, 
ha în unele locuri în traducere falsă, 

e
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cu popa din Frătăuţ, 3) biserica cu popa din Maţehetesă, 
4) biserica cu popa din Vicșani, 5) biserica cu popa din 
Balasinesei, 6) biserica cu popu din Vicovul-de-sus, cari 
biserici cu popi cu tot le-am primit: noi cu uricul episco- 
pului de la Rădăuţi dimpreună cu toate privilegiile, cari 
le-a avut episcopia de la moşul nostru, de la Voda Ale- 
csandru. Apoi am dat noi pentru aceste 6 biserici cu 
popi în ţinutul Cernăuţilor, 3 biserici cu popi în satul 
Cuciur, apoi 6 biserici la Mihalce și dacă se vor mai face 
biserici și popi de acum înainte, sau dacă se vor mai rîn- 
dui popi în toate satele numitei mănăstiri în ţinutul Su- 
cevei și al Cernăuţilor să fiă ei cu toţii sub ascultarea s. 
noastre mănăstiri Putna, să plătească acolo dările și toate 
veniturile, cari se cuvin mitropolitului de la, popi. Si igu- 
menul mănăstirii Putna să aibă a-i judeci și să nu se 
amestece pe veci nimene în aceea nici protopopii, nici 
şoltozii ori-și cărui. mitropolit sau episcop. Mai departe 
am întărit noi s. mănăstiri Putna o braniște împregiurul - 
mănăstirii pe Suceava cu toate isvoarele, Braniștea, începe 
de la colina Lauri pe opcina Falcăului pănă la drumul, 
unde-i mormântul lui Alecsa la Sipot. De aici pe vale 
pănă la Sadeu, mai departe pe şes pănă lu Rusca, pănă 
la ohirșa Seletinului și de acolo la cataractul Sucevei, de 
aici pănă la Păgâneşti, pănă la casa lui Bene, apoi eară 
pe şes pănă la dealul 'Limoftei și mai departe prin şes 

„pănă la Rune şi Bercheseu şi îară-și prin şes pănă la 
începutul Vizeului, de aici pănă lu începutul: Malesei și 
apoi pănă la gura Putnei, unde se revarsă ca în Suceava, 
Aceasta braniște să fii a s. mănăstiri Putna și călugării 
se prindă aici peşte și să-și pască vitele și nimene să nu 
cuteze a prinde în aceasta, branişte peste sau a paste vitele 
fără de scirea igumenului sau să facă alte oare-cari lucruri. 
“Poate aceste sus descrise sunt proprietatea mănăstirii Putna, 
despre care şi pentru toate veniturile s'a dat măniăstirii 
de noi urie neschimbat în vecii vecilor. Şi pentru aceasta 
este credinţa domniei noastre scrisului, credința mult iu- 
biţilor noștri fii: Alecsandru, Bogdan și Vlad și credinţa 
Doerilor noștri: a boerului Niag, a boerului Duma, a 
Dhoerului Gangur, a boerului Dragoş vornic, a. boerului 
Hărman, a boerului Iaţeo Hudici, a boerului Dajbog, a



— 35 — 

boerului Stefim de la Hotin, a boerului Micotă și Râţeş, 
părcălahi de Niamt, u boerului Andreico de la Ciorta- 
rova, a boerului Groza de la Orhei, a boerului Siear 
“părcălab de Novohrad, a boerului Clăneu spatar, a boe- 
rului Boldur visternic, a boerului Eremie postelnic, a 
bocrului Fruntaș stolnic, a boerului Șandru comis, şi cre- 
dința tuturor boerilor noștri moldovenești mari și mici. 
Eară după moartea noastră cine va fi domn ul țării noa- 
stre din copiii noștri ori din neamul nostru, sau ori pe 
cine va ulege Dumnediu să fii domn al țării noastre mol- 
doveneşti, acela să nu clintească dania și întărirea noastră, 
ci să o întărească și să o confirmeze, de oare-ce noi am 
dat și am întărit nceste s, mănăstiri Putna pentru mân- 
tuirea sufletelor antecesorilor şi părinților “noștri și pentru. 
săndtatea și mântuirea noastră și a copiilor noștri, Ear' 
cine va cutezi să strice aceste, acela să fii blăstâmat de 
Dumneqtu cel înalt, Mântuitorul nostru Isus Christos și 
de Preacurata sa maică, de cei patru evaugelişti, de cei 
12 întăi apostoli; Petru și Pavel şi de ceilalţi apostoli, de 
cei 318 părinţi din Nicea și de toți sânții, cari după po- 
runcile lor au slujit lui Dumnedău; acela să fiă asemene 
cu blăstematul Iuda și Arie și să aibă parte cu acei Iu- 
dei, cari au strigat contra lui Isus Christos: sângele lui 
asupra noastră și asupra copiilor noștri! Şi pentru mai 
mare încredințare şi întărire a tuturor celor sus scrise an 
poruncit noi credinciosului nostru boer 'Teutul logofătul, 
SC serie ucestea şi să atirne sigilul nostru la aceasta a 
noastră carte. 

"A scris în Suceava 'Doader Diac în anul 6998 (1490), 
Martie în 152. 

Primul început de sat românesc a fost, după cum 
am dis mai sus, în Falciu, Terenul de acolo eră dejă 
pregătit de locuitorii daci. EL eră priincios pentru âședare 
din punct de vedere de- apărare, fiind - locul ocolit giur 
împregiur de munţi, îndosit şi bine ascuns, așa clar” oare- 
cum asigurat contra unei invasiuni, mai ales de la 
răsărit, 

„ Aserţiunea, că prima descălecare românească a fost 
în Falciu se întăreşte și prin tradiţia păstrată la oamenii
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cei bâtrâni din Straja, cari istorisesc şi știu din moși-stră- 
moși, căi prima biserică cu ţintirim a Străjenilor a fost în 

 Falcău pe locul, care se chiamă şi astă-di «pe ţintirim». 
Locul acesta este astă-di proprietatea lui Miron Popescu 
şi a Nataliei Cotos, născută Popescu a lui Ilie, sospodari 
din Straja. 

Abii în secolul trecut s'a clădit o bisericuţă de lemn 
așa-şi în Straja pe locul ţintirimului vechiu de astă-qi. 
Li, aceasta bisericuţă s'a adus iconostasul cel vechiu din 
Falciu. 

După ce se învechi aceasta bisericuţă și tiinul-că nu 
puteă cuprinde pre toţi creștinii, sta clădit o altă biserică 
de lemn de molid, pe sesiu parochi: dă vis-a-vis de cea 
vechiă lingă părăul Ziminsl. Aceasta biserică s'a stră- 
mutat apoi în anul 188 li Rus-Plavalar, Pe locul, unde 
a stat's, masă se află înplântată în păment 0 Cruce Milo. 
sivă de fer, Aceasta cruce fusese mai nainte pe acope- 
remântul bisericei din Falciu şi al acelor două biserici din 
Straja. Locul, unde a fost biserica ultimă de lemn și 
unde sunt mai multe morminte de-ale foștilor păstori sutle- 
teşti din loc, este încungiurat cu un grilaj de leaţuri. 

"Un țintirim vechiu s6.f fost «în bahnă> pe parcela, 
care astă-di este: proprietatei, lui Pavel Popescu. Inainte 
de 29 „Aprilie 1756 se păstoriă comuna, Straja cu Sudcul 
de mai mulţi preoţi. - In amintitul an însă, sta sistemisat 
pentru. comuna Straja cu Sadăul un paroch. * Primul pa- 
roch sistemisat a,. fost preotul Vasile Aitriue recte Mitrie 
de origine din Crasna 1), unde s'a strămutat el la anul 
1798. “Despre acest preot istorisește tradiții locală, e că el 
ar fi eșit din minţi după ce văduvise. 

In locul lui Mitriuc tu propus, ca p: aroch pentru va- 
canta parochiă, la:5 Septemrre 1795, unicul competent, 
nou chirotonitul presbiter Stefun 'Ternovieţehi, originar din 
Oşechlib de peste Prut. EL fu presentat dej la $ Sep- 
teme, acela-și an, ca paroch și apoi întrodus, 
  

1) După «Normalien der Bucowinaer ger.-or, Dideose> tom. L., 
pag. 33, cărei lucrări î-i dencagă emisul consistorial «lin 19 Februarie 
(3 Martie) 1897 Nr. 1071 caracterul oficius, s 
paroch în Straja un oare-care Vasile Buczak, 

    

Hi tost în anul. 11$6



Condicele matricale pentru parochia. Straja le-au 
întrodus li anul: 1502 deji amintitul paroch Stefan 'Per- 

„noviețehi, carele a murit la 27 Aprilie 1530. Acesta a 
avut un vicar în persoana preotului Georgie Hacman de 
la anul 1812 pănă la 1817, “Acestuia i-a urmat cu ad- 
ministrator parochial preotul Ioan Temeni pănă la, Aprilie 
1531. De lu acest răstimp sta păstorit ' parochia Straja 
de administratorul parochial Vasile Bunceac. Acesta sa 
născut la anul 1802 și eră fiul preotului Stefan Buneeae 
din Vicovul de sus, carele repăosi acolo la anul 184]. 
Vasile Bunceace.a fost chirotonit în preshiter li 3 August 
"1519, aşu-dară în etate de L7 ani, de episcopul Daniil Vla- 
chovici: De la 1819— 1527 an tost amintitul păstor sulletese 
cooperator în Șipiniţ lângă socrul scu preotul Lomicovschi, 
cară de la anul 1827—1851 administrator în Câmpulung. 
In Straja a fost preotul Vasile Bunceace activ piină la 

„24 Noemvre 1846, când fa pus în disponibilitate. Maria, 
soţia Îmi muri la + Aprilie 1539, cară ella 6 Decemvre 
1547 și fu înmormântat lângă soţia sa pe locul biserieei 
celei vechi. Acest păstor sulletese a fost moșul după mamă 
al autorului acestei monografii. ! 

De la anul 1S16 a păstorit parochia Straja fostul 
paroch din Xipot Andrei Lipeţehi, pănă la finea lunei lui - 
Februarie 1859 când fu cl desrădicat din “păstoria sulle= 
tească și intră în clirul regular în mănăstirea Suceviţa. 
Acesta muri pe cale spre Sucerviţa.. E . 

De la 6/18 Mantie 1857 păstori parochia Stiiaja 
ginerele parochului Tipeţehi, fostul cooperator din Vicovul 
de sus Dimitrie Onciul, ca administrator pană la finea 
anului 1560, cară de la 1861 ca paroh -păni la 
15/27 Februarie 1881, când treci el ca paroch la în-! 
vecinate comună Vicovul de sus. a 3 

Pe timpul păstorici parochului Dimitrie Onciul, şi 
anume la 2 Ianuarie 1566, fu deslipită cotuna Sadău de 

„Ia parochia Straja și decretată ca espositură parohială. 
Tot pestimpul şi prin înriurința parochului Onciul, s'a 

zidit în Straja o biserică frumoasă de peatră în stil gotic, 
care este înzestrată cu un iconostas eşit de sub penelul prea 
timpuriu reposatului pictor academie Epaminonda Bucevschi. 
Biserica a fost începută la anul 1$67, tevminată în anul
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1340, sânțită însii abiă lu 23 Octomire (4 Noemrre) 1577. 
Actul sânțirei la săvârşit delegatul archiepiscopesc, -archi- 
mandritul archidiecesan, ulteriorul arehiepiscop și mitropolit 
Silvestru Morariu- Andrievici. Biserica aceasta a râmas 7 ani 
nesânțită, pentru-că didurile ei începură a se aședă şi a 
crepi, deci eră pericol de dărimare, ceca-ce însă, mulţu- 
mită ceriului, nu s'a întemplat. 

La anul 1580 fu numit parochul din Straji Dimitrie 
Onciul protopresbiter districtual al tractului Vicovilor, 

Din Februarie 15851 a administrat excurrendo pu- 
rochia Straja parochul din Putna Ioan Piotrovschi pănă la 
6/15 Septemvre 1881, când fu introdus parochul din Sânt- 
Ilie Temistocle Vorobehievici. 

Pe timpul păstoriei acestuia se zidi în anii 1854— 
18S5 ov casă parochială de cărămidă, cură la anul 1588 
se acoperi biserica locală cu tinicheă. 

Parochul Vorobchievici pirăsi comuna Straju strii- 
mutându-se lu parochia se Dimitrie din Suceava la 50 
Martie (11 Aprilie) 1896, când .tu introdus cu pi rock 
Dimitrie Dan, fostul paroch din Lugeni. 

Parochia Straja poșede două sigile, unul vechiu cu 
înseripția cirilică : <Pecfeteu) besfericei) chr(iunului) în- 
trărdi) în bes(erică) a maic(ei) prec(estei) din Straja>. Acest 
sigil trebue să fiii vechiu și probubil al bisericei celei de 
pe ţintirim, sau poate chiur al celei din Falciu, căci hramul 
bisericei din sesii u fost <Nasterea Maicei Domnuluis, 
Sigilul al doilea este acomodat hramului present al bi- 
sericei, represință "Adormirea Maicei Domnului şi poauntii 
inscripția modernă: «Parochiatul se. or. din Straju:. 

- In comuna Straja sa deschis pentru prima oară o 
școală naţională la 1 Septemvre 1$60 sub priveghiereu 
consistorului bucovinean, în casa gospodarului Atanasie 
Chira. i 

Primul învâţător lu aceasta şcoulii a fost de lu acti- 
varea ei păni la finca lui Lulie 1562 Nicolai Ouciul în 
calitate de suplent. Acestuia i-a urmat Nicolue Bocance 
ca învățător definitiv pănă la finea lui Iunie 1869. La 
3 Iulie 1869 s'a desființat școala naţională și în locul ci 
s'a deschis o școală publică de o clusă, sub priveghierea
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Statului, întrun edificiu de lemn pe locul școalei din pre- 
sent. Ia aceasta şcoală a funcționat dejii amintitul Ni- 
colue Bocance de la 1 Septemvre 1869 piină la 6 Oc- 
tomvre IST1. Tai î-i urmă Grigorie Aurite în calitate 
provisorică și funcţionă de la 21 Noemvre 1S71 pănă la 
finea lui August 1873. De la 19 Octomvre 1873 pănă 

„a BL August 1886 a condus aceasta școală învățătorul 
Samuil Sosnovici, cară trecând el în pensiă, î-i urmă de 
lu 2 Septemvre 1886 Nichifor Bocance în calitate provi- 
sorică. Ia 1889 deveni el definitiv, cară la anul 1890, 
câud se lărgi şcoala locală în una de două clase, i-se în- 
credi conducerea ei. 

In anul 1890 fu orânduit pentru școala locală -Ni- 
colae Hurjui, ca învățător inferior, care a fost aici activ 
pănă la anul 1592. Acestuia i-a urmat în oficiu în ace- 
ea-și calitate Vasile Beuca, cară lui î-i urmă în anul 1893 
d-şoari Ecaterina Vasilovici ca învăţătoare aucsiliară. 

La anul 1894 cară-şi fu lărgită școala, locală din 
una de două clase în una de patru clase și fură numiţi 
ca învețători auesiliari: d-șoara Magdalina Vasilovici şi 
secretarul comunal din loc Alecsandru Daşchievici. 

Cu începutul sanului școlar 1$96/7 fu permutată d-ra 
Magdalina Vasiloviei la Vicovul de sus și Alecsandru Daş- 
chievici fu desrădicat. In “locul lor însă fură întroduși fraţii 
Coustantin și Elena Velehorschi, primul ca învățător Dro- 
visor, cară a doua ca învățătoare aucsiliară. 

La şcoala locală s'a întrodus, la iniţiativa președin- 
telui consiliului şcolar local Dimitrie Dan, cu începutul 
anului școlar 1896/97 un înv&țământ practic din măsărit 
Şi strugărit, carele se “conduce_de învățătorul Constantin 
Velehorschi. -. 

In comună se pot bine cunoaște rodurile cele bine- 
cuventate ale școalei, căci mulți gospodari ştiu serie şi ceti, 
Generaţia cea tinără însă este mai-că întreagă instruită. 

In timpul din urmă cercetează vre-o câţi-va băieţi 
din loc gimnasiul din Suceava, eară unul absolvează în 
anul acesta școala cautoralii (dăscălia) din Cernăuţi. 

„Din vara anului 1896 esistă în comuna Straja, o so- 
cietate de lectură sub numele <Paza» cu 70 de membri.



, 
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Cabinetul ci poşede o bibliotecă de vre-o 50 de tomuri: 
și broşuri primite în dur de li «Societatea pentru cultura 
şi literatura, română în Bucovina», Dr. Ioan Sbiera, pro- 
fesor de universitate, Dr. George Popovici, deputat în ca- 
mera imperială din Viena și parochul local Dimitrie Dan. 
Din toi se află în cabinet: «Deşteptarea» şi + Patria. 

CAPITOLUI, II. 

Situaţia comunei Straja. 

Straja este un sat în districtul Rădăuțului din Bu- 
corina. O comună Straja (Lagerdori) se află în cottul 
Timișului în Ungaria. Numele comunei este sluv şi în- 
scamnă în toate limbele sluve = păzitor sau sentinelă, 

Comuna are o întindere cam de 7 chilometi şi se 
începe la răsărit cu chilometrul 5%/, şi cu ferestriul lui 
Preusser și se sterşește la apus cu chilometrul 121/, și 
cu numărul casei 362, | 

Deosebit sunt mai multe case românesti — afarii de 
multele bordeie pentru vite — în Faleiiu. 

__ Înălţimea terenului comunei de pe șes variază între 
507 m și 533 m peste suprafiți mării, sunt însă în sat 
rădicături de o înălțime de 592 m. 'erenul se ridică de 
la începutul satului din-spre răsărit (Vicov) dela 507 n, 
așa, că la capătul Străjei dinzspre Falcău ajunge la 333 m 
cară pe partea meaqă-noptală pănă la 592 m peste su- 
prafața mării, | - - 

Suprafaţa, teritorului comunei politice” Straja dimpre- 
ună cu teritorul domnical este de 71459 hectare, din cari 
2665 hectare sunt proprietatea comunei, cară 4794 hec- 

„tare ale fondului religionar, - “ 
“Comuna este situată pe un șes îngust de-a lungul 

viului Suceava între - dealul Școrbura (996 7n) şi dealul 
lui Cotos (986 m) din-spre meadă di şi dealurile Cerbul 
(682 m) și Arşiţa sau Leordina din-spre apus şi 
dealurile: Bucovul (1107 2), Plăiuţul (761 m), Mlaca 
(661 m) şi Deluţu (514 m) din spre meadă-noapte.” Spre 
apusul comunei este o îngustime de teren de vre-o 3 km 
pe unde curge apa Sucevei, care despărțeşte: Falcăul de
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Straja. Spre răsărit este comuna deschisă şi șesul Străjei 
se impreună cu cel al Laurei. Prin mijlocul comunei duce 
o şosea districtuală, nu prea bine conservată, de lu Vico- 
vul de sus spre Cârlibaba, munţii Caspaţilor. In present se 
lucreazii la o cale ferată, care avend juncţiune cu cea, din 
Riidăuţi va trece paralel cu “malul drept al Sucevei prin 
poienile comunei. Staţia se va construi pe locul dintre fe- 
restreul de pe Boul şi soba de ciment a lui Morbitzer 
vis-a-vis de locul de pe țărincă, unde în curând se va des- 
chide tirgul stptămânal de vite în Straja. 

Comuna Straja se compune din cutuzile: 1) Cutul 
de jos; 2) Bahna; 3) Baimacul; 4) Ziminelul; 3) Vatra, 
satului; 6) Țărinca și 7) Cutul de sus și cotuna Falciul. 

Numere de case sunt în Straja, fără Falciu, 574, 
pentru cari. case cu liveţi cu tot se plăteşte un biv anual 
curat, fără de cheltueala comunală, de 1414 îl. 76 cr. 

Comuna, se percurge de riul Suceava şi de piireele : 
1) Piărăul de lu Fătăciuni, care isvoreşte de sus din dealul 
Fătăciuni ($56 m) şi se revarsă în riul Suceava lângă ji= 
tăriă, Jităriă şe numeşte locul acel din causa, că înainte 
vreme erau acolo jitari, cari păziau poienile Talcăului; 2) Pă- 
răul Străjei, carele isvoreşte de sub dealul Poiana cerbu- 
lui (652 m);- 3) Părăul Lisonticenilor, carele isvoreşte de 
sub dealul Arşiţa sau Leordina de lângă Leotinceni ; 
1) Zimineul, carele isvoreşte de sub dealul Bucov; 5) Gru- 
mezul, carele isvoreşte de sub dealul Plăiuţ; 6) Baimacul, 
carele isvoreşte de sul deulul Arşicioara. "Poate aceste 
păraie se revursă în riul Suceava. 1) Părăul râu, carele 
isvorește de sul dealul Mlacă Și se revarsă în părăul Laura 
de pe teritorul Vicovului. 

Cotina Ialeiu se pereurge de piăraele: 1) Falcău- 
țul, care isvoreşte de sub dealul Vucov şi Petrușea (11-15) 
Și se revarsă în părăul Falcău ; 2). Falcăul, carele isvoreşșto 
de sub dealurile Demetriţa “(990 m) şi Bucovul lui Goian 

Şi se revarsă. la Poleucuţa, în părăul 'Pomnatie și 3) Tom- 
natecul, carele isvoreşte de sul dealul Tomnatie (1113 m) 
Și se revarsă în riul Suceava. Ia 

Comuna Straja cu Falcăul se mărgineşte în- spre 
răsărit cu cotuna Laura a Vicovului de sus, în spre meadii-
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di cu comunele Carlsberg și Putna, în spre meadă-noapte 
cu pădurea Laurei și în spre apus cu cotuna Frasin, care 
aparţine la Sadu, atinența comunei Seletin. 

Hotarele comunei sunt marcate prin movile. Astfel 
de movile hotarnice se atli: 1) o movilă Ti grădina lui 
Preusser; 2) o movilă în livada lui Costan Popescu a Ma- 
rici; î o movilă în șesul Laurei pe locul numit la Schi- 
poreaseă»; 4) o movilă mai sus de cea amintită pe un 
deluţ și anume pe locul Iui Nicolai Stirhan; 5) o movilă 
mai sus pe locul lui 'Poader Bodnar; 6) o movilă pe locul 
lui Vasile Bodnar; 7) o movilă pe locul lui George Co- 
tos; $) o movilă pe locul lui Pamfil Tomiac; 9) o movilă 
în pădure la «preluea cu movilă»; 10)o movilă în Arşiciora 
pe locul lui Toader Hasna. Toate aceste movile hotărese 
teritorul Străjei de cel al Taurei respective al Vicovului 
de sus; 11) 3 movile la Vucor ca hotar cu Coşciuia şi 
Şipotul de pe Siret; 12) 3 movile pe Petruşca, în dealul 
lui Aleesi, ca hotar cu Vicovul de sus și Crasna; 15) 3 
movile la Paltini în Bucovul lui Goian, ca hotar cu Crasnu 
şi Coşeiuia; 14) 3 movile la Dumitriţă în Bucovul lui 
Goian, ca hotar cu Coșciuia; 15) o movilă la Cușba, ca 
hotar cu Şipotul de pe Siret; 16) o movilă la Tomnatic 
(Poiana lungă), “ca hotar cu Sipotul de pe Siret; 17) o 
movilă la Cornu, ca hotar cu Seletinul şi Şipotul de pe 
Siret; 1$) o movilă la Dosul cărmaciului (Ciu mirnar), ca 
hotar cu cotuna Frasin; 19) o movilă la Gura Ascunce- 
lului celui mic, ca hotar.cu Sadiul; 20) 3 movile la Stă- 
uina în dealul lui Cotos,ca hotar cu Putna; 21) o mo- 
vilă la Măgura vacii, ca hotar cu Putna; 22) o movilă 

- la Pise, ca hotar cu Putna și Rus-Moldoviţa; 23) 3 mo- 
vile pe dealul Școrbura, ca hotar cu Putna și Carsberg, 

Tradiţia locală istoriseşte, că înainte vreme să fi 
fost părăul Laurei hotar între Straja și Vicovul-de-sus, 

Comuna Straja are câte-va bucăţi de toloci prun- 
doase și sterile ca-și dealul Arşiţa şi.o pădure comunală 
măricică la un loc 1993 jugere și 288 stânjeni pătrați, 
sau 11-47 hectare şi 36 ari cu un venit anual curat de 
333 fl 49 cr, 

In anul 1892 s'a năruit desub Bucov vre-o 20 de jugere 
„de deal cu pădure cu tot din pricina ploilor mari şi repedi.



Pentru pădure plăteşte comuna un bir anual de 
135 fi. și un ccvivalent de 3$ îl. la un loc 1734. 

Pimentul cel şes al comunei, adecă cel al livedilor, 
este mai-că preste tot petros și plin de prundiş, Aceasta 
se esplică prin împregiurarea, că riul Suceava şi-a avut 
— după mărturisirea, tradiției poporale locale — albia sa 
prin locul, une este situatii astă-qi comuna şi pentru-că 
riul când veni mare, ceca-ce se întâmplă şi se întemplă 
destul de des. eșiii din albia sa, se rovărsă peste șesul 
întreg și-l um leii de prundiș, care-l coborii dimpreună cu 
bolovani, stân-i și copaci din crăpăturile munţilor, 

Pămentul cel din Bahnă şi de sub Bucov este bah- 
nos, cleios şi galbăn, 

Dacă se toamă gunoiu (tirlă, după terminul local), - 
atunci devine productiv atât pământul cel petros, 'cât și 
cel cleios, 

Dealurile, cari încungiură comuna și formează parte 
proprietatea fondului religionar, parte a comunei, sunt sau 
pleșuve sau acuperite cu bradi, molidi, fagi, carpeni sau 
cu huciuri de aluniş și mestecăniș, 

Foarte frumoasă este schimbarea colorilor de verde 
deschis a fagilor și verde închis a bradilor și molidilor și 
represintă un tablou răpitor pentru locuitorii de la țeară. 

| Pe tfenaţele de pe dealuri crește un fân nu înalt, 
însă moale, des și foarte cu spor, pe care î-l mănânci 
vitele foarte bine. Livedile cele mai multe sunt fenuțe şi 
numai jumătate din ele se ară și se samănă mai ales cu 
păpuşoiu. 

Aici trebue să observ, că toate fenațele și livedile, 
atât din sat cât și de la Falcău, sunt îngrădite cu răzlogi. 
Garduri sunt atât de multe, că dacă sar întinde ele în 
lung, apoi celalalt capăt ar ajunge de sigui pănă la Nistru, 
de nu și mai departe. - 

Gospodarii din Straja au avut ȘI ţarine la şes și 
anume mai întâi la Balcăuţi. Acolo aveau ei coşere, în 
cari se turmă toamna păpusoii cei destăcaţi. Coşerele se pă- 
zinu de jitari însurați, cari. înmulţindu-se au luat toate ţa- 
rinele în- stăpânirea lor, iar” vechii lor stăpâni: au căpătat 

i
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alte ţarine în Durneşti (Hadikfalva) în «Sua: Acolo 
avei și parochia o parcelă cam de o faleiă. Gospodarii 
însă au vendut cu încetul aceste țarine, fiind-că lucrarea 
lor le eri peste mână din cuusi depăntării şi pentru-că 
ungurii le făceau multă stricăciune. Astii-i mai au vre-o 
20 uospodari ţarine pe teritorul Frătăuţului nou. 

Din causa, că în comună lipsesc ţarinele, de aceea - 
nici nu se îndatinează a face sânțirea câmpului, ca pe 
lu ses, 

Atât dealul Şcorbura, proprietatea fondului religio- 
nar, cât şi dealul Arşiţa, proprietatea comunei, conține 
petri vărouse din cari star pute fabrică ciment. 

Din dealul Scorbura s'a esploatat aceste petri de 
la anul 1870—1895 de un german din Moravia Franz 
Morbiţzer, î. r, conducător de clădiri în disponibilitate. 
Acesta a făcut.o invenţiă de nişte sobe, anume și-a ars 
din aceste petri un ciment de primu calitate pentru care 
şi-a luat un patent și un privilegiu. Pentru cimentul fa- 
bricat de densul a fost el decorat de Majestatea Sa Impă- 
ratul cu crucea de aur cu coroană pentru merite. 

Petrile de acest soi,aflătoare în abundanţă şi pe teritorul 
comunei, încă mau fost esploatate, de-și în câte-va rânduri 
niște antreprenori cercară să ice în arendă dealul Arşiţa 
în scopul esploatării petrilor văroase şi fabricării de ciment. 
"Poate pertractările însă nu duseră la nici un resultat, 

Din causa, că în comuna Straja șesul. Sucevei în- 
cepe a se lărgi, trage pe șesul comunei vara și carna, mai 

:ales demineața pănă la oarele S şi seara, un curent atât 
„de puternie, încât el sboară roua, ba chiar şi bruma. 

Alăturea cu cuptoarele fabricei de ciment se ailă, 
lângă dealul şi părăul Boul, așa numit, pentru-că acolo 
avei, direcţia hevgheliilor de stat din Rădăuţi un grajd cu 
boi, un ferestrău de scânduri. Acest ferestrău se pune în 
mișcare cu apa părăului Boul şi din rîul Sucevei. 

“În Falcău lucrează alt ferestriu mai mare ŞI cu va- 
por. Aceste ferestree sunt proprietatea unei societăţi ger- 
mane pe acţii din Viena care esploatează pădurile fon- 
dului religionar. In aceste ferestree lucrează diua și noaptea NI 
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. 
o mulţime de oiumeni, mai ales străini, germâni, italiani, 

„ruşi din Cuturi în Galiţia şi puţini români din Straja. La 
aceste fabrici capătă pe Qi un lucrător harnic 1 îl. 30 cr. 
și făinii de mămăligă, care împregiurare esplică. că în 
comuni lucrătorii sunt foarte scumpi. 

Cotunul Falciu este situat într?o depărtare de 21/, 
chilometri de comuna Straja pe riul Sucevei în sus, Șo- 
sean sau cearcula», care duce de la Straja spre Falcău, 
este tăiată din coastele dealurilor şi construită de-a-lungul 
albiei Sucevei imediat pe ripa stânga a riului. "Terenul 
este aici romantic-stlbatie,  Copuci urieşi crese pe stânci 
colosale în pripor și călttorul vede toate rădăcinele gigan- 
ților Dragi şi fugi. Nu odată privind la ci cum stau ci 
aplecați peste şoseă, te cuprinde un fior rece, căci credi 
că la moment vor să se restoarne peste tine și să te 
turteascii. “Dot la câţi-va paşi întălneşti câte un păriioaș, 
câte-va linguri de apă, care se rostogolește la vale cu sgo- 
mot mare printre păreţi urieşi de peatră îmbrăcaţi. în 
haină verde de mușchi deși. Părăoaşul tot curge ne înce- 
tat și cu- multă grabă în prăpăstioasa-i cale spre a se 
perde în limpegile valuri ale Sucevei, 

i __ Eşind din Straja spre Falcău întâlneşte călătorul, pe 
un tăpgan în partea dreaptă a șoselei la chilometrul 12.5, 
un monument de peatră în formă de piramidă. Ela fost 
ridicat aici de fostul forestier al pădurilor fondului reli- 
gionaur din Straja Popi, întru amintirea iubilcului căsă- 
toriei de 25 ani (24 Aprilie 1879) a preahunului şi marini- 
mosului nostru împirat Fracise Iosif [. cu preagrațioasa 
împirăteasă Elisaveta. Monumentul este înzestrat cu o 
înseripțiă cu. litere de aur în limba, germână și a fost sân- 
țit de fostul paroch local şi protopresbiter districtual Di- 
mitrie Onciul. | 

Un asemene monument în formă de piramidă, însă mai înalt de cât cel amintit, s'a rădicat tot din acel in- cident de Franz Morbitzer în griidina fostei fabrici de ci- 
ment de la capătul: satului din-spre Vicov. Astă-di acest 
loc, carele mai înainte a fost al fondului religionar, apoi 
se vendiă lui Franz Morbitzer, a trecut prin cumpărare la . mezat, dimpreună cu toate edificiile, în present desolate și 

,



cu ferestriul de aliturea, în proprietatea lui Peter Preisser. 
Locul, unde stă astă-di ferestrăul amintit, a aparținut la 
comuna Vicovul de sus, însă cumpărându-l Morbitzer și 
rădicând alăturea fabrica de ciment, l-a trecut în cărţile 
„tabulare ale comunei Straja. Ferestriul de pe locul umin- 
tit. este mic, taie și el scânduri şi dulapi şi se mișcă cu 
putexea unui arm din apa Sucevei. 

In partea de meadă-noapte a Falcăului, pe părăul 
Ciomârnar sau Tomnatic în sus, a fost. înfiinţat nişte un- 
guri la eul 1545 o coloniă sub numele «Tomnatic-Cio- 
mârnar>. Acolo rădicară ci, pe locurile fondului religio- 
nar, 31 c> case. Colonia a esistat pină la anul 1866, 
când se dzefiică și împrăștia, Prin aceşti 21 de ani, cât 
a esistat aczasta coloniă, a vornicit asupra ci gospodarul 
din Straja 'Poader Cărciu al lui Costan. Ungurii coloniști . 
se ocupau mai ales cu facerea de cărbuni de lemn și, 
oprindu-li-se “lemnul trebuincios spre acest scop, ci î-și 
venduriă locurile Străjenilor și se” duseră înapoi unii la 
Andreas- și Hadiktulva, de unde veniră, alții la Ungaria. 

In comuna Straja sunt două mori de măcinat. Una 
este situată la capătul satului din-spre Vicov, alăturea cu 
proprietatea. lui Preisser, fosta fabrică de ciment, Aceasta 
moară este proprietatea, fondului religionar, are trei petri 
şi se ţine în arândă de un Germân din Arbore, 

A doua moară cu două petri este situată nu departe 
de şcoala locală pe locul reposatului gospodar George 
Pleşca. E este proprietatea ulor doi Evrei din loc și se 
ține în arândiă de fratele arendașului morii dejii amintite. 

"In timpul din urmă i-sta alipit şi o piuă de sumane. 

In anul curent au deschis proprietarii acestei mori 
și o labrică de sumane în care se toarce lâna cu 36 tuse 
şi se ţese tot cu mașina. Imecrul eșit din aceasta mașină 
este mult inferior celui cșit din degetele și stati- 
vele gospodinelor. Si în Falcău este e moară cu 2 petri 
pe păriul Falcăuţi în faţa ferestrăului de acolo. Proprie- 
tarul ci este un Germân din Frătăuţul vechiu, care a 
posedat tot pe părăul Falcău, însă mai în sus, o piuă de 
sumane cu 2 guvane,. carezastă-di nu mai esistă,     
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La mijlocul dealului Arşiţa sau Leordina este un 
isvor de săritură (Slatină), care conține un procent fo:urte mic de sure. Locuitorii o scot de două ori pe săptămână în fideleşe şi berbinţe şi stropesc cu ea pășunea vitelor, 

Pănă la anul 1SS4 a tost la poalele Leordinei — cam un chilometru mai jos de cel present — un istor de sărătură. Slatina lui s€ f tost bună şi pentru fertură, au- torităţile finanţelor însă astupară isvorul. 
Pe părăul Baimae a fost de la anul 1560—1593 un maidan sau o fabrică de potașă, care se fiicei din ce- nuşi copacilor urși. i 
Drumul în vechime nu eri ca astă-di pe şes, ci pe coastele dealurilor şi prin bahnă, 
Tradiţia poporală locală istoriseşte, că în vechime s'a fiicut un drum deschis, tindu-se pădurea la capătul satu- lui din sus, lângă locul, unde este o îngustime de teren naturală lângă păraele de lu Fătăciuni și Ciolotei. La vreme de nevoii și anume pe timpul invasiunei dușmanilor, se închidei drumul cu pădure tăiată, Acolo eri îngropat în păment un stelp înalt, învălit pănă în vârf cu paie și rășină. Lângă acel stelp şedei straja di și noapte, Aceasta, - dacă vedei că se apropie vre-un dușman, da foc paielor dimpregiurul stâlpului, care aprindend rășina ardeă cu o pară înaltă timp îndelungat. Acest loc, curele se vedei, „ destul de departe, eră pentru locuitorii Străjii semnul, că se tpropiă din acea parte vre-un dușman. Atunci bărbaţii trebuiau să apuce de grabă armele -ŞI să stee în potriva oardelor barbare, cari năvăliau peste ei ardând, pustiind şi omorînd, ear” femeile, copiii și neputincioșii bătrâni s'o 

apuce pe cunoscutele potece în apropiații munți și s& se 
ascundă. 

Conform cu aceasta tradiţii este construit sigilul co- 
munal de astă-di. EI represintă o poartă deschisă și trei 
ciuhe înalte. Sigilul cel mai vechiu însă, carele s'a, per-. 
dut şi a cărui întipărire se poate ved€ în scrisori vechi 
comunale, represită pe un plan doi uși sau doi mistreți 
cu inscripția «Strascha». 

Astfel de stelpi de paz sau ciuhe, erau mai multe. 
O ciuhă se afli în mijlocul satului” pe 'Țărincă, alta la 
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capătul satului spre Vicovul de sus şi alta pe dealul (aru- 
iul porcului. Acest deal (gruiu, gruieţ = deal) se numeşte 
al porcului, pentru-că oare-când su ucis aici un pore scl- 
batie. —- Lângă fiă-care stelp de pază eră şi o toacă de 
lemn, îni care se hătei spre a alarmă satul la apropierea 
vre-unui duşman. 

La cas de pericol şi mai ales noaptea se trăgeau 
clopotele, ceea-ce semnul apropierea dușmanilor 

După cum se vede eri teritorul comunei Straja un 

punct de o însămnătate mare strategică, căci pe aici puteau 

să se coboare din muiiţi oare-curi inimici la: şes, iar” alții 

puteau să pătrundă pe aici în munți și apoi în Ardeal 
și Ungaria. ! 

Fiind aici postate sentinele continue, este ușor de 

înțeles, căi aceasta împregiurare a contribuit, ca comuni 

să primească numele: Straji. 

Pradiţia locală ne îstoriseşte, că pe acele timpuri de 

grea urgiii erau fereştile caselor provădute cu ochiuri din 

beşici «de vită şi oaiii. Frica de duşmani, cari foarte des 

visitau pe hieţii Români, de-şi nu erau poftiți și prădau 

vite, oameni şi averi, eră atât de mare, încât came se 

“ legi cu o aţă și așa legati se punei în oală la fert. Gos- 

podina însă se puneă, pe timpul fertului mâncării, cu ure- 

Chia la pământ şi asculti ori de nu se aude din vre-o 

parte vre-un vuet sau tropot pe pământ. Dacă audii ceva 

apuci pe. loc carnea de aţă, o scotei din oală, î-și luă 

copiii și fugii —- lăsând casa pustii — cât putei în pă- 

duri și munţi, unde stă uscunsă pănă ce se retrăgeă duş- 

manul de bună voiă, trecând mai departe, sau de nevoiă, 
alungat fiind de sătenii înarmaţi: , 

Atunci aveă fiă-eare sătean pentru apărare puşti, cu- 

rabine, pistoale mari cu miinunchiurile ferecate cu aramă 
sau şi cu argint, iatagane şi un fel de fureuliţe. Lata- 

ganul şi fureulița se purtau amendouc întro teacă la 

râu. Incă şi astă-di se mai află astfel de arme pe 

“la o seamă de gospodari, cari le-au moştenit de. la moși- 

strămoși. a 
Românii din loc î-şi aduc aminte, că moşii, ba chiur 

părinţii unora, au dus birul la Taşi. Despre vornicul . din
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Straja, Voader Buzau, poreclit Bulgarul, se istoriseşte, că 
pe când ducei el la Iaşi birul, eră îndată primit lu vis- 
teriă, unde i-se lui birul în seamă. Ceilalţi vornici din 
împregiurimea Străjei însă, așteptau cu septămânile pănă 
ce erau chiemaţi. Causa acestei preferări eri, că Buzan 
duceii stăpânilor, adecă p receptorilor de acolo, de odatii cu 
birul şi câte o căprioară împuşeată prin împregiurimea 
Străjei.  Vornicii despre cari î-și pot aduce oamenii din 
loc aminte, că au dus birul li Iaşi sunt: 'Poader Buzau, 
Ignatie Juravle. Vasile Pădure al lui Tuca şi Simiou 
Popescu. , 5 

Inainte vreme nu se simină prin aceste locuri pă- 
- Dușoiu, ci numai pâne albă (grâu), ca” pentru mămăligă 

se aduceă mălaiu mărunțel din ţeaă. Hrana locuitorilor 
constă pe atunci nai mult din cărmuri de vite domestice 
şi sclbitice, 

De pluguri nu se ştii pe atunci nimic, eur? livedile 
se sepau cu hirleţul. 

” Mori nu erau, de aceea avei fiăi-care casă o rișniță 
de mână, -. 

Tradiţia locală istoriseşte, că pe teritorul: comunei 
Straju s'ar află în multe locuri comori, Aşa se dice, că 
în dealul <Gruiul porcului» s'ar afli o pivniţă plină cu 
bani; pe locul unde uu fost inninte vreme 3 mesteceni. 

O comoară să se afle în livada lui George „Chira 
spre' meadă-noapte de casă, lângă părăul Baimac. In acest 
loc a vădut femeii numitului sătean cum ardeau banii, a 
spus despre aceasta lu oameni, cari au început u. săpă 
pe locul arătat. Dacă luându-i-se femeii graiul, oamenii 
au încetat cu săpatul, car” femeia numai foarte cu înce= 
tul sa însănitoșat, 

În Ascuncel să fi âtlat un Italian, pe părul cu ace- 
la-şi nume, sub o lespede o comoară şi ridicând oa 

"părăsit aceste locuri. 

Nicolai Cotos Crăciun a ailat în livada sa, pe când 
„ară, o bombă de tun de peatră de creniine în mărimea unui 
ou de gâscă, care o păstri; credând, că. este bine a av6 -un 
astfel de ou în casă. Tot el să fi găsit în livada sa o co-. 
moară de ruble și galbeni, 

p% 

i _
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Pot așa se istoriseşte, că o comoară star ali ascuusă 
înti'o prăpastiă a dealului Şcorbură. Despre existenta 
acestei comori, st dice. că ur fi primit știre răposatul can- 
tor bisericesc Joan Pitei şi gospodarul Ioan Cotos al lui 
George, mergând ci înainte de vre-o 10 de ani la Mol- 
dova după boi. Acolo să se fi întâlnit ei întrun sut cu 
un orb bătrân cam de SO de ani. Acesta audind, că numiții 
sunt de loc din Straja, săle fi spus, că el și încă cu alţi 
vre-o 40 flăcăi au depus în stâncile Şcorburei o comoară 
pe când erau urmăriţi de poteraşi. Orbul să le îi spus, 
că dacă ar află ei acei comoară, aceasta ar îi de ujuns 
ca din ea să trăească întreu satul ușor și fără de grijă. 

Pe stâncile Şcovburei şi în Ascuns s& se afle oare- 
cari inscripții. 

In Straja a fost spânzurat hoţul « Pintea», după cum 
istoriseşte tradiția locală, pe dâmbul de dinapoia cărsmei 
celei mari a fondului religionar. 

“În pădurile fondului, cât și în cea a, comunei se utlă: 
bragi, molidi, fagi, paltini, arțari, catrafoi, ulmi, tisă (mai 
rar), mesteceni, arini, aluni, pădureţi, peri, cireşi vișini, 
soci și lose. Pădurile sunt mai departe pline de: iragi, 
afine, căpşune, smeură, mure, rișcovi, bureți ş. ît, 

Din sălbătăcimi sunt următoarele feluri: urşi (rar), 
lupi, vulpi, veveriţe, epuri de munte, cerbi, căpriori, jderi, 
dihori, râși, mâţe sălbatice, helgi. _ Din sburătoare urmă- 
toarele: cocoși sălbatici, pătătnichi, cuci, mieule, sturzi, 
ochiul boului, buhe, uli de găini, vulturi ș. a. 

Pe şes se văl primăvara şi cocostirei, în sat însă 
nu-şi fac ei cuiburi, din causa, că toute casele şi cele- 
lalte acareturi de lângă ele sunt acoperite cu draniţe. 

Prin sat se află mulţime de rândunele, care î-şi fac 
cuiburile în podurile caselor și-s atât de domesticite, că 
întră și ies prin tinda casei. Sunt. și mulți lăstuni. Ace- 
ştia î-şi fac cuiburile sub streşinele caselor. Cuiburile lor 
însă se strică, căci dacă star lăsă în pace, atunci în respec= 
tiva casă s'ar face ploșniţe. Şi o mulțime de vrăbii tră- 
iese prin sat hrănindu-se din felurite insecte, omide, 
muște ş. a. 
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Ia câmp și prin livedi se află codobature, presuri 
pițigoi, botgroși, saaiţe, preprelițe, țărei, corbi, cioare ş. a. 

Vânatul de pe teritorul comunei se ține în arendă 
de străini. 

In apele Sucevei: se găsesc vidre, carii în părăul 
Falcău păstriivi. În amândouă apele se află: lipeni, eleni, 
nrene, porșori, grindele, chişcari, sau svârlugi şi pitici, 

Prin păraele satului şi mai ales în Baimac Și'n 
Păruul râu se află raci și lipitori, 

Dintre terăitoare se află prin păduri şi poieni: 
şerpi roșii şi cu păr, şopirle, năpârei, salamizdre ş, a. 

CAPITOLULIII. 
Originea, şi caracterul „poporului. 

"Pradiţia poporală locală ne spune, că prima familiă, 
cure sa uședat pe teritorul Străjei, să fi fost cou a Bu- 
zănenilor. Mirare însă. că aceasta familii nu se în- 
mulţeste. | 

Familiile: Chira și Cărciu sau coborit înconce din 
Borşa (Maramureş). - 

Familia Tomiac a venit din Suliţii sau Moldova. 
Mult numtroasa familii Popescu să fi venit de pe- 

“ste Prut. 

“Jurăvlenii să fi venit încoace din Galiţia, carii Pa- 
sailenii din Răstouce, 

Paduchenii, dice, că” se trag de lu un oare cure 
Imea Boca Pădure din Dărăbani în România. Venind 
acesta încoace și aședându-se aici au trebuit urmaşii lui 
sc vină în contact cu amploiaţii germâni de la hergheliile 
statului. Aceștia, neputând pronunță litera „r* cea ce ger- 
mâinilor li se. întîmplă adese, i-a strigat „Paduchie* şi 
acest nume li-a rămas tuturora, până'n iu de ustă-i 
și numai unul din urmașii acestora la schimbat în 
- Dumitrescu“, 

Poporul băștinaș din Sraju este prisne_ românesc cu. 
"toate că în comună triăesc încă vre-o 20 funilii de Evrei, 

10 de Nemţi şi 3 de Țigani. _ -



Românii și iganii mărturisesc confesiunea orgto- 
doxii-orientală și numără _GLO fiumilii cu 2902 suflete, din- 
tre cari 1512 sunt de gen masculin cară 1390 de gen 
feminin. În anul LIS6 să fi fost în Straja S5 fumilii !). 

Familiile române poartă numele urntătoare: Popescu, 
Juravle, Cotos, Cărciu, Potriucean, Păduchie, aceste sunt 
cele mai numeroase, apoi: Aloxaudriue, Andrieș, Băimă- 
ceanu, Balan, Bănileanu, Rarhier, Bein, Bermeziuc. Bos- 
daniue, Bocanee, Bres, Buba, Bunciac, Buruciuc, Burla, 
Buta, Bodnur, Buzan, Calance, Cantemir, Chira, Coca, 
Comuriţa, Coler, Cozule, Crisneanu, Creţan, Cuibuș, Cu- 
ciurean, Dan, Diaconiuc, Daşehevici, Dumitrescu, Frun- 
taş, Gawrileiue, Hanţar, Hasna, Lao, Ilaş-Rusu, Lucas, 
Mironeseu, Mleşniţa. Morar, Pasaili, Pintescu, Pintiuc, 
Pitic, Pitei, Pleşca, Sauciuc, Stoler, Şofliu, Șehipor, 
Știrban, Purnovieţehi, 'omiae, Țiganiuc, Ursaciuc, Ursu 
leanu, Vasiloviei, Velehorsehi, Vileinschi. 

Tiganii poaită numele: Meţcan, Perdeica şi Purşuza 
şi sunt toți ferari şi musicanţi. — Nemţii din Straja şi 
Yalcău sunt parte romano-catolici, parte evangelici şi se 
ocupă cu ciobotăria, ferăria şi lucrul la ferestree. Atât băr- 
baţi, cât şi femeile române sunt de-o statură înaltă, bine 
făcuți şi vânjoşi. Espresiunea fețelor, cari te captivă, este 
plină de blândeţe, Coloarea fețelor proporționate şi a, 
lungului şi desului păr, este cam de regulă brună, sunt 
însă și fete bălaie. wunţile sunt late şi inteligente, 

“nasul, gura şi urechile proporţionate, ochii negri dar” şi 
albastri, - , 

Limbagiul Străjenilor poşede un accent moale, dulce 
şi duios, carele te încântă. fimba este cât se poate de: 
curată de barbarisme, de-și în ca atlă un cunoscător de 
limbele slave și elemente din limbele slave. 

Străjenii îndatinează a muiă cuvintele și u le îndulei. 
Aşa dic ei în: loc de bine = bgine, în loc de cheiă = 
ceiă, în loc de vin = jin în loc de fierbe — şerbe ş. a. 
Dar” - şi prescurtările sunt usitate precum: .privei” în 
loc de privească, „prășei“ în loc de prăşească ș. a. Și. 
diminutivele sunt îndatinate ca: tatuţă, mamuţă, tatucuţă 

2) Normalien, L e, — -
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= Mo0ș, mamucuţă = bunică. Apoi mai au ci unele 
cuvinte, curi se află rar pe alocurea precum : Deciună = oată. 
Când plouă mult, die, că afară este vreme grasă. În loe 
de vorbă die „horbă-. 

Dară se pot constată și cusuri de rotacism în limbă 
poporului din loc, aceasta însă numai în bocetele morţi- 
lor d. e. Petruca-ri, mămuţa-ri ete. 

Poporul este blând, ascultător şi supus. EI tine 
mult la buna cuviință și-l înferează pe unul, carele gre- 
şeste contra bunei cuviințe, cu numirea de „mocan“. Dară 
el poşede și un fond de sarcasme, precum se poate cu- 
noaște din chiotele și strigătele, cari urmează. 

Casuri de crime ca d, e, ucideri, omoruri, prădări, 
jurământ strîmb ș. a. nu se pomenesc în comună, 

Poporul local ţine mult lu autorităţile imperiale şi 
“tot a$a, ba poate chiar mai mult la păstorul său sutletese, 
în care are el încredere nemiirginiti. In ori-și-care afi- 
cere, fă cu foste importantă sau numai bagatelă, merge 
el la preutul de se consultă, încredinţat, că acesta î-i va 
di statul cel mai bun şi priincios. 

Românul din loc ţine atât de mult la onoarea sa, 
încât nu merge la cerşit nicicând de ar îi și. strac, lipit 
pămentului. EL mai bine: rahdă toame sau merge şi iii 
pG lucru decât să cerșească. De aceea din comună nici 
nu se vede vre un cerşitor, ci numai, țigani de pe la Vi- 
cuv, Putna şi Voitinel. 

In timpul din urmă viţiul aleoholismului şi al des- 
frenării perde în coinună 'tot terenul, e . 

In cele religioase este Românul din Straja tolerant 
față cu cei de altă lege şi cu necreștinii. Biserica o cer- 
cetează el destul de bine, după împregiurările tvaiului stu de aici, însă nu este prea bigot, dar” sincer, Femeile şi fetele îngenuncheazi” pe timpul cetirei s, evangelii, dintre - bărbaţi însă numai aceia, pe ale căror capete . se ceteşte 
evangelia. La încungiurarea cu ss. daruri însă nu este 
obicei a îngenunchii. Poporul din loc cinstește mult pre 
maică Domnului. - i De 

Tineretul î-și petrece Dumineca şi sărbătorile jucând: hora, areanul,. moldoveneasca, fudula, oropiţa, ruseasca,
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nemţeasei $. a. pe un petec de seziă lingă cusa preotu- 
lui, care i-s4 pus la disposițiă spre acest scop de paro- 
chul present. Aici î-l înveseleşte sunetul vioarei şi cobzei 
miănuate de musicanți săteni români sau și ţigani, 

Inainte vreme se cânti la joc din fluer şi cimpoiu, 
cari instrumente acum au eșit din moră. 

Aproape toţi bărbaţii ştiu st dică din fluer, unii și 
din vioară şi s& trimbițeze din Dbucium si trimbiță. Din 
trimhiță știu trimbiţă chiar şi unele femei. Deci nu-i imi- 
rare, că audi, nu odată în serile senine dicând o doină pliniă 
de jale și dor din fluer sau timbiţând așa din lunga trim- 
biții de tinichea albă, care eră înainte de lemn, că resună 
dealurile şi clocotesc văile, 

Românul din Straja usentat la oaste, și el este de 
regulă luat fiind bine făcut şi sănătos, devine ostean bun 
și învață curând esercițiul militar — la cas de risboi, este 
viteaz şi cel dintâi în luptă -- însă el tinjeşte de nostal- 
giă, căci” în oraş î-i lipsesc lui munţii, oitele și vituţele. 
-De aceea face el ce face, ca sc nu fiă asentat. Unii î-și 
ciuntese sau li se ciunteşte spre ucest scop un deget de li 
mâna dreapta, care faptă se condamnă de sine. 

In fine este de observat. că la poporul local este 
înrădăcinată datina, că oameni cu avere însă fără copii si 
testeze averea lor altora, cari apoi uu oblivamentul să-i 
țină și să-i i petreacă după moarte, ceeu-ce une-ori nu se 
prea ţine, din care causă se nasc procese îndelungate și 
suptrăcioase. Aceste testări se fac câte odată şi străinilor, 
ceea-ce este de condamnat din punct de vedere național- 
economic. 

CAPITOLUL, 19. 

Locuinţa poporului. 

“Casele Românilor din Straju sunt de regulă îndrep- 
tate cu faţa spre meadă-di. Ele nu sunt clădite nici odată 
imediat lângă drum, ci la o depirtare oare-care de el. 

Locul menit pentru clidirea unei case se mai rădică 
prin aducerea de mult pământ. .
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"Poate casele româneşti din localitate sunt fiicute din 
lemn de brad sau molid şi numai una este de căriimidă, 
Casele se alcătuesc din bârne cioplite, cari se încheiii Li 
cornuri în «zimți» sau c<chiutoriz. — Casele nouă nu se ung 
pe din afară câţi-va ani, doară numai în giurul fereștilor, ca 
lemnul să se usuce bine. Tălpile se aşeadi pe o temelii 
alcătuită din petri şi lut. Sânţirea temeliei cusei nu se 
obicinueşte. - 

Acoperemântul este oblu şi se driniţeşte ori învelit, 
ori cornurile se încheie în «străji». 

Peste cordile casei numite «cununi» sau «coștoroabe» 
se așeadă grindeile cam un metru departe un de alta. In 
cunună se încheie cipriorii, cari se prind cu leaţuri. Ca- 
petele ciipriorilor.spânzură de un metru peste cunună în 
jos; care împregiurare contribue, că streşinele sunt lurgi, 
„Dranita se prinde de leaţuri cu cuie de fer sau și 
de tisă. 

In partea despre meadă-ţi a acoperişului se fac una, 
două sau trei ferestuice nurmite «hulpi», pe cari iese. fu- 
mul din pod afară. -Este obicei, că se pun pe! coama 
acoperişului două sau trei cruci de lemu, ale căror capete 
sunt înzestrate cu cuie de fer. 

. Fiă-care casă constă de regulii din două odăi, cari 
se despărțesc prin o tindă spuţioasă. 
+ Uşile casei sunt cum de 2 metri înalte și 1 metru 
late și se închid cu zăvoare de lemn sau cu cleanțe de 
fer tăcute de ferari. Dacă uu ușile zăvoare, atunci se în- 
chid cu o cheiă de lemn; dacă au cleanţe, 'atunei este 
providut uşorul și ușa cu câte o verigi de fer, cari 
apoi se prind la nu loc cu lacata şi se încuie. 

„ Odaia din-spre răsărit este mui mare și este casa: 
mare sau de primire, în care nu se șede și se ţine totdea- 
uni foarte curată. Ba: are două fereşti nu tocmai mari cam 
în formii evadrată cu câte patru ochiuri, unele fereşti au 
şi câte şese ochiuri mai mici, și una de accea-şi mărime 
în-spre răsărit. | 

Ta unele case fereştile se închid noaptea pe diu 
liuntru cu obloane de lemn. Pe aceste obloane se află; 
zugrăviți cai, venători sau chipuri de Români. Spre a fi
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scutit de oaspeţi nedoriți, cari intră prin casele oamenilor 
mai ales noaptea şi nu pe ușă,.ci cu predilecțiune pe fe- 
reastă, se provăd fereştile cu gratii ascuţite de ter, cari 
se înc dintr'o şină de fer aşa, că se despică v parte de 
şină în două locuri de sus şi se încovoae în jos, formând 
câte un seimicere ascuţit, ear” de altă parte se despică gin în 
dout locuri cară-şi în dou somicereuri însă de jos în sus. 

Casa, mică este odaiu în care locueşte întreaga fa- 
milii vara şi iarna, în care se coace şi sc tere. Ea este 
mai mică decât cealaltă odaiă şi are de regulă numai o 
fereastă (unele și 2 tereşti) în-spre meadă-di, dară sunt 
mulți gospodari, cari î-şi fac casa mică tot aşa ca şi 
cea mare. 

O seamă de case au un cerdac de lemn în faţă, al- 
tele şi în partea spre răsărit şi apus. Dacă causa nare 
cerdac, apoi duce giur-impregiur o prispă. Pe prispa din 
fața casei se atlă o luiţă lată aședată pe cehiotorile tăl- 
pilor casei, - 

Sub streșina din fața casei se atlă, cam deasupra 
lăiţei şi a fereștilor, atârnată de 'gânjuri, o prăjină lună 
de brad, pe care se scot, în dile senine şi cu suare, ulbi- 
turile şi scorțurile la svântat sau se usucă albiturile pe 
vreme ploioasă. | 

Pământul din amendouă odăile şi din tindă este bine 
bătucit şi apoi uns cu lut amestecat cu baligă de vită şi tunin- 
gine, Unele case poșed pe jos podele de scânduri siluite. 

, Spre a bătuei pământul din o casă nouă, se face 
clucă. Se.aduniă adecă la acea casă feciori. şi fete în dile 
de Dumineci şi sărbători și joacă în ea la sunetul vioarei şi 
cobzei și aşa bătucesc pământul. Musica o plițeşte proprie- 
tarul casei. Unii bătucesc pământul din casele nouă cu maiul. 

La o seamă de case tindile sunt cimentate şi pro- 
v&ute cu flori roşii făcute în ciment. 

Pireţii caselor nouă se verglează pe din Lăuniru şi 
pe din afară cu  leţurile bătute de părete pieiș cu cuie, 
mai rar se provăd cu pwmici de lemn, apoi se lipesc cu 
ut şi în urmă se văruese numai în alb. Giur-împregiurul 
casei se trage un brâu negru cu humă. Păreţii din afară 
se înfrumseţeazi pe deasupra fereștilor şi ușei cu cruci 
legate din busuioc, cari se atâmă de cuie Ditute în păreţi
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Din tindă, trecând pragul cel înalt de la uşa din 
mina dreaptă, se întră în casa mare sau salonul ţăranu- 
lui. Aici se află în mâna stângă chiar lângă ușă vatra, 
hornul. și dinapoia lui de-a-pururea caldul cuptor. Acest 
din urmă ajunge de regulă pănă la păretele meadă-noptal - 
al odăii. Când se face cuptorul, se: pune în el un ac sau 
un cap de rață, sau de gâscă, sau de cucoș, sau de câr- 
lan sau un corn de căprioară sau alt asemene lucru, ca 
st nu moară cine-va din casnici, căci se crede, că dacă 
se clădeşte v casă nouă sau i-se adauge ceva, unul din 
casnici trebue să moară.. - 

Câte-odată se aude un tie-tac din păretele casei și 
se crede că acesta î-l pricinueşte şerpele casei.  Fiă-care 
casă sc aibă şerpele seu, pe care nu este bine a-l ucide, 
căci la din contra ar muri vre-unul din casnici șau star 
întemplii o perdere în vite, 

În cuptor se coace pânea, ear” pe vatra hornului 
se terb bucatele. Intre horn şi părete este o cotruță, unde 
se ţine culișerul, un Dăţ cu care se mestecă mămăliga. 
Hornul este provăut giur-împregiur cu un chimineț = briu 
pe care se pun de regulă chibriturile, 

O seamă de case au în casa mare, în locul cupto- . 
rului și hornului, o sobă, mare rusească, | 
„De vatră şi cuptor sunt alăturate laiţe, numite 
evetrez, pe cari se culcă cei din casă. Vetrele sunt din 
aceasta causă totdeauna așternute cu laicere de lână. . 

De-a-lungul. păretelui meaqă-noptal, intre” păretele 
din-spre răsărit și între cuptor, se află un divan sau pat 
înalt de lemn de brad aşternut cu Inicere de lână. 

Vara se acopăr oamenii cu laicere, cu cergi de lână 
sau şi cu sumane vechi, iarna pe de-asupra celor amintite 
cu cojoace și o seamă cu pisle de lână, 

Ia capătul divanului din-spre răsărit. se află lada 
de. zestre a gospodinei. ada este de lemn de brad Şi zu- 
grăvită cu Ilori intensive. Ea este plini. de pânzături şi 
de asupra ci se așeadă perinele, umplute cu. pene de gâscă 
sau mai rar, de găină. O seamă -umplu perinele cu puf 
din” papură sau cu. miîţi de cărlan fășăluite în fășălăi.
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De-a-lungul păretelui meadă- noptal și de-asupra pu- 
tului se află o scândură numită cgerindăt> pe care sunt 
așternute de-a-lungul laicerele, țolurile şi scorțurile, De-a- 
supra lor sunt arangeate în rând restul perinelor wospo- 
dinei. Perinele au feţe albe înzestrate cu horbote sau re- 
țele lucrate de mâna gospodinei. Sub toate cele induse 
de pe grindă, se întinde de-alungul scoarța cea mai fru- 
moasă astfel desvălită, că lăţimea ci spânzură în jos și 
decorează minunat de frumos păretele meadă-noptal fiiră 
a îi lipită de el. 

Mai-că în fiă-care casă se atlă aninată pe vre-un 
părete una suu și mai multe puști şi pistoale, Pistoalele 
sunt din vechime, orele şi mari, 

De la fereasta din-spre răsărit pănă la piiretele 
meaă-noptal se atlă înțepenită în drăgarul casei o coardă. 

Pe aceasta coardă se așeaţă hainele casnicilor pre- 
cum: sumanele, cojoacele, peptarele, mantalele, pregitoa- 
rele (catrinţele), brinele ș. a. 

Pe păreţii de la fereasta din- -spre răsărit și pănă la 
a- doua» fereastă . din-spre - meudă-noapte se află aternate 
icoanele. Ele se pun pieziș ași, că se opresc de pod cu 
cuie, ear” de părete cu o chingă de lenn şi stau plecate 
spre casă. 

Unii au icoane frumoase zugrăvite după ritul orto- 
does pe lemn, pânză sau sticlă, o seamă de cele tipărite 
pe hăutiă cu cadre aurite, cei mulţi însă poşed icoane 
esecutate după ritul latin cu inscripții germâne, rutene, 
polone ba chiar și maghiare, 

Pe după icoane se află smocuri de busuioc şi văz- 
doage. In josul icoanelor se afli atârnate pe cuiele din 
păreți cruci de busuioc, tulpane colorate, ștergare, taluere, 
ulcele, ulcioare, cuşme, peptare, mănuși şcl. 

„Unii au în casele lor și orare de părete, alţii cele 
numite « Wecker>. Aceste din urmă sunt aşegate în nişte 
cutii de lemn, cari se află pe păretele cel din-spre răsărit 
între ferești. “lot acolo se află aternată, în unele case, şi 
câte o oglindă mică. 

Pe un cui de sub icoane, sau între dinsele, se află 
aninat cu o aţă un șipușor cu aghiazmă. Aţa este legată 
de grumazul şipușorului şi apoi aternată de cui.
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De la pat se întinde de-a-lungul păretelui din-spre 
răsărit pănă la ungherul răsăritean al casei, o laiţă. lată, 
ear” de-acolo alta, de-a-lungul păretelui meadă-diual. Lai- 
ele sunt acoperite de regulă cu laicere de lână sure, lu- 
crate la piuă ori ţesute în evadrate mici sure și negre, 
verdi-negre, sau și sure şi negre-galbine, cari se numesc 
«pănure>. Tot cu astfel de laicere sunt îmbrăcați păreţii 
de-a-lungul luiţelor. 

De-a-lungul laiţei din-spre meadă-i stă în fața casei 
lunga masă de brad, molid sau frasin. Ea, nu este zugră- 
vită, însă în totdeauna acoperită cu o față de masă albă. 

In cotişorul din dreapta ușei se află dulapul de blide 
lustruit sau zugrăvit. EL constă dintru dulipaș de frasin 
sau și de molid cu două uși de-asupra căruia este aşedat 
um «policer»-etager. Pe acesta din urmă stau în rând stra- 
chinele cele smilțuite de lut, numite «sahane». 'Tot pe 
pâlicer se ţin în rend și lingurile cu cogile în jos. Lin- 
gurile sunt de lemn de cires, paltin, plop, mesteaciin ŞI, 

„însă foarte rar, de tisă. 
E De-asupra ușei se aflii o policioară lungi, pe care 

se pun strachinele rend una după alta cu faţa spre casă. 
Podul casei constă câte odată din scânduri giluite. 

Cele mai multe case însă au poduri vergelate și cu sufi- 
turi. Podul este ţinut de coarde, sub cari se află o altă 
coardă pusă de-a curmedişul. Aceasta este mai groasă: 
decât cele dintâi şi se numeşte «drăgar». Pe drăgar se 
țin feliurite lucruri, adecă: torturile şi fusele de lână, câ-. 
nepă sau in, ghemurile, fusele şi busuiocul. Acest din 
urmă se ţine într'o despărţitură aproape de icoane, care 
se numește «raclă». 

Im partea meagă-diualiă a drăgarului se bat cuie de 
lemn în rând şi pe ele se anină ca omament ştergare. 

In mijlocul drăgarului se prinde o cureă cu cuie de 
fer. Cureaua, aceasta are menirea, să ţină urzitoarea. Cam 

“la mijlocul drigarului, în partea spre meaqă-di se află 
aședate flucrile gospodarului sau flăciiului, pe două cuie 
bătute în drăgar. Tot acolo se obicinuește a ţin6 un băț 
frumos cicbănesc lucrat şi împestrit cu cuțitul şi uns. cu 
unt din care causă el este galbăn ca ceara.



La capitul drăgarului de lângă uşă se anină în faţa 
vetrei de un cui de fer bătut în drăgar, căldăruşa de spijii 
usitată pentru fertul mămăligei. Mai adese însă se tace 
mămăliga în hârgiu, căci se dice, că miimăliga feartă în 
hârgău ar fi mai bună.  Hârgăul se ține cu gura în jos 
pe fundul hornului. 

Pe driăgar sau pe horn stă” de reuli o covățiciă 
sau o scafă cu făină de păpuşoi, ca fina sc fii caldă, 
căci atunci mămăliga feartă din ca este mai bună, decât 
când făina se aduce rece de afară. 

Intr'un cot al vetrei se ţin pirosteele, pe cari se 
aşeadă căldărușa sau hârgăul, când se pune de mămăligă. 
Mămăliga se restoamă pe un fund de brad, paltin sau 
fag cu coadă. Fundul gol se ţine pe poliţă. 

In multe case stativele nu mai ies din cusă, doară 
la dile mari. 

In cotul luiţei se pune furca. Ea nici când nu se 
așeadă la pat lângă căpătâi, căci la din contra gospodina 
sau femeea, care ar pune-o acolo, ar căpăti durere de cap. 

In casa mică se ţin vasele trebuincioase la fert, 
adecă: oale, tigăi, tăvăli, apoi ulciore, scate, untăriţa, po- 
dulețul, muujdeierul, făcălăul, fundurile, sita, ciurul, lopata 
de pâne, cociorva ș. a. Acolo şed şi dorm de regulă cei 
de casă. Casa mică este cam tot.astfel arangeată, de-și 
mai simplu, ca-şi cea mare. Ea este totdeauna providută 
cu vatră, horn și cuptor, 

Tinda, care desparte casa mure de: cea mică, este 
spațioasă. Ea 'are pod, ci-i deschisă, ca fumul, carele 
iesă din cahla casei mari și celei mici, s6 se poată rădică 
în pod și de-acolo afară. 

Când se face cahla, se pun în ea trei crengi de mă- 
lini sau păr de porc, ca cahla să nu ucidă pe casnici. 
“Pot spre acest scop se pune pe locul vetrei, unde a fost 
focul, o huscă de sare peste noapte. Iarna cahla se astupă 
cu niște ţolinci vechi, ca să nu iasă căldura afară, 

In tindă şi anume lângă ușă și în fundul ci se ţin 
pe draghine sămențarii de păpuşoiu, cari se împletesc în 
cununi.  Ciucălăii s&menţarilor, desfăcaţi de grăunțe se. 
aruncă în drum, ca vârful ciucălăilor în vara viitoare st 
fii bătut ca drumul. | . 
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| In tindă întrun cui de Lingii uşi sunt aninate hu 
murile cailor, cari sunt de regulă de pele. 

Tot în tindă se ţin marile poloboace cu curechiu, 
pepeni și must de mere uscate. 

In tindă se ţine de unii, de alţii în casa mică sau 
afară în şojton, rîşniţa în care se rişnește câte-odată făină 
de papuşoiu, mai adese însă erupele. 

In tindă ţin unii grâul, orzul, ovâsul şi secara în 
pacuri sau lădi mari de scânduri. 

Mai-cii fiă-care gospodar are o piuă de lemn cu 
pilu din acela-şi material. In ea se pisează grâul, anl 
iul mărunţel ș. c. 1. Ea se ține de regulă întrun cotișor 
din tindă, - 

Din tindă se suie în podul casei pe o scară de brad 
simplă şi portativă, 

Pe pod se ţin păpuşoii, cari nu Sunt stmenţari, 
pentru-că acolo se usucă ei bine şi curcud, și din causa, 
că în comună sisiecele sau coşarele sunt foarte rari. Se 
dice, că pipuşocşii; cari se fac pe spieul piipuşoilor, ar fi 
împrumutul stăpânului, care împrumutând păpuşoiu a dat 
mai mulți înapoi, din care causă prisosesc păpuşoii. 

Tot în pod se ţine carea de pore și cârnaţii la fum. 
Camea de oaiă însă și cea de sălhătiicimi nu se ţine în pod 
la fum; ci se conservă în Derbinţe în salamură şi se ţine 
în cămară sau pivniță, care ultima rar se află lângă ca- 
sele de pe aici, din causa că terenul este apătos.. 

Clădirile laterale de lângă o casă din loc sunt: o 
şandramă numită «şopron> sau «cămară» dinapoia casei, ! 
In ea se intră din fundul tindei. In cămară se ţine brânza 
de oi, laptele, Derbinţele cu carne, poloboacele cu făină 
ş cl O sumă de gospodari au in'ogradă un fel de 
hambar, numit <hiji>, unde ţin: pânea, carnea, poloboa- 
cele cu felurite murături ș, a.. 

Adese sunt lipite la partea răsăriteană și apusană 
a casei șoproane dinainte deschise. In ele se țin trăsurile, 
cari toate sunt pe osii de fer, carăle, săniile, roţile și -un 
scaun de meșterit sau cioplit, pe care gospodarul î-şi toc- 
mește uneltele gospodăriei. 

Șopronul cel de cătră apus este tras cam cu vre-o



doi stânjeni în liniă dreaptă înaintea casei. In acea parte 
a şoprului ferbe gospodina câte odată vara bucatele. 

Într'o lature a casei este o colibă pentru toc, unde 
se ferb vara bucatele, laptele și unde se zoleşte. 

Lângă fiă-care casă se mai află şi un grajd și un 
ocol pentru vite. Adese însă se preferă a Lisi vitele slo- 
bode prin livadă, afară de timpul, când livada e sămâ- 
nată. Gospodarii cei mai emari» au pe lângă casele lor 
şi stodole numite +șuri> în cari se ţine fenul. 

Grajdul și şura se fac, ca și casa, din bârme cio- 
plite. Uşa grajdului se află în cele mai multe casuri spre 
meadă-(i. Peste qi se închide grajdul cu o portiţă de un 
metru de înaltă, ca vitele să nu iasă afară, însă guajdul 
s& se aeriseze. 

_Grajdul este înzestrat cu un pod de scânduri, cari 
nu se ung, ca-și păreții lui. In podul grajdului se pune 
fân, ca iarna să le fiă cald vitelor. Acoperementul graj- 
dului are câte odată o uși pe care se aruncă fenul în 
iesle pe o boltă lăsată deschisă în pod. 

Teslele sunt provădute cu niște leţurele, cari se bat 
în depărtare cam-de un metru de la olaltă de-a curme- 
dişul în scândura ieslelor și păretele grajdului spre scopul 
de a evită căderea vre-unei vite în iesle, care întîmplare 
are mrmări foarte periculoase pentru respectiva vită. ” 

In grajdurile oilor se provăd ieslele cu astfel de lca- 
ţuri, ca oile să nu ice fenul sub picioare. 

Pe un părete de la grajd atârnă pe cuie de lemn 
jugurile boilor. 

Pe lângă casă se mai află coteţe pentru. porci, la unii 
un fel de vizunii, făcute în pământ sau numai un ocol mic, şi 
cuște pentru gobăi. Atât coteţele, cât și cuştile sunt îndo- 
site în vre-un cot, ca să nu se prea vadă. 

Dinaintea casei este ograda cea spațioasă. In faţa, 
ei, sau la o parte a casei se află o grădină cu straturi 
de legume, văzdoage, busuioc, cu trandafiri și liliac și cu 

câţi-va pomi, une-ori oltoni fiuimnoşi: de meri, perji (pruni) 

sau cu nuci. In acest pomiţel se află la unii gospodari 

şi câţi-va stupi cu albini sub o șandramiă de draniţă.



  

  

Ogriidile sunt adese-ori pardosite cu lespedi în un- 
«hiuri neregulaţi și se ingrădese cu zaplazuri de bârne. 
Aceste zaplazuri se fac aşa, că bârnele cioplite se pun 
una peste alta în lungime şi se încheiă la capete cu al- 
tele în «zimţi> sau «căţei» şi apoi li-se pune o streșină 
de draniţă. 

Ingrăditura livedilor întinse însă se face cu răzlogi 
ȘI druci așa că tot între doi druci înfipți în -pimânt, ale 
căror vârturi se ţin la un loc cu colaci de cepuri de brad, 
se pun orizontal răzlogi de nouă urme de lungi. Răzlogii 
de la o plasă se pun cu cei din altă plasă captt pe cap& 
«închiotoraţi». “Pot două plase formează un unghiu timp, 
căci dacă s'ar aşedă ele în liniă dreaptă, atunci eardul „te . IC ă al Ă o i 
mar inc bine şi mult. Se atlă de-și foarte rar, și garduri 
de șarampoi, cari ultimi se îngroapă cu capătul cel gros 

„în pământ, iar” vârfurile lor se leagă unul de altul cu o 
împletitură de-o palmă de lată de nuele. 

Lângă casă se află în ogradă sau în livadă şi o 
fântână cu cumpănă și ciutură. Yântâna este ocolită de 
un strat de bârne cioplite. Alăturea cu ghizdelele fântânei 
se află totdeauna și o troacă lungă de lemn de brad sau 
molid pentru adăpatul vitelor, 

La .isvoare,' unde apa nu este adâncă, se pun ştiubee, 
4. O seamă de gospodari au lângă casă și câte rin 

coșer pentru păpuşoi. 

Lângă fiăccare casă este un loc anumit, unde se 
taie lemnele, și se chiamă «lemnar>. 

Câte-odată se vede în livada unui gospodar, departe 
de casă, câte un stog de paie și vre-o câte-va de fân. 
Locul unde se află ele depuse, se numește cariă», 

„Lângă grajdul vitelor se află legat un dulău flocos, 
care vara î-și părăseşte postul stu de pază din sat și se 
duce cu vitele și oile la vărat la munte. Si 

Rar care casă are mâţe, cari nu se pr6 ţin din 
causă, că ele linchind cu plăcere .la vasele cu lapte, le 
necurăţesc, ”
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CAPITOLUL, Y. 

Portul poporului. 

a) Portul copiilor. 

Copiii noi-născuţi se învălese în pelinci de pânză 
şi cu ele într'o bucată de pănură sau o pregitoare vechii 
şi apoi se leagă cu o faşă de lână ţesută în felurite de- 
semnuri şi colori. Femeile din localitate, când întașă co- 
piii, nu obicinuese a legi fașa în nod dicând, că dacă ar 

“face-o, atunci copiii n'ar crește, 
O samă de temei înfașă copiii cu pelinci cu tot în 

perine de pene de găină. 
Capul copilului se îmbrobode cu o basmi albă sau 

şi colorată, 
Dacă copilul nou.născut este neliniștit şi nu doarme 

bine atunci îl descântă de diochi şi-i stâng cărbuni, o 
seamă de copii sunt neliniștiţi, pentru-că au peri pe spate, 
cari î-i înghimpă. Aceşti peri î-i capătă copilul, dacă fe- 
mea groasă dă cu piciorul în mâţă. Perii se trec, dacă 
se ung spatele copilului cu lapte din ţiţa mamei -copilu- 
lui. Copiii crescând aşa de mari, că pot șede sau se pot 
tâuii pe mâni şi picioare pe jos sau că pot chiar să umble, 
se îmbracă în cămeşă lungă.  Cămeşa însă nu se închio- 
toră, căci se crede, că la din contra copiii mar vorbi. 

Ciimeşile constitue unica îmbrăcăminte a copiilor cum 
pănă la anul al patrulea, când se îmbracă băeţii în haine 
bărbătești, i” copilele sau hăietele, cum le dic pe aici, 
în haine femeeşti. cari nu se deosebesc prin nimic, doar” 
prin mărimea lur, de cele ale oamenilor virstnici. 

“Potu-și se observă adese, că băeţilor celor mezini 
li se cumpără câte o pălăriuță din târg, im” copilițelor li 
se face câte o fustuță roşiă şi se gătosc şi împodobese 

_mai mult de cât fetele cele mari. 
Copilelor li-se bortesc urechile pentru a atârnii cer- 

cei. O seamă de mame bortesc şi băieţilor o urechiă și 
le pun cercei, ca să nu-i doară capul. O seamă de mame 
leagă copiilor lor la grumaz o scoici mică, numită <ghioc» 
cu un fir de aţă, ca râul st nu se prindă de copiii, ci 
de ghioc.



  

d) Portul bărbaţilor. 
Bărbaţii poartă pe trup o cămeșiă destul de fini de 

in, cânepă sau de bumbac, care se încheiă la grumaz 
drept înainte. Ea este albă ca omătul și largă, însă nu 
prea lungă. Poalele ei cad peste ismene și cioareci. 

Cămeşa este în totdeauna provădută cu un guler, 
numit «ciupae>, carele pentru oameni tineri este cusut cu 
felurite flori, cruci ș. a. în colorile roșu și negru. 

Ciupacul bărbaţilor mai în verstă este simplu sau 
cusut cu cusuturi <pui> esecutați foarte rar în colori, 
adese. în negru și mai adese în alb. 

Puii se coasă sau giur-împregiur pe întreg ciupacul 
sau numai de-amândouă părţile lui dinainte cât loc cu- 
prind parolile la soldați. 

Ciupacul se ţine la un loc cu două sau trei părechi 
de chiotori albe răsucite din aţă. 

Mânecile cămeșei sunt largi și înfrumseţate cu flori 
albe, adecă sunt cusute cu bumbac. 

Mijlocul și-l încing bărbaţii cu curele late roșii sau 
albe, cumpărate în oraş, sat cu brâne de lâneţuri țesute 
în casă. Ă : ME 

In cureă sau brâu, poartă bărbaţii tutunul și luleaua 
şi un cuţit cu plăsele de metal galbăn sau de cerb. Cu- 
țitul atcrnă de o cureă sau de un lănţujel. legat de curei 
sau brâu. In curei, sau brâu, se poiută o pungă de pele 
de oaiă sau de jucht negru cu aere tot de pele. In 
pungă se ţin banii, atât hâutiă, cât și monedele. Dinainte 
în curei mai poartă bărbaţii o nătramă, care o poartă și 
flăcăii însă dinapoi după curelușă. 

Peste albele ismene se poartă vara o părechiă de 
iţari albi sau negri. Ei sunt largi şi de lână fină. Iarna 
însă se poartă cioareci albi sau negri de-o lână învălită 
la piuă. Ă 

Iţarii și cioarecii se poartă sau peste ciobote, sau 
opinci, sau se învălesc “cu obiele în opinci. In casul din 
urmă sunt ei lungi și fac de la genunchi în jos mai 
multe creţuri. 

Vara, poartă bărbaţii peste cămeșă un <peptar» fără 
mâneci. Acesta este în realitate un cojoc nu toemai lung; 

: ax
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carele ware mâneci și se deschide dinainte. Coloarea 
acestui peptar este intensiv albă fără de oare-care orna- 
ment. Marginele lui de dinainte, de la poale giur-împre- 
giur şi de la locul, unde ar ave să vină mânecile, sunt 
«primuite__cu primuri», adecă sunt blănite cu blană de 
miel ncagră Acest simplu peptar este elegant şi e haina 
de sărbătoare. EI are dinainte mai în jos de pept o chiu- 
toare de pele de oaiă cam lungă, cu cari se ţin la un loc 
dinaințele peptarului însă așa, ca să se vadă cămeşa la 
la pept cam de un lat de mână. 

Earna mai îmbracă bărbaţii deasupra peptarului şi 
un cojoc tot astfel construit ca-și peptarul, însă cu poale 
mai lungi și mai largi, cu imijlocul îngust şi cu mânecile 
lungi, cari se îngustează spre capăt. 

Se mai poartă și nişte adevărate peptare scurte, nu- 
mite «bonde», cari se încheiă pe umăr, 

Pe Îângă gospodăriă sau de eşit pănă la vecini şi 
numai în cas de nevoiă şi la biserică, se îmbracă un co- 
jocel scurt înzestrat li o seamă cu guler negru de cârlan. 

Atât peptarul, cât și bonda și cojocelul au la poala 
dreaptă un busunar cu un capac de pele de oaiă. 

De-asupra, acestor haine înșirate se îmbracă la cal- 
torii sau pe vreme aspră un suman prisne negru de lină, 
ale cărui margini sunt tivite împregiur cu un sarud de lână. 
Sumanul se poartă de bărbaţi numai pe mâneci și se 
încheiă la grumaz cu două chiutori de lână neagră a că- 
ror capete se formează de regulă de 2, mai rar de + sau 
6 canafuri intensiv roşii. Totu-și se pot vede și canafuri 
roși schimbiși cu albastri. - 

- Sumanul este înfrumseţat la pept şi împregiurul su- 
leului cu creţuri de sarad şi dinainte cu șese bumhbi şi 
şese chiutori de sarad. Sumanele celor mai avuți sunt 
ornate cu sarad și pe la clinele poulelor. 

" Sumanul este ceva despicat la clinuri, adecă ure 
" «prohab>, ca clinul să stee înapoi. . | 

» La ger mare sau ninsoare, se mai îmbracă, deasupra 
vestmintelor amintite pănă acuma, o manta largă și albă 
ca neaua ale cărei margini sunt împregiurate cu pruh din - 

„ marginea sumanelor. Mantaua este înzestrată pe la poale
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imediat lângă margini cu şfere negre resucite din lână. 
Dacă este mantaua neagră, atunci gluga ci este proră- 
dută cu 2 parole roși și ornată giur-împregiur cu o dungă 
îngustă de stolă de coloare albastră și roșii, iar” margi- 
nele mantalei sunt înfrumseţate cu un găitan sau sarad 
albastru. Mantaua se ţine la un loc la grumăz cu 0 Sliiu- 
toare de sarad de coloarea de care este și ornamentul 
mantalei. 

Părul capului se peaptină, după-ce s'a uns cu unt 
de vaci sau de oi, într'o parte -sau înapoi și se poartă în 
plete lungi, cari nu se tund nici când. O seamă de băr- 
Daţi î-și peaptănă părul din verful capului spre fizunte ŞI 
î-l retează ceva ca să nu cadă în ochi. Alţii iară-și î-și 
poartă părul capului împletit înt'o coadă, care spânzură 
pe spate peste peptar sau suman. 

Barba se rade, musteţele însă nu. | 
Capul se acopere vara cu.o pălăriă neagră, rotundă 

„Și înaltă cu margini largi și ridicate în sus. Pălăria se 
omează cu un găitan negru a cărui capete se sferșese în 
două canafuri, cari spânzură peste -marginele pălărici în 
jos.  Flăcăii poartă tot ast-fel de pălării ca și bărbaţii, 
însă ei le mai înfrumsețează la ocasiuni festive, în dile 
mari și la joc cu flori şi pene, 

Inainte vreme purtau Ilăcăii un fel de cominac ro- 
tund de suman, cu marginele îndoite în sus pănă aproape 

“de verf sau fund. Fundul eri în patru cornuri, la cari se 
afli câte un canaf mic de lână. 

Earna poartă bărbaţii şi flăcăii o cușmă -neagrii, 
Joasă, de miel, cu urechi şi cu un fel de coadă, care 
scutește grumazul de răceală. Urechile cuşmei se ţin tot- 
deauna în sus de niște aere de pele de oaiă, răsucite, 
cari se Sferșese în canafuri mici de pele. La vreme de 
mare frig se lasă urechile cușmei în jos și se leagă bae- 
rile pe sub barbă. 

In casă cușma sau pălăria se ţine de regulă pe cap, 
afară de timpul, când se șede la masă, la prasnice sau 
la alte rendueli bisericeşti.



Cușma sau pălăria nu se pune pe masă, căci la 
din contra cârtița ar scoate în livadă mulţime de muşi- 
noaiă ca cușma sau pălăria. , 

Picioarele şi-le încalţă. bărbaţii cu ciobote, mai adese 
însă cu opinci din pele de vită sau și de porc. 

Opineile au vârf ascuţit ridicat în sus sunt adecă 
cu «gurgui» Pe de lături au opineile nişte borticele, 
numite” <nojițe» prin cari se viră şterile. Rumpendu-se 
opineile se cârpese cu câte un potlog vechiu de pele. Opin- 
cile se colorează de regulă sau roșu sau galben întunecat 
cu tertură de coajă de arin. Dacă cine-va doreşte o co- 
lore mai roșiă, atunci adlaoge acelei ferturi și foarte pu- 
țin var 

Se întrebuinţează obiele mari dintrun cot de suman 
de lână de coloare roşiă, neagră și mai adese albă. 

Şferele de la opinci au o lungime do + stânjini şi 
sunt sucite din coame și codi de cal sau codi de vită 
cornută sau din păr de capră. Şierele se leagă de noji- 
țele apincei apoi peste căputa piciorului și în urmă împre- 
giurul piciorului în sus ori adese cam pănă la încheitură, 
sau mai rar pănă aproape de glesne. 

O samă de oameni î-și leagă opincile de ciputu 
piciorului cu curele, piciorul însă și-l înfășură în sus tot 
cu şfere. Şferele se înegresc de regulă, unii le poartă 
şi sure. | | ” 

Flăcăii poartă ori un fel de păpuci sau bocănci cu 
tureci scurti, ciri se îmbumbiă de-o parte, ori: opinci, ori 
— şi mai ales acei veniţi acasă de la oaste — niște cio- 
bote de pele de vițel cu crețuri multe. 

Bărbaţii poartă pe mâni niște mânscări de pele de 
cărlan iarna, iar” vara împletite din lâneţuri. 
| Inele nu poartă bărbaţii de fel, doară numai flăcăii 
şi mai ales, când vin la cununiă. 

Pe sub peptar, sau şi pe-deasupra lui, poartă însu- 
rați şi flăcăi o traistă, «tașci», de pele neagră sau albă . 
„de jucht atârnată de-o curei lată, care se pune cruciș 
peste umărul drept. Capacul tașcăi este bătut cu mult 
gust cu Dumbi galbeni de metal. Unii poartii o traistă 
colorată de lână.
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c) Portul femeilor. 

Femeile poartă pe trup o cămeşă lungă, care aco- 
pere tot trupul pănă la glesne. Cămeşa este de pânză de 
in, cânepă sau bumbac şi are ciupac ca și cea a bărbaţi- 
lor.  Ciupacul este cusut giur-împregiur cu pui în colori, 
El se leagă la un loc cu două chiutori de aţă resucită, 
Jând se apropiă femeile ca să primească s, cuminecătură, 
atunci îndătinează de a veni cu cămeşa descheiată la ciu- 
pace ca semn, că primese s. taine cu tot sufletul, 

Gura cămeşii este drept dinainte şi se sferşeşte în- 
ti'v mrejă de rețele, care este cam tot ași de lungă ca 
şi ura cămeșii, Peptul cămeşii este brodat sau cusut cu 
flori în colori. "ot așu se întrumșeţează spetele şi mâne- 
cile cu feliurite flori în colori bine potrivite. Mânecile 
sunt înzestrate la umere cu altiţe cusute cu fluturi galbeni 
şi se finesce la încheietura mânclor în mânecuţe înguste 
cusute giuv-impregiur cu flori. Se atlă însă și mâneci largi 
tără mânecuţe, cari sunt pe la margini brodate sau cusute 
cu flori în colori. Mânecile fetelor însă nau mânecuțe, 
ci sunt largi și scurte și la margini cusute cu flori, 

Partea de jos a trupului şi-o acopăr femeile cu ca- 
trinţe lungi, numite «pregitoare», cari ajung pănă la căl- 
câie. Pregitoarele sunt negre de lână şi numai părţile de 
dinainte sunt înfrumseţate cu dungi evârste», în colori, 
mai ales roșu şi albastru, cari se coboară de la brâu spre 
poale în jos. Marginea de jos a pregitoarelor este cusută 
cu lâneţuri în colorile naţionale româneşti. La un lat de 
mână în sus de margine este pregitourea înfrumsețată 
giur-împregiur cu o dungă roşiă, o seamă au pe jos o virstă 
roșii de 3 degete de lată. Virste duple de lu pregitoarele . 
dinainte câte 6—S$ pe ambe părţile, iar” la marginile ior 
câte una simplă. Și fetele poartă pregitoare, la joc însă și la 
biserică se îmbracă ele mai în totdeauna întrun fel de 
fuștă, numită «sucnă». Ea este de materiă de lină roșiă 
cu flori şi se cumpăr ă în oraș. Sucna se coasă acasă, este 
cu pepţi fără mâneci și are forma unei cămesi largi în 
poale. La mijloc se strînge sucna cu o cordei, roșiă sau 
cu uu brâu frumos ales. Poalele cele largi ale sucnei cad 
în creţe în jos şi ea, este cu mult mai scurtă decât pre-
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gitoarea, Ia cununiă fata trebue sc fii îmbrăcată în sucnii, 
Fata îmbrăcată în suenă trebue să fiă încălțată în ciubote. 
Mijlocul şi-l încungiură femei și fete cu hrâne late şi în- 
guste de lână țesute în colori cu feliurite desemne. Aceste 
Drâne se numesc etrânghiip. 

Vara poartă femeile şi fetele peste ciimeșă sus amin- 
titul peptar, carele este mai sprinten însă tot așa con- 
struit, ca-și cel al bărbaţilor. Iarna poartă cojoace și 
sumane şi câte odată şi mantale, Fetele nu poartă man- 
tale de fel. 

Femeile, mergend unde-va aproape, la vre-o vecină, 
inu sumanul pe umere, fetele însă î-l poartă numai pe 
mâneci. 

Femeile poartă în casă peste părul capului o cârpă 
mică şi rotundă de pânză, care se așaţiă pe verful capu- 
lui peste siță. 

Cârpa este câte odată cusută siur-împregiur cu flori 
negre. Eu este semnul, că respectiva femeă atârnă de la 
un bărbat. Eșind femeile din casă se îmbrobodese ele peste 
cârpă cu ștergare, epânzături», de bumbac ţesute fin în 2, 
5, 5, î.ba și în 9 iţe, 

Sub ștergar poartă muui ales femeile cele tinere, ci; ând 
merg la biserică sau la joc «strinsură», pe frunte o ca- 
titei neagră, roșiă, albină sau de altă coloare intensivă 
sau una de mătasă colorată, cusută cu mărgele mici co- 
lorate, cu hurmuz, - fluturi și șireturi de aur sau argint. 
Aceasta cordei se poartă astiel, că ea se vede de sub ştergar 
şi se numeşte <crețele» sau emotocaşi».: Pe după urechii 
poartă femeile cele tinere ca ornament pene negre și în- 

cârligate din codi de răţoi. 

“Femeile cele mai în verstă însă își leagă capul 
peste pânzătură, la ocasiuni festive, la nunţi, botejuni lu 
biserică, sau și iarna, la vreme de ger mare, cu un tulpan 
colorat sau negru. 'Pulpânul eceșta se pune îngust în pă- 

- turi şi se leagă cu e] capul de la frunte aşa, că capetele 
lui spânzură dinapoi pe spate. 

Părul capului şi-l poartă femeile ori despletit, ori 
i-l împletesc într'o coadă lată în 3, 5 sau 7. Capătul
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codii aduse nu se leagă, credendu-se, că așa ar îi mai 
irunoz. 

Petele se» peaptână așa, că-'şi despărțese părul în 
purtea stângă sau dreaptă a capului şi apoi î-l dau în 
dreapta sau în stânga, ca să nu se facă cărarea lată şi 
în urmă îl împletesc în codi cât se poate de late. 
Fetele nu leagă capătul codii. 

Vara umblă fetele de regulă cu capul gol şi numai 
când este frig sau ploaiă se îmbrobodesc cu un şăluţ de 
lână, iarna însă poartă ele tulpane colorate de lână. 

Ia joc și biserică i-și fac fetele c«giţi». - Giţa are 
forma unui semi-cere făcut pe ceafă din părul capului, 
a cărui estremităţi sunt îndreptate spre frunte.  Giţa se 
omează cu ghiordane de mărgele de diferită coloare cu 
arangeament diferit. Ea se mai înfrumseţează cu cordele 
în colori intensive ale căror capete spânzură pe spate. Când 
se pourtă sița, ceea-ce se întâmplă la cununiă totdea- 
una, atunci părul capului rămâne despletit şi undulează 
pe spate. 

Unele fete aruncă ușor pe de-asupru giţei un tulpan 
frumos aşa, că capetele lui cad pe spate. Acest fel de 
ornament se numește «hobot». 

Fetele nici-când nu iau pălăriă sau cușmă pe cap, 
credând, că dacă ar face aceasta nu s'ar mărită curend. 

La grumaz poartă fetele şi femeile mărgele de dife- 
rite colori și inărimi și cele mai avute și salbe de mo- 
nete vechi mai ales de argint. 

Picioarele şi-le încalță femeile și fetele cu păpuci, 
ciobote și mai ales cu opinci. La opinci întrebuințează 
ele tot astfel de şferi şi obiele de lână ca și bărbaţii. Cu 
obielele cele mari î-și învălese ele picioarele pănă deasupra 
încheititunlor, iar” deasupra obielelor poartă ele iarna nişte 
ciorapi albi de lână numiţi «cioreci>, cari acop&r piciorul 
de la încheiături pănă mai sus de glesne. 

Femeile şi fetele poartă în urechi .cercei de metal 
simplu de diierită mărime, ia” pe degete câte unul sau 
două inele de bacfon. Ele întrebuințează şi mânecări îm- 
pletite de lână, în tricolor, spre a scuti mâna de răceală.
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Mâna și-o leagă femei şi fete cu un fir de lină 
neagră, ca mâna să nu se desvălească, 

Femeile poartă în brâu o năframă de in su c: înepă 
cusută pe la cornuri cu lânețuri, iar” fetele o ţin în mână. 

Femeile poartă, ca și bărbaţii, când merg pe jos la 
terg, sau la vite la munte ei duc merinde, pe spate o 
traistă de pănură felurit colorată, a, cărei Îaiere se ţin 
în mână, 

Traista se pune câte odată în vârful unui băț şi 
apoi se poartă așa pe spate, sau se pune baerul peste 
cap și se ține pe pept de-acurmedișul așa, că traista aco- 
pere spatele celui-ce o duce. 

  

CAPITOLUL VI. 

Ocupaţiunea, poporului. 

Ocupaţiunea bărbaţilor, cât şi cea a temeilor din 
Straja este multiplă, 

| Bărbaţii se ocupă mai întâi cu lucrarea puţinului și 
sterilului pământ ce-l au, care-l represintă aici livedile. 
Ţarine în înţelesul oamenilor de la șes sunt în localitate 
foarte puţine și anume numai la capătul satului din-spre 
Vicovul-de- susan). Tot atât de multe ţarine au câţi-va 
gospodari de aici, predum s'a amintit dejă întrun capitol 
precedent, pe teritorul Frătăuţilor noi. 

Pământul se ară cu pluguri bune de fer, cari.șe 
cumpără de la nişte ferari germani din Frătăuţi. 

Gospodarul, înainte de a ari, î-și face cruce și dice 
un «Doamne, ajută !» 

Oamenii se întovărăşesc cu vitele lor la plug. Inaite 
de a începe a ară este us, că se aruncă un ou cât se 
poate de sus în aer, care dacă se sparge când cade jos 
este semn, că şi toviăriişia sau «sâmbra» lor cu vitele se - 
va sparge curând. — 

In localitate se samenă un fel de păpuşoi cu ciu- 
călăi mijlocii, cari s'au aclimatisat şi se coc și în aceste 
locuri înalte. Oamenii din Straja ţin la credinţa, că dacă
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primăvara este multă floare de gir, toamna va fi bună 
recoltă de păpuşoi. 

Mai departe se samână grâu şi secară-de vară, care 
rodește destul de bine, apoi orz, ovăs, ici-colea hrişcă, in, 
cânepă, fasole, bob, bostani, barabule ş. a. Barabulele nu 
se pun la lună nouă, pentru că punându-se atunci, ar du- 
dăi belile lor în sus pe când barabulele war rodi în pă- 
ment. Dacă însă pe timpul lunei celei nouă s'a făcut 
slujbă în biserică, atunci se pot pune barabulele, căci 
vor rodi.  Haldani şi floarea soarelui nu este obiceiu a 
Sămână între păpuşoi, ca la ţeară, ci se samână, la cas 
de trehuință, pe o bucăţică de loc deosebit, 

Sămenatul se începe cu ochii închiși, ca paserile aşa 
să nu vadă grăunţele pânei de pe spic, cum nu vede să- 
menătorul, când începe u-arunci sămânţa. 

Păpușoii se rup de pe strujeni, iar” strujenii român 
câtva timp netăiați. Când s'a sfersit lucrul câmpului, 

„adecă desfăcatul păpuşoilor, scosul barabulelor ş. a. atunci 
se taie strujenii, deji bine uscați, cu secerea s'au se 
cosese cu coasa și se elădesc pe prepeleci în giregi în- 
nalte, fără a-i legă în snopi cum se usitează la șes. Și 
pânea albă rar când se leagă în snopi şi dacă se face 
aceasta. şi se pune în clăi, apoi se așcudă câte 10 sau 
20 snopi în jumătate de claiă, pe când la ţeară jumitta- 
tea de claiă constă totdeauna din 15 snopi. 

Mai adese se adună pânea cea albi în căpiţe, nu- 
mite «clăițe».” Pânea - cea albă (g râul) se îmblăteşte cu 
îmblăciile, dar” sunt şi gospodari cari au maşini de îmblătit 
mişcate cu mânile.  Pânea îmblătită se curăţă de pleavă 
cu morişte de vânturat, 

Unde este pâne, acolo sunt și șoareci. Despre aceştia 
se crede, că ci î-și adună „pâne pentru timpul iernei în 
12 mișune. Dintre. aceste mișune însă ar fi numai două 

“ale lor, pe cari le află, pe celelalte 10 însă nu. 
> 

In livegile din sat se sam&nă mult trifoi IOȘU ames- 
tecat cu iarba lui Timotei, carele se cosește când este 
în floare și se face din 6 fân. Rar când se lasă trifoiul 
să se coacă spre a scoate sămânță din el. Trifoiul cost 

!
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se ridică imediat pe prepeleci pe cari se usucă curend 
şi toarte bine. - 

Ca pășune pentru vite se samână. afară de trifoi, 
iarba lui Timotei, lucernă și alte erburi sau fiă care fel 
separat, sau mai multe feluri amestecate li un loc. 

Bărbaţii se mai ocupă cu tacerea fenului, adecă cu 
cositul, adunarea și clădirea lui în stoguri mici, nu- 
mite <clăiţe» şi mari, numite -clăonie>. O seamă plătesc 
pentru cosit eu falcea sau diua, alţii î-și cosese fenul cu 
<«clacă»,. , 

In aceasta ocupațiune desvoaltă ci o mare desteri- 
tate. Stogurile se clădesc în giurul unei prăjini lungi în- 
fipte în pământ.  Fânul nu se așaă pe pământul gol, ci 
pe o podină de druci, cari se pun pe trei căpătâie. Ime- 

“diat după cliidire se ocolesc stogurile giur-impregiur cu 
un gard de răzlogi. Șierșindu-se tenul dintrun stog se 
adună gunoacle rămase din fân şi se face în ocolul 
stoaului o căpieioară cât -de mică, ca locul s6 nu ră- 
mână gol. 

Fenul rămâne clădit pe fenaţi pănă când gospoda- 
rul are trebuinți de el şi abii atunci se aduce acasă. 
Civatul fenului se face cu predilecțiune iarna când este 
drum bun de saniă. 

Fânul cosit astă- di se şi adună, sau cel târdiu mâne, 
fără a-l usci pe prepeleci şi se clădeşte în stog. Yenul 
sau strujenii de prin livedi nu se clădeşte lângă casă, ci 
cam în mijlocul livegilor, unde să și dă el la vite, cari 
umblă iama diun întreagă pe lângă fenul sau strujenii 
îngrădiți şi prin întreaga livadă. 

Yenul este, mai ales primăvara, foarte scump şi se 
plăteşte stânjenul de la S—i5 fl. sau şi mai scump. 

Mulțimea fenului şi a vitelor cornute și oilor face 
avuţia gospodarului din loc. | 

__ Fiind-că gospodarilor nu le ajunge păpuşoiul de prin 
livedi pe întreg anul spre hrană, de aceea sunt ci siliți 
să-şi impoarte păpuşoi din Rădăuţi, unde î-l cumpără 
în piața.



Ocupaţiunea, pot dice cea de căpeteniă a Striijenilor 
este prăşirea vitelor cornute şi a oilor, mai puţin a cailor, 
In comună ţin câţiva gospodari buhai (tauri) frumoși, Li- 
cențiaţi și unii niște armăsari mijlocii huţăneşti.  Boii și 
caii capătă nume după coloarea părului lor, vacilor îns 
nu li-se dă nume, ca fărmecătoarele si nu le știe numele 
şi s6 nu le poată lui laptele. 

Primăvara vitele se mână la munte. unde vase pănă 
la s. Mariă, adecă mai bine de trei luni şi apoi iar” le 
pogoară la vale. In munte se pun vitelor și oilor talan ge 
la grumaz, ca după sunetul lor văcarii și ciobanii 
le poată mai” curând afli prin cele păduri și ripi sau 
slomuri >, 

O seamă de gospodari au locuri proprii prin munți, 
cei mai mulți însă iau munti în arendă de la proprietari 
pe o vară sau mai multe și apoi primesc o mulțime de 
vite la vărat. Condiţiunile văratului sunt cam următoarele : 
„Arendaşul muntelui pune văcar pe spesele sale, iar” pro- 
prietarul vitelor î-i plăteşte pentru o vită cornută, pe care 
trebue însuși să o mâne la munte, 5—-8 îl. po vară și 
duc încă trebuincioasele tărițe și sare. De la vaci mulgi- 
toare primește proprietarul lor o cantitate anumită de unt, 
brânză şi lapte acru. 

Pentru văratul unei 'oi cu lapte se plăteşte când se 
înprânzeşte 40 cr, pentru sare 3 cr. și o ocă de făină 
de păpuşoi. 

Când se duc oile la munte primăvara, atunci se 
petrec ele cu trimbița. Se crede, că norocul oilor este 
pe fvunte, de aceea se și încep a tunde de la frunte, 
unde se fice cu foarfecele semnul crucii. 

Mulsul oilor se începe acasă în preseara s. George, 
când se și pornește trimbiţa oilor, și din laptele muls se 
face caș, care se duce în diua s. George la biserică. - 

Vitele mulgătoare mai ales, dar” și cele sterpe se 
strămută la munte numai într?o di de frupt. Oile cele 
sterpe nu se primesc la stână, din care causă trebue a le 
țin€ pe acasă. 

-Fruptul de la oi î-l strânge Daciul și-l împărţeşte 
între proprietarii oilor în următorul mod: Oile fiă-cărui 

!



— 48 — 

proprietar se mulg pe rend într'un vas anumit şi apoi 
mesură baciul cantitatea mulsă de la oile unuia cu un 
băț, numit -răbuş» pe care face o încrestătură; apoi ta 
alt băț asa de lung, cât măsură răbuşul de lu capttul de 
jos pănă lu crestătură şi-l despică în două; jumătate din 
el remâne lu baciu, iar” cealaltă jumătate o dă proprie- 
tavului oilor, La 7 stptâmâni vine stăpânul oilor după 
brânză. Atunci toarnă baciul în căldare apă şi viră răbu- 
şul în ea pănă la sămnul respectivului proprietar de oi, 
apoi cumpeneşte acea cantitate de 10 ori şi-i. dă acei 
cumpănă de brânză. | | 

Poporul ţine mult la aceea, ca să nu smintească 
“nimic din fruptul oilor, credend că la din contra pe loc 
va urmă o pagubă între oi. 

Când se începe mulsul, atunci se:pune un ban de 
argint şi două fire de urzică în găleată și apoi se mulge 
laptele peste ele, ca oile să fiă lacome lu mâncare ca ar- 
gintul şi iuți ca urzica. La stână nu este certat a se în- 
fruptă în di de post, că apoi star întempli, «prilej», adecă 
pagubă între oi. o 

Baciul, dacă a” umbli cu nedreptate cu fruptul sau 
casnicii cu lâna oilor, atunci s'ar întâmplă pagubă între oi. 

La svăscols, adecă când se ridică oile de pe hrâuză, 
atunci viră baciul răbuşul în pământ, ca să nu-l afle ni- 
mene. “Lot atunci se face un balmoș mare din: care mă- 
nâncă toţi, cari au venit după oi. Dacă remâne ceva din 
halmoș, apoi se: dice, că râscolul a fost sătul, dacă se 
trece tot, că răscolul a fost flămând. 

Iarna li se dă oilor cetină de brad, care o rod ele 
cu multă plăcere. Se dice, că amărimea cetinei curăţeşte 
oile la, stomach şi le fereşte de călbaziă. 

Capre se ţin, însă foarte puţine, mai înainte vreme 
se țineau foarte multe. E | 

Gospodarii, cari au locurile lor în munți, î-și fac 
pe ele bordee sau colibi, unde vărează şi iernează, căci! 
având ei acolo fân şi viindu-le greu a-l cobori în sat î-şi 
hrănesc acolo vitele. 

Mai-că, fiă-care gospodar, ba și gospodină, ştie a 
dubi peile de oi, capre, vulpi ş. a. Dubitul se face:
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așa, cii se ferbe slatină și se pune într'un vas, în care 
au să se pună peile, unde se răcește așa, ca să se poată ! 
țin€ mâna în ea. Apoi se pune în ea urlucală de ovăz 
cernută şi puţină «micdură de grâu», adecă tăriţe de grâu 
de al doilea, cari se mestecă şi aştermându-se pelea jos 
se pune dubala cu pumnul de-asupra cei, se îndoește 
pelea în două şi se strânge la olaltă. Așa stau peile 3 
dile, când se «sparg» ele, adecă se caută ori de sunt du- 
Dite.  Dacă-s dubite, atunci se întind, ca să se usuce. 
Dacă s'ar pune în dubală și frupt alb, adecă ceva lapte, 
atunci peile dubite le-ar mânca moliile. 

În comună se ţin şi o mulţime .de mascuri foarte 
păroşi. Rasa lor este foarte proastă. Mascurii se ţin peste 
earnă cu otavă şi ceva hilbe și es în primiăveară foarte 
hitioani şi „cu un păr foarte lung din care causă ci se 
tund. Vara se duc și mascurii la munte, unde pase cu 
vitele, care împregiurare contribue mult la sălbătăcirea lor, 
Acei, cari rămân în sat pasc di şi noapte pe hudiţe, to- 
loci și în pădurea comunală. Ca să nu scrume pământul 
li-se pune belciuc pe rit. , . 

La pureeii cei mici făcuți la lună nouă li-sc taie a 
oua. di colții cu nişte cleşte mici sau cu foarfecile cele 
de tăiat pânză,  Colţii li-se taie purceilor în scopul, ca 
seroafa, să-i primească la supt. Dacă ar remâne cu colţi, 
atunci ar răni cu ci ţiţele seroafei, care apoi i-ar muşcă, 
dar” şi ei și-ar răteză cu ei limba şi apoi ar peri. Când 
fată scroafa un purcel, trebue să meargă «dejmă», adecă 
sau trebue să piară sau să fii înăduşit de scroafă. 

„“ Străjenii sunt meșteri la facerea cacrului», adecă 
a laptelui acru de oi sau de vaci, a cașului, urdei și brân- 
zei. Laptele cel de oi se face așa de des, încât se poate tăi 
cu cuțitul. Laptele cel de oi şi cel de vaci se face ori 
în niște vase cu capac bine potrivit numite «cofăeli» sau 
în berbinţi, în cari se toarnă, după-ce s'a fert. Răcindu-se 
el așa, că se poate ţine degetul în el, atunci se pune în 
el «cuib», adecă lapte acru de-mai nainte, se lasă să 'se 
prindă și laptele este sata. 

Brânza de vaci se face cu chiag, ca-şi cea de oi 
şi apoi se păstrează ca-și ca în berbinți. Fruptul amintit 

“ d



se întrebuințează pentru hrana casei, ce trece peste tre- 

Duinţă se vinde. “lot așa se vinde şi lâna ce întrece după 

ce s'a tors destul pentru sumane, ițari, cioareci, mantale, 
scoarțe, laicere, pănure ș. a. 

Câvlanii şi o scami din oile cele bitrâne se taie 
toamna, pentru hrana casnicilor, restul se vinde.  Maţele 

câvlanilor tăiați se pun lângă trupina pomilor, cari nu ro- 
dese şi se crede, că apoi pomii vor face fructe, 

Venitul cel mai mare î-l trag oumenii din vendareu 

boilor celor frumoși. Boi î-și crese gospodarii ori de sul 

vacile lor, ori cumpără bouţi sau juncănași sau chiar jun- 

cani și-i cresc. 
Aici nu pot întrelăsă observarea, că gospodarii din 

loc ţin mai multe vite decât au pășune respective fen din, 

care causă vitele unora ies cam slabe din iarnă. 

Mai consult și rațional ar fi a ţine mai puţine vite 

şi a le iernă mai bine și atunci aceste puţine vite iernate 
„bine ar preţui mai mult decât cele multe însă rău ţinute. 

O seamă de gospodari î-și vîră vitele, în nopţile ge- 

oase ale iernei, în grajduri bine construite și numai diua 

le dau drumul să umble prin livadă. Alţii însă î-și ţin 

vitele iarna diua și noaptea afară, fiind-că nau grajduri 

potrivite pentru dinsele, ci numai un fel de şandramale 

improvisate, cari nu oferă vitelor nici un scut în contra 

serului, nici a furtunelor şi omitului. Deci nici nu poate 

fi mirare, că vitele astfel iernate nu pot să fiă frumoase. 

In lipsa paielor, şi aceasta este în sat totdeauna, st 

aşterne sul vite «rugumiitură», adecă făinii de la feresteele 

de scânduri, de care se. cară sute și mii de cară Din 

rugumături se face, după-ce putredeşte bine, un gunoiu 

Dhunişor mai ales pentru locuri umede, de-şi mai inferior 

celui câștigat din paie, Gunoiul se cară numai la lună 

nouă, ca, să se înoească pământul și să nu se fucă vermi. 

Atât întinsele livedi, cât şi fenaţele cele de pe aproape 
se gunoesc cât se poate de Dine și de adese. 

Gospodarii se ajutoră lu toate ocupaţiunile gospodă- 

rici și la păzirea, vitelor cu copiii lor, o seamă și cu ar- 

aţi năimiţi pe an. Simbria acestora constă rar când, 

numai în bani gata, mai adese în ceva bani şi în îmbră-



căminte,  Argaţii sunt priviţi ca oameni de casă ŞI şed 
cu stăpânii într'o casă și la o masă. | 

Mai departe se ocupă bărbaţii din localitate iarna 
și vara cu “tăiatul copacilor în pădure. Copacii curățiți 
de crengi se chiamă butuci pe cari î-i scot unii din pă- 
dure târindu-i cu caii în vale, iar” alţii î-i trag de aici 
la ferestee, care lucru se întîmplă numai iarna. Butucul 
se leagă cu un lanţ de fer numit <șotlâne» și apoi se bate 
în el o panii de fer atârmată de lanţ, cu lanţul să nu 
lunece_ jos de pe butue. Butucul așa legat se pune cu 
capătul cel mai gros pe o jumitate de saniă cu un oplear: 
gros şi ridicat, iar” celalalt se lasă să se târiio pe omăt 
şi așa se transportează el la fabrică. a acest lucru greu 
se întrebuinţează un fel de cange în forma securei, dar” 
care se fineşte întrun cârlig și se numeşte «ţăpinit. Ea 
are o coadă de un stânjen de lungă. - 

Acei săteni, cari man cai sau boi, lucrează la feros- 
teele de scânduri din Boul, Falciu, Brodina, Putna şi la 
cel din capătul satului din-spre Vicov. La aceste ferestee. 
primesc ci de la 50 cr. pănă 1 fl. 30 er. pe di, ba câte 
odată și tăină pentru mămăligă sau mămăligă gata. 

Cei mai mulți săteni ştiu a, despiei, draniţă. Mulţi 
pricep și esercitează dulgheria cu mult succes. Când ri- 
dică ci vre-o clădire, fiă casă, grajd, şură sau alta ceva, 
atunci pun ei în vârful clădirii un buhaș înfrumseţat cu 
lâneţe roșii. 

ȘI Dodnăritul î-l pricep o seamă de autodidacți, nu- 
nunat şi fac nişte cofe, cofăeli, obroace pentru cămeșşi, 
poloboace pentru pepeni şi curechi, ciubiraşe cu torți în- 
frumsețate cu flori făcute cu ferul ferbinte, berbinţi Ş. a 
cari lucruri ar put6 concură cu cele ale bodnarilor celor 
mai şcoliți şi iscusiţi din oraşe la ori-și care esposițiă. 

O seamă de săteni se ocupă cu fabricarea de sanii 
destul de bune pentru gospodari. 

Câţi-va profesează, croitoria și coasă sumane și ițari, 
alții ia” știu repară și coase cojoace şi face cușmele cele 
cu urechi usitate pe aici de tineri şi bătrâni. 

Mai-că toți bărbaţii știu  împleti mănuși de miță 
pentru iamă. Câţi-va se ocupă și cu albinăritul. Aceştia -
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nu dau nimic din casă în Qiua ajunului Crăciunului, ci 
albinelor să le meargă bine şi să nu le scape pe vremea 
roitului. - 

Toţi gospodarii au pomete frumușele, unii chiar cu 
pomi altuiţi, însă tot nu așa cum ar pute st le aibă prin 
aceste locuri. Se crede, că este bine a resădi altuanii la 
începutul lunii, căci dacă se răsădesc ei când creşte luna, 
atunci pomii atâţia ani nu vor rodi cu câte dile este eres- 
cută luna. Oamenii din localitate nu se pricep a trage 
folos din pometele lor. Mulţi usucă poamele și perjele în 
lozniţe, cari din urmă sunt foarte bune. Poamele le-ar 
aduce mai mult folos sătenilor, dacă ar stoarce mustul lor 
şi ar face din cl vin. | 

Mulţi fac must din poame coapte amestecate cu us- 
cate pre cari le pun întrun vas mare, pe cure î-l umplu 
cu apă și după ce se împuţinează el prin consumare î-l 
adaog turnând cară-și apă. Acest must însă are un miros 
a poame uscate în lozniţă. In timpul din urmă au înce- 
put mai mulți gospodari, la stăruința preotului lor, să-și 
facă vin din mere, storcând însă mustul cu teascuri pri- 
mitive. Unii şi-au stors cu mâna tin din afine și mure. 

Câţi-va gospodari poșed oloiniţe şi store oloi din 
simburi de bostani, din sămenţă de cânepă și în şi din 
gir. Oloiul de in nu se întrebuințează lu mâncare, ci nu- 
mai la ars în opaițe. 

. Mulţi gospodari se ocupă cu neguţătoria, mai ales, 
de vite cornute Dacă începe cine-va vre-un negoț şi pri-" 
meşte arvonă, pe conta acelui negoţ, atunci plăteşte din acei 
Dani mai întâi-o slujbă, ca Dumnegeu si-i ajute şi abia 
apoi pune banii în pungă. 

Mai-că toţi Străjenii sunt pescari iscusiți, cari prind 
peştele din Suceavă și păraie cu sacul sau cu lese, mai 
rar cu undiţa și foarte adese cu mâna. Dar ei sunt și 
vânători buni, căci unii se deprind a ţinti bine pe timpul 
serviciului militar, alţii când șed cu vitele la munte, unde 
nu odată trebue să-și apere cu pușca ciredile sau turmele 
de fiare răpitoare. Ei cunosc toate obiceiurile sălbătăci- 
melor, ba pot chiar imită ragetul cerbilor. Aceste cali- 
tăţi venătoreşti contribuesc, că ei sunt totdeauna chiemaţi, 
când se face vre-o venătoare mare, 

i
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La vânatul cerbilor se întrebuințează un hucium sau 
in lipsa acestuia un cilindru de la o lampă. Acesta se 
pune cu un capit într'o oală, ia” în celalalt capăt se 
suilă şi aşa se produce un ton, carele seamină mult cu 
ragetul ciutei. Audend cârbul acel ruget vine cl nesmin= 
tit și apropiindu-se atâta; cât duce cu pușca, se împușcă, 

Coarnele cerbului sunt la schimbarea la faţă a Dom- 
nului în floarea. frumuseţe. , 

Situl de cerb și măduva din fluerile picioarelor lui 
se întrebuinţează amestecată cu lapte dulce ca leac pentru 
boale de pept.  Săul şi măduva de cerb să fii de folos 
şi la ori-ce rană şi tiietură, căci ungându-se rana cu ca 
se usucă și se tămădueşte foarte curând. 

Petrecend sătenii cu vitele prin munți împușcă și 
multe vulpi pe cari le înșală cu toată viclenia lor cu- 
noscută,. 

Ei împușcă adecă câni bătrâni, cari nu mai pot păzi 
turmele şi pun stervii lor nu departe de bordeie, iar” ei 
șed în Lăuntru și pândese.. Vulpile tlimânde. se apropie 
de sterv şi atunei vânătorii le iau la ochi și le împușcă 
prin fereasta bordeelor. Se dice, că vulpile star apropiă 
numai de stervurile acelor câni, cari au fost răi, Dacă 
însă cânele a fost netrebnic, vulpile nici mau de gând să 
se apropiă de stervul lui. 

Ocupaţiunea femeilor este mai grea şi de mai multe 
feluri decât cea a bărbaţilor. Femeile, se înţelege cele mai har- 
nice, sunt vecinic ocupate. Ele lucrează în casă, afară, ba chiar | 
mergend pe drum î-și află lucru și nu merg altfel, decât 
torcând. Bărbatul din Straja este oaspe la casă și tot lucrul 
de casă rămâne pe seama femeii. Dacă-i fermea, harnică, 
stringătoare și nu cheltuitoare, “atunci toate merg în pri- 
505, iar” dacă. femea este leneșă, risipitoare “sau dedată 
uriciosului viţ al Deţiei și dă ce vede din casă pe bcuturi, 

„atunci nu se prinde şi alege nimic de acea casă, 
Femeile tore inul, cânepa şi lâna. Când tore ele nu 

pun caer peste caer, ca nu cumva să, devină văduve și 
sc le țină și un al doilea bărbat. Când se dă de tors clacă sunt sigure, că „nici o femeă nu va lui din ceca-ce - a primit de tors, de oare-ce se ţine de un mare picat a



înstrăină ceva din fuior şi se crede, că pe femea, care 

ar face aceasta, ar înfepi-o pe cea lume toate ţepele 

din fuior. | 
Femeile ţes pânzături din în, cânepă și bumbac, 

pregitori, frenghii, sumaue, ţoluri, laicere, şi scorturi foarte 

frumoase cu flori în colori, arangeate cu mult gust şi pă- 

nure de lână în + iţe. 
Vara scot ele cânepa și inul î-l leagă sau în horstii 

şi apoi î-l usucă pe prepeleci sau î-l aştern rar în şir pe 
vre-o bucată de fenaţ. 

Inul pus în vre-o baltă să se moaiă se cearcă on 

de e bun de scos așa, că se inu 9 fire de in din baltă 

şi se învertese după deget. Dacă pocnesc firele de in, 

atunci aceasta este semn, că este bun de scos afară. 

Se crede, că nu este bine, ca un copil să treacă pe 

sub aţă când se deapină ea pe ghem, că apoi el nu 

ar crește, 
Când intri cineva în casă şi aflii acolo urzind dice: 

arost mare». Dacă intră pe timpul urzitului mai întâi un 

bărbat în casă, atunci bătătura ajunge, dacă însă o femee, 

atunci bătătura nu ajunge. 

Când se sfârşeşte urzitul pânzei, atunci se tournă 

apă jos pe fusul wrzitoarei, ca să cerească în vara viitoare 

cânepa frumoasă și să aibă pânza spor la țesut. Luându-se 

tortul jos de pe urzitoare, se ia cl pe mâni și se loveşte 

cu el în ușă, ca st umble pânza la ţăsut cum umblă uşa; 

apoi se lovește cu el în cofa cu apă, ca pânza să spo- 

renască ca apa; apoi se lovește cu tortul în horn, ca să 

sporească țesutul cum iese fumul de curând în sus și în 

urmă se mai dice, că pânza s& meargă așa de degrabi 
pe stative cum merge minciuna în sat. 

Dacă cui-va nu-i ajunge urzeală și o ridică de pe 
urzitoare şi mai adiuge ceva urzeală ca pânza să flă 

ceva mai lată, atunci se numește uceasti procedură cu 

wzi mânz>. 
Femeile prăşese livedile în timpul, când bărbaţii 

sunt în lucru pe la ferestee ori cu vitele în munte, Apoi 

ajută cle bărbaţilor la adunatul şi elăditul fenului şi la 
îngrijitul vitelor. x
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Mai departe trebue ele să spele albiturile tuturor 
casnicilor, Aceasta se face Lunia, Marţia sau Joia, iur 
în celelalte dile ale săptămânei nu se. spală nici-când. 
Când spulă ele albiturile și toarnă apă peste densele în 
obroc die, după ce au astupat obrocul jos, formula : coc 
în obroc, țigan negru jos, cămeșile în zolniţă, ca laptele 
în doniţă!; | 

In fundul obrocului se pun ismenele, apoi se așcadă 
de-asupra lor celelalte albituri și de-asupra tuturor albi- 
turilor se pune cară-și o păreche de ismene și se crede, 
că făcându-se aşa albiturile ies foarte albe și curate. 

După-ce se sferșeşte spălatul cămeșilor spălătorița 
se spală pe obraz și dice: «Uritele pe părău şi dragos- 
tele în capul meu!» . 

Spălatul se repeţeşte cam. tot la trei săptămâni, Nu 
se spală albituri de fel în cele două săptămâni după 
Tordan, apoi în stptemâna întâi şi ultimă a postului mare 
și în_cea luminată. 

Pânza pentru albituri se croeşte Luni, ca cel-ce le 
va purti să trăcască lung. Altele însă fac acest lucru 
într'o Joiă, însă tot-deauna la sferşitul lunei, căci se dice, 
că albiturile croite pe acel timp, ţin mult. 

O seamă de femei ţese pânzături şi de vendut. 
Multe ştiu coase foarte frumos altiţe şi flori lu că- 

meşile femeești, care lucru este căutat și bine plătit pri- 
mind «+ îl. pe bucată. 

In grija femeilor este creşterea <hăcţilor», adecă a 
copiilor de umbe seese, 

Gospodinele se mai ocupii și cu creșterea eulițelor, 
uri fac fala lor, dacă sunt multe prin ogradă. Cu toate, 
că ulii cei mulți, cari se adăpostesc prin apropiatele și 
desele păduri, se reped foarte udese şi înștică pui, ba 

"chiar şi găini, totu-şi numărul galițelor este în localitate 
destul de considerabil. Unele gospodine țin și curci, cele 
mai multe însă cresc o mulţime de gâște şi reţe, cărora 
le merge foarte bine, de oare-ce au în tot locul apă, ele- 
mentul în care petrec ele cu predilecţiune. 

Unu din grijile cele mai mari ale gospodinelor este 
fertul bucatelor pentru toate dilele şi coptul pânei și al cop-
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turilor pentru s. sărbători și unsul şi văruitul caselor, care 
din urmă lucru se face radical înainte de Paşti și apoi 
toamna, însă totdeauna la sfrşitul lunei, ca să nu se facă 
jivinii prin casă. Sâmbăta nu se unge nici vărueşte, căci 
la din contra star unge cu lut gurile morţilor. 

Hrana ordinară a poporului din. loc constă din mă- 
măligă de păpuşoi, care câte odată se amestecă cu baru- 
bule, apoi din pâne de orz, secară sau grâu, Făina se 
cerne înainte de ce se întrebuinţează pentru mămăligă sau 
pâne. Femeile nu cern nici: când făina pe pat sau divan, 
credend, că dacă ar face acest lucru, acolo ar avec mul- 
țime de copii. 

La mămăligă sau pâne se adauge brânză de oi sau 
vaci, urdă, unt de vaci și oi, carne de miei, cârlani şi oi 
proaspită sau săratii, carne de mascuri, de care se con- 
sumă foarte multă, câte odată şi de vită și de silbătăcinii, 
mai rar de rață, gâscă și de găină şi outle acestor trei 
soiuri de paseri. 

Ouăle se mânâncă ferte rar sau des, sau se face din 
ele scrob cu unt sau slănină sau cu cârnaţi. | 

Tia fort se întrebuințează lemne de rad; molid sau 
de fag. Lemmnele se taie cu feresteul cel mare şi apoi se 
crapă san despică cu securea. In cele grele de despi- 
cat se viră pene ţicuri) tari de lemn uscat şi apoi se bat 

cu un maiu de fag nodoros. 

In loc se ferhe curechiu cu carne de oaiă sau.de 
pore. Se fac găluşte cu crupe de păpușoi şi cu slănină, 
cari se învălese în frunde de curechiu murat, în frunde 
de: potbal -şi de sfeclă. 

Din carnea de pore şi anume din estremităţi se fac 
văcituri foarte gustoase. 

Se mai ferhe o supă acră, numită ciușcă> cu carne 
şi togmagi din făină de grâu. Carnea din aceasta sor- 
bitură se chiamă ezamă». Se coc plăcinte din făină de 
grâu amestecată cu de păpuşoi. Ele sunt foante moi şi 
înfoiate și se coc în tavale de tinichei în cuptor. Se mai 
coc malaie de făină de păpuşoi făcute pe drojde şi coapte. 
pe frunză de curechi. Adese se fac colţunași cu perje. sau
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cu brânză de vaci sau oi, cari se ung cu unt de oi sau 
de vaci. Apoi se usitează un fel de mâncare, numiti 
«mleşniți>, care se face din orez ori erupe de păpușoi, 
ori de grâu, ferte în lapte dulce. Adese se fac și turte 
bittute cu lapte. Se pune adecă într'o tavă unsă cu unt 
sau untură, lapte acru de vaci sau oi, amestecat bine cu 
făină de păpușoi și apoi se vîră în cuptor. După-ce sa 
capt se scoate afară şi se unge pe deasupra cu unt ori 
untură şi se taie în fălii şi se pune pe,imasă. 

Mult usitate sunt un fel de plăcinte mari în form 
pânilor, cari se umplu cu pături de mac, brânză de vaci 
și togmagi. Foarte căutate sunt alivencile, cari se fue din 
aluat de păpușoi bătut cu lapte acru. Aceasta ameste- 
cătură se întinde pe-o frunză, de curechiu, apoi se 
pune la mijloc brânză, se îndoniă frunza în dou, 
se uşeadă pe lopată și se aruncă în cuptor. Din copturi 
trebue a aminti încă afară de frumoşii colaci în felurite 
forme şi înfoietele și gustoasele babe, cari se fac pe lapte 
dulce și ouă multe și se coc în forme anumite. de lut sau 
tinicheă. Se mai tac fripturi din felurită carne. Friptura 
de gâscă, găină și rață se face în modul următor: Mai 
întâi se ferbe respectiva pusere întreagă, dar” ca să nu 
se fearbă de tot. Apoi se scoate ca din oală și:se pune 
înt”o tuvă, se unge cu unt și de-asupra se toarnă gră- 
simea, ei, care a eşit la fert și se pune în cuptor la fript. 
4 Altă friptură usitată mai ales primăvara este cea de 

mic], care se chiamă <tocană» și se prepară totdeauna 
cu usturoiu. Se preparează barabule cu unt, păstăi de fa- 
sole cu unt, peşte cu unt, sfecle ferte cu usturoiu, piper 
şi cu oțet. i 

Mulţi fac povidlă din perie, care se subțiază suu 
rărește cu apă şi se mânâncă cu mămăligă sau pâne. 
Adese se fac plăcinte cu povidla, sau cu mac, cu ceapă, 
cu curechi însă foarte rar, ! 

Afară: de aceste mâncări se întrebuințează foarte 
adese laptele vacilor și oilor, care-l au locuitorii în abun-: 
danță. Aceasta împregiurare esplică, că nu se prea ţin 
posturile. , 

„Im post se -mânâncă cu pâne sau mămăligă. pepeni . 
curechiu, barabule, fasole, bob, mazăre, vișine, cireșe, mere!
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pere, perje proaspete şi uscate, usturoiu, ceapă, bureți, 
rășcovi, tragi, mure, smcură ş. a. 

O seamă de femei ţin din felurite pricini un fel de 
post cnegru>, ele adecă nu mânâncă nimic diua întreagă 
pănă seara târdiu. 

Borșul cu fasole se tace din moare de curechiu, 
Bobul şi mazărea se ferbe cu borş din tăriţe de secară. 
Se mai ferbe și un borş prost cu crupe. La acest borş 
face alusiune următorul chiot destul de satiric: 

« Cuconiţi Dumiata, 
Dorş cu erupe nai mâncă 2 
Da aş mânca şi cu tăriţe, 

Numai semi. ici ceuconiță !e 

Cu borşul nou umplut să nu se strice curend şi să 
fiă iute, îndatincază femeile a arunci o lingură din cl în 
foc şi die, ca el să fiă iute şi acru ca focul. 

De regulă se umple borşul Marţa, Joia şi Sâmbăta. 
„ Atumei trage gospodina de urechi sau de cap pe un băiat, 
dacă-l capătă, — căci ei tug în acea di din casă, — ca bor- 
şul, s& fă iute, ca-și mânia celui tras de urechi. 

In fiă-care casă se umple borşul în Joia mare și 
dacă este de ucest borş vara în putină, atunci ea nu 

"capttă miros stricat. 

Nu este ohiceiu a mânecă ceva din poale, căci acela 
care at face aceasta şi-ar mâneci, mintea. Tot aşa se crede, 
că nu e ine un mânecă la spatele cuiva, căci atunci cel 

„de pe urmă ar duce pe cel dintâi pe cea lume în con- 
tinuu în spate, - 

ŞI prepararea 'beuturilor este grija femeilor. Ele pre- 
gătesc un fel de beuturi nu tocmai dulce din esența oţe- 
tului. Ea se ferbe din cicoare şi Dipee. Aceasta fertură 
se pune în oțet şi-se adaoge alămâiă,. zahăr și apă rece. 

„Aceasta beutură are o. coloare cafeniă. 

O «mursă» dulce se face din zahăr ars, care se ră- 
-vește cu unerop şi apă rece şi capătă o coloare întunecată. 

Afară de aceste se îngrijesc femeile şi de legumele 
trebuincioase. “Dot ele sapă straturile cu o «lopată de fer» 
adecă cu hârlețul. Ele samănă: sfecle, petrinjel, mărar,
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cimbru, usturoi, ceapii, ridichii şi morcovi. Morcovii. se 
întrebuințează numai ca leac pentru gălbănări. Pentru 
ceapă aleg femeile un pământ foarte moale și nu o udă 
la risădit, ca nu cumva să se facă numai cepoi.  Adese 
însă cumpără ele ceapă de la Ungurii, cari o aduc încoace 
toamna dimpreună cu hărăbăli pline cu curechi. 

ŞI pepeni (castraveți) samănă femeile, însă cu puţin 
succes din causa posiţiei înalte a satului, de aceea î-i im- 
portează din Rădăuţi. i 

Când se murează pepenii sau curechiul, ceea-ce se 
face în poloboace mari cu capac, atunci este obiceiu, că 
gospodina trage pe băieţi de urechi, ca murăturile să 
fiă acre, E 

Fiii-care gospodină samână o bucată de grădină cu 
mazăre, care crescând se suie pe haragi făcuţi din buhași 
de brad sau molid și aședaţi în mazăre spre acela scop. 
Bobul însă nu se samănă, ci se pune cu sapa între pă- 
pușoiu. | 

Oalele, în cari se ferb mâncările, hărgăul: de mămă- 
ligă şi strachinele sau «sahanele» sunt simple de lut. O 
seamă posed strachine albe de lut cu flori și pahare bune 
chiar de cristal. O scamă î-și ferb mămăliga întrun ceaun 
de spijă s'au înt”o căldărușă de aramă. Vara căldărușa 
se anină cu un lanţ lung de un par și așa spânzură de- 
asupra focului de sub 0 șandrama. 'Tot în acea căldă- 
rușă se ferbe şi laptele cel dulce, carele se lasă să se 
răcească ceva și apoi se toarnă întrun vas oare care, mai 
adese într'un cofăcl, peste un cuib de lapte acru. EL se 
prinde după cât-va timp bine şi este un lapte acru foarte bun. 

La ospeţe este obiceiu, că întâi se dă şi chiar se 
așteaptă de meseni Deutura și apoi bucatele. 

Fetele din sat, chiar și cele mai sărace prefer a lu- 
cri cu diua, dară nu în toată diua, ci numai când li-6 
cheful, pe la ferestee. Acolo scot ele afarii rugumăturii 
cu tăraboanțe mari și cară bracul scândurilor și leaţurilor 
pe focul de lângă feresteu, însă nu se năimese unde-va 
la slujbă nici “macar pe lună, căci pe an nu se năimese 
nici-când. “
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De regulă ajută ietele părinţilor în de-ale economiei 

casnice, la prășitul păpuşoilor de prin livedi, la adunatul 

fenului de acasă şi de la munte, ba chiar stau cu vitele 

în munte și grijese acolo de densele. 

CAPITOLUL VII. 

Uneltele gospodarului. 

+1) Carul. 

Intre uneltele neapărat trebuincioase li o gospodă- 

rii chiar mică este carul. Carul se compune din două 

osii de lenm de fug. Osiile se ţin la olaltă prin o inimă 

de fag sau de mesteacăn. Capetele osiilor, cari 'se viră în 

o roată, se numesc c<capite>. Osiile sunt ferecate din ca- 

păt în capăt cu fer. Inima se bagă în osia cea de dina- 

înte cu capătul sub lemnul numit «perinoc>, care este cu 

osia, de-asupra căreia este cl uședat, ferecate cu fer. Pe- 

vinocul are lungimea, care o are osia între amândoi bu- 

tucii roţilor, Osia dimpreună cu perinocul formează <dri- 

cul> carului. | 

Peste dric se mai așeagă un evertej> de lemn. Prin 

vertej, perinoc, inimă şi osiă este virit un cui de far de 

grosimea unui deget. | 

Peste capetele: vârtejului sunt aşedate dou& <mănu- 

( şele» de lemn de o şchioapă de lungi, cari țin coșul Ta 

Slaltăi. In osia cea de dinainte este aşedat egruiul». Gruiul 

este o bucată de lemn scurtă, de fag și despicatiă. în două 

la un capăt. Aceste două despicături sunt încheiate în 

osii. De capătul cel de dinainte a gruiului, adecă de cel 

nedespicat se prinde «proțapul». Proţapul este un drug de fas 

“sau carpăn de grosimea mânei şi de o lungime de peste: 

un stânjen, care se despică la un capăt şi se bagă cu 

despicătura peste capătul gruiului. Prin proțap şi sruiu 

se sfredeleşte şi apoi se viră un cuiu de fer, care-i ţine 

la un loc. 
Pe proţap se așeadă o bucată de lemn de fag ca 

palma de lată şi aproape un stânjin de lungă numită
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“eruce>, care se coasă în proțap cu un cuiu de fer, Cru- 
cea are la capete -lambe» de fer, cari se bagă cu cape- 
tele cele rotunde pe capetele osiei afară de roată, 

Proţapul are la capătul de dinainte v cătușă de fu 
in care se bagă juzul boilor. Jugul se viră între cătușă 
și proțap şi se prinde cu un cuiu de lemn. Aici de aceeu 
nu se obicinueşte 2 pune cuiu de fer, căci la cas, dacă 
Sar resturnă curul, proțapul star despică, - 

«Jugul este de lemm de paltin. EL constă din partea, 
de sus. numită -cerhice> şi cea de jos, numită. «podvor= 
niță>. Aceste două părţi se țin la un loc de două «lopăţele». 
Capetele de jos ale lopăţelelor sunt cerestate>, adecă sunt 
uiti groase, ca st nu iasă podrorniţele, Iar” capetele cele 
de sus ale lopăţelelor au câte trei sau patru borţi prin cari 
jugul se poate lărgi sau strimti după grosimea grumazu- 
lui boilor. In acele borţi se viră cuie de lemn, ca să nu 
lunece în jos cerbicele. 

Cerbicele și podvornița au la capete câte vu bortă 
de grosimea degetului unui bărbat, cari se închid cu două 
«resteie» de lemn, ca boii fiind înjugaţi si nu-şi scoată 
capul din jug. 

Și pe osia cea cea dinapoi se aşeaă un perinoc, 
"carele se leagă cu osia prin o terecătură de fer. 

Intre osiă şi perinoc sunt <gemănarile>. Aceste con- 
stau din o bucată de lemn de fas de lungimea unui me- 
tru și mai mult de grosimea proțapului, carele la un 
capăt este despicat în două. Părţile despicate se viră între 
osiă şi perinoc, ear capătul cel nedespicat este aședat pe 
mijlocul inimei cu care este legat cu un cuiu de fer. 

Pe capetele perinocului de dinapoi se află, cepuri de 
fer bătute prin perinoe pănă în osii. Capetele cepurilor, 
cari stau de asupra perinocului, sunt bortite și în drăbi- 
nar se află în prejma cepurilor câte un cercel de fer bă- 
tut în drăbinar, Cereelul se viră în cepuri și în borta cer- 
cului se pune <drimba», adecă o peană de fer, ca să nu 
sară cercelul cu drăbinar cu tot din cep afară. Aceste 
cepuri dimpreună cu mănuşile ţin coșul laolaltă. 

Inima carului are între osii o lungime de 11/, stân- 
“Jen, câte odată și mai bine. Capătul de dinapoi a inimei 
trece prin osiă cam de un cot. 

.
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Roţile se compun din câte un butuc, 2 spiţe de 
frasin și 6 ciolune de fag. Butucii se fac din lemn de 
mesteacăn și se leagă lângă spiţe cu câte dou& cercuri de 
fer de un deget de late. La capătul roţilor se pun atât 
pe de-asupra, cât și pe din liuntru bucşe de fer. Roţile 
so leagii pe de-asupra cu şine de fer de o lăţime de 3 
degete, adecă + la maşă. 

Pe osii, respective pe perinocuri se așeaă coșul caru- 
lui, EL se compune din 2 drabine lungi de 1'/, stânjen 
și de un cot de înalte. Drabinele constau din câte 2 dră- 
binări de mesteacăn, frasin sau fag sau şi de brad, cari se 
împreună la olaltă cu câte 6 espetezez. Spetezele se viră 
în locurile dăltuite din drăbinări şi se consă cu cuie de 
lemn.  Drăbinele astfel pregătite au forma a 2. scări cu 
fuştee lite însă rare. Pe capetele drăbinarelor de dinapoi 
şi dinainte se pun eriscoale> de lemn de fag. Capetele 
răscoalelor sunt dăltuite roată după grosimea, “Arăbinarelor 
și se viră pe drăbinare și apoi li se pune câte un cuiu 
de lemn ori de ter. - 

Răscoalele au funduri de scândurele subţiri, cari se 
prind la un loc cu chingi și cuie de fer. 

Când se cară fen se pun pe drăbinar alte răscoale, 
cari sunt mai largi decât de obiceiu şi au la capete încă 
un rând de borţi în cari se vită pari paralel cu drabi- 

-narii, ca să se lărgească coșul și să se poată pune pe car 
mai mult fen şi sc se poată cără mai ușor. 

În drăbinar se bat .4 cercei de fer în cari se viră 
capetele de sus ale leucilor, ear” cele de jos sunt ferecate 
cu fer în formă rotundă într'o mărime, care se orientează 
după grosimea osici. Aceste capete ale leucilor se vită 
pe osiă, apoi se pun lambele şi în urmă se bagă în osii 
cuie de fer, ca să nu casă leucile, lambele şi roțile. 

De mijlocul de desupt al drăbinarelor se ţine o cruce 
de lemn de fag, care este aședată pe inimă și în ale cărei 
capete sunt virite lambele cele de dinapoi. 

Coșul se căptuşeşte cu scândurele subțiri sau şi cu 
draniţe. Aceste se întăresc cu cuie de fe în speteze, ca 
s6 nu joace și st nu se peardă,



  

Li 
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Pe podul carului se pune ca fund o scândură groasă 
ŞI lată numită <pomostină». 

La drumuri mai lungi se Jeagă din'apoi de inima 
carului o păcorniţă din rădăcină de lemn de mesteacăn, 
sau paltin, cu dohot de mesteacăn, ca să fii cu ce unge 
carul, cici uns bine merge el uşor și nu scârție, Acest 
dohot se câştigi din coajă de mesteacăn, care se pune la 
fert într'o groapă făcută în pământ sau într'o oală pusă 
în pământ şi încungiurată cu sureele de fag, cari se aprind 
și încăldindu-se coaja, iese din eu dehotul. 

B) Plugul. 
Plugul constă dintrun grindeiu de lemn de fag de 

care se ţin toate ferele și anume: cuțitul, ferul cel lat şi 
poliţa. Cuţitul are forma unui cuțit de grădinar, este cam 
de 5 centimetri de lung şi la tăiș 7 centimetri lat. EI 
taie brazda, ferul cel lat o rădică pe dedesubt, ear poliţa 
0 răstoarnă, 

- Capătul grindeiului se sferșeşte în două coarne de 
lemn sau de fer, de cari ţine omul cu mânile plugul 

“la arat. 

La celalalt capăt al grindeiului sunt Dorţi în cari 
"se viră «cucoșul», adecă cuiul lanţului, carele ţine grin- 
deiul de roți. 

Roţile sunt de lemn, mici, neșinuite și se învârtese 
pe osii de lemn. Roţile se prind de tânjeală cu cârcee şi 
cuit: de lemn. . 

Tângeala este crepată la capătul cel de dinainte, 
unde se pune jugul boilor, care se ține cu un cuiu 
de lemn. | 

Plugul se trage sau de + boi sau juncani, sau de 
atâtea vaci, căci în loc și vacile se înjugă la plug şi la 
car, sau de 4 cai. Inainte vreme erau pluguri de lemn 
şi atunci se arâ cam de regulă cu 6 boi. Aici trebue să 
observ, că la un plug cu 4 Doi, sau cai, trebue 3 oameni. 
Unul adecă ţine plugul de coarne, altul mână vitele de . 
lângă plug și altul pe cele de din'ainte. Dacă vitele cele 
de din'ainte sunt cai, atunci băetul sau fata care ar av 
să-i mâne, nu merge în stânga lor şi alăturea cu dânșii, 
ci înainte între capetele cailor, ținându-i şi ducându-i câte: 

- 
v
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pe unul de căpăstru. La ţeară sunt oamenii în asta pri- 

vință mai practici, nu istrăvesc atâtea puteri omenești în 

zădar și axă cu 4 vite cel mult 2 oameni, în cele mai 

multe casuri însă numai un om singur, carele totodată 

cornăreşte plugul cu mâna stânga, ear” cu dreapta mână 

1 boi sau cai. , 

Plugurile se procură, după cum am amintit deji 

întitun capitol precedent, la ferari germani din Frătăuţi 

cu preţul de 7—S fl. fără de roţi, cari se fac de gospo- 

duri în sat la rotarii autodidacți. 
La arat se întrebuințează de unii şi otigul. Acesta 

constă dintr'o bucată de fer ovală, ascuţită la margine, în 

care se bate un băț cu mănunchiu spre a-l pute lesne 

țin€ în mână. De regulă stă el răzimat înt?o scoabă de 

for indusă în partea dreaptă a grindeiului și pe chinga de 

fer, care ţine coamele plugului la olaltă. Cu otigul se 

curăţă atât cuțitul, cât şi ferul cel lat, ba și poliţau de 

țărnă şi chir, care se prinde de dânsele și apoi car se. 

așeadă la locul stu. 

CAPITOLUL VIII. 

| Uneltele gospodinei. 

4) Fusul, stativele, răşchitoarea, vârtelniţa şi urzitoarea. 

a) Fusul este de lemn de mesteacăn și paltin și 

constă din două părţi: din fus şi din roata lui. Fusul 

este de o lungime cam de 30 centimetri şi are forma unui 

băț meted şi rotund, însă nu prea gros. Capătul de sus al 

fusului este ascuţit, cel de jos, care este înțepenit în roată 

este mai gros, ea mijlocul lui este mai plinuţ însă pro- 

porţionat. | 
- “Roata este de lemn de fag și ceva mai mare decât 

o monedă de 1 fl. Cu fusul se toarce inul, cânepa şi 

lâna, aşa, că caerul se leagă în furcă și apoi se tot trag 

five din cel cu mâna stânga, ear” cu mâna dreaptă se în- 

vârteşte fusul în dreapta, după-ce s'a prins firul de el. 

-Furca se poartă de femei în brâu, dacă însă șed, apoi se - 

viră într'o bortă făcută în laiţă. i 

b) Nu este gospodină sau fată în sat, care mar ști. 

ţese. O fată, care m'ar şti să ţese nu s'ar mărită nici-când.
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Ba sunt multe gospodine și lete, cari ţes scorțare 
de-o frumseță rară; a căror lucru se plăteşte foarte bine. 
De aceea sunt deci stativele unealta, care se poate afli în” 
fiă-care casă și. stativele pline sunt fala; gospodinei. 

Stativele constau din + stâlpi de lemn de fag, cari 
sunt îngropaţi în două tălpi... Stâlpii sunt provăduţi cu 
două ccununi» de fag, cari sunt dăltuite și virite în stâlpi. 

„In toţi patru stâlpii se află loc dăltuit și în dăltuituri 
sunt așeţate «sulile». . Sulul de dinainte este dăltuit li 
mijloc în toată întinderea lui cât vine el între stâlpi. 
In această dăltuitură se bagă capătul pânzei şi învârtin- 
du-se sulul, el prinde pânza Și o înţepeneşte pe sus. Sulul 
are în capătul stâng + Dorţi. In una din acele borți se . 
viră o bucată de lemn dăltuită prin mijloc de-alungul, 
numit «potiheci>, cu care se înverțește sulul. ” 

In dăltuitura potiheciului se viră o lopăţică de lemn 
de fag, bortită ca ciurul “și numită «găureanca», cu care 
se înţepenește pânza. 

Sulul de dinapoi are două borţi făcute cu sfuedelul 
în depărtare una de alta, cam pe cât ţine lăţimea pânzei. 
In aceste borţi sunt induse câte o frânghiuţă de grosimea 
degetului celui mic. Capetele frânghiuțelor sunt duse îna- 
inte spre sulul cel de dinainte şi de ele este legat un lemnuţ. 
de fag numit «nodular», pe: care se învăleşte urzeala, 

4 Sulul cel de dinapoi se tot învârtește la învălitul - 
wrzelei şi după fiă-care învertitură se: pune sub urzeală 
câte o verigă de lemn de brad. Vergelele trebue să fiă 
oable. Pe 4 sau S bețe se află lână sucită în 2, 4,6 
sau S în forma unei ațe groase şi aceasta, se numeşte 
«ițe», po cari se țese pinza, scoarțe ş. a. Iţele au 2 sau: 
+ «seripţi», adecă niște rotiţe, cari se învârtese cu ițele. 
De ițe sunt legate cu aţe groase de cânepă 2, 4, sau $ «tălpigi», cari sunt nişte scândurele- late de fag pe cari calcă țesetoarea,.cu picioarele, Ea, șede pe timpul ţesu- 
tului pe-o scânduri pusă de-a curmedișul pe capetele sta- . 

- tivelor de dinainte. 
u Lângă stative este o lădiță mică de leniu, numită «sucală», în care se suceşte tortul pe ţevi de lemn de soc. 

Po 
EI)
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Sucala are între păreţii cei înguşti un fus cu o roată, 

care învertește aţa pe ţere. 

c) Răşchitoarea este un băț de alun Difureat la un cu 

păt, car” la celalalt cu o cruce de fag. Lungimea lui este 

de 6 sau 12 palme. Pe rășchitoare se fac torturile sau căla- 

purile, ca st se ştie câte jumătăţi sau torturi întregi sunt. 

d) Vâvtelniţa constă din 2 lemnișoare de fag de un 

metru de lungi, cari sunt la capete bortite şi au acolo 

câte o «rază» sau cmănușă» încrestată, pe cari se pune 

tortul. Razele stau cruciş una peste alta și se învertesc 

într'o osiă de lemn, care este înţepenită pe un scăuneş 

cu 3 sau i picioare. De pe vârtelnițe se string aţele în 

gheme și se pun pe urzitoare. . 

e) Urzitoarea constă din -+ chingi, cari la capete se 

împreună prin 4 reze înerestate. In mijlocul urzitourei 

este o inimă, numită «fus», care trece prin toate 4 chiu- 

gile. Capătul de sus al urzitoarei se pune în cureauu 

anume bătută în drăgar, ea” cel de jos se viră întrun 

fund cu bortă în mijloc. Pe crestăturile rezelor se tot sue 

urzala ca pe şurub când se învârtește uizitoarea deodată 

cu fusul. Suindu-se urzeala pănă sus, se leagă ucolo un 

băț sau o lingură şi acolo se face tortul cruce, apoi se 

coboară înapoi tot urzind pănă jos. Și așa urzeala tot 

se sue şi coboară pănă ce se împlineşte lăţimea şi lun- 

gimea dorită a pânzei. Uezitoarea, are încă scopul s€ în- 

doească totul și sc-l pună cruce. 
  

CAPITOLUL IĂ. 

Naşterea, la poporul din Straja. 

Românca măritată ţine mult la aceea, ca să aibă 

copii. Spre a-și ajunge acest scop, întrebuințează ea între 

altele şi următorul mijloc: Femeea doritoare să aibă copii; 

tae capetele buricului de la purceii unei scroafe, care a 

avut pureci pentru întăia-și dată, le ferbe în apă şi apoi be 

acea apă şi crede, că făcând așă, va concepe cu siguritate. 

De vegulă însă acest mijloc nu se întrebuinţează, de 

oare-ce femeile din loc sunt binecuvântate cu destui copii.
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Cum se naște copilul, moașa î-i dice pe loc cuvin- 
tele, adecă forma s. botez, insă nu-l stropeşte cu upi fără 
de care procedură acest botez, după ritualul bisericesc, 
nu este valid; de aceea copilul se botează de preot în 
toată forma. 

Dacii copilul nou-născut este slab, atunci îndată î-l 
descântă de diochi și-i stâng cărbuni, 

La botez se iu de regulă numai un cumttru, mai 
rar doi sau mai mulţi. In loc este ohicciu, că oamenii se 
îmbie singuri să fii luaţi ca cumătrii la acei, cari aște .ptă 
înmulţirea familiei lor. Aceasta o fac ci cu mult înuinte 
de naşterea copilului. Sătenii dic, că este bine să te silești 
şi s& alergi cu un picior încălţat și cu unul desculț la 
hiigat în lege, car” la cunnniă să te dai inapoi. Oamenii 
şi de aceea să îmbie să fiă luaţi ca cumătrii, căci cred, 
că vor trage din acea împregiurare mare fplos, d6 oare-ce 
finii, cari mor ca copii mici, devin ingeri și apoi vor ajută 
nișului lor, 

Iu botez se aduce pruncul nvu-născut peste s&pt&- 
mână cam de regulă Sâmbătă seara pe timpul vecernii. 

Numele nou-născutului să alege de frații mai mari ai 
copilului şi în lipsa lor de maica lui Și așa se și moti- 
vează dorinţa tatălui privitoare la punerea numelui: îna- 
intez preotului. - | 

Se întemplă însă ceasuri, că părinţii după botez 
schimbă numele copilului lor cu scopul, ca copilul să tră- 
cască și st nu se prindă de el nici un fel de fapt, 

Dacă ar muri vre-un copil nebotezat, ar fi mare pă- 
cat. Se dice, că un astfel de copil în vremea nopții tot 
hojua se vaetă în groapă. Dacă aude cine-va vaetul lui, 
e bine să dică forma botezului și să arunce jos o pâinză- 
tură sau o năframă albă și apoi copilul este botezat şi 
mai mult nu se mai aude vaetul lui. Se dice, că unii au 

"audit astfel de vaete, şi au tăiat mâneca cămeșii şi au 
aruncat-o jos. La cas, când nu star face aceasta, acel 
prune ar deveni moroi și star arătă și ar spării pe cei 
slabi de fire. 

Intoreându-se cumătrul cu finul său deji botezat de 
„la preot și întrând cu el în casă, î-l pune pe masă pe”
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lâna unui cojoc de oaiă, ca copilul crescend mare să aibă 

cinste, cum are cinste masa în casa omului, să aibă noroc 

la oi, să aibă atâta noroc la toate, câtă lână are oaia şi 
să fiă aşa de norocos, ca-și oaia. 5 

Când începe cumătrul și oaspeţii poftiţi la cumstriă 
să dee daruri pentru fin, atunci ţine el copilul în braţe şi 

lumina aprinsă în mână pănă-ce se sferșește cu datul darurilor. 
La lumină se leagă, afară de o pânzătură pentru 

crejmă, şi un ştergar frumos, cu care se încungiurii lumina 
şi apoi se leagă cu lâneţuri sau bumbac. 

După datul davuilor cumătrul dă copilul şi lumina 
aprinsă mamei pruncului dimpreună cu toate darurile adu- 
nate dorindu-i, ca ea, să-şi crească copilul ușor și în pace. 
După aceea urmează cinstea, veselia şi cântecile din gură 
sau din instrumente sau cel puţin din fluer. 

Dimineaţa, a, doua Qi după botez sau cumătriă vin 
cumâtrul şi moașa și scaldă copilul. Cumâtrul pune în 
scăldătoare bani, busuioc, pene şi câte-va fire de grâu şi 
picură de-asupra ei în cruciș cu lumina de la botez aprinsă. 
Pe tot timpul scaldei lumina este aprinsă. 

Banii din scăldătoare sunt colac pentru moașă. Bu- 
suioc se pune în scăldătoare, ca copilul să aibă miros 
bun şi să fiă drăgălaş ca busuiocul. Pene se pun în scăl- 
dătoare, ca copilul să fii așa de ușor la umblet, cum de 
uşor sboară peana în vânt. Grâu se pune, ca copilul să 
aibă în viața lui pâne. Cu lumina se. picură în scăldă- 
toare, ea copilul să nu se opărească. 

Naşul spală copilul şi-i suflă în gură, ca copilului 
să nu-i miroasă rău din gură. Apoi duc nașul, moașa și 
alte femei scăldătoarea afară şi o varsă încet lângă un 
pom pe un loc curat, ca copilul să nu fiă obrasnic, ci de 
treabă. | 

După aceea se restoarnă covata din care s'a vărsat 
scăldătoarea cu fundul în sus şi toți joacă cu un şip 
de hbeutură în mână împregiurul pomului, ca nou-născutul 
să fiă vesel şi jucăuş, ea” moașa joacă pe dosul covetii, 
ca copilul să aibă noroc în cai. . | 

Din scăldiătoare se scoate copilul drept în sus prin- 
dendu-se cu amândouă mânile de cap, ca el să crească mare.



    

| 
| 
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La 10 de dile după nașterea copilului spală mama 
lui pe moașă cu aghiazmă pe mâni și pe obraz, car 
moașa spală pe femeiă. Atunci se dă moașei o păreche 
de mâneci de cămeșă cu care pânză se şterge cu. Aceste 
mâneci se măsură de la umărul mâneci pănă la încheetură sau 
de la înghiţitoare pănă la vârful degetelor. O seamă de MOașe 
pretind s& se măsure mânecile de la vârful degetelor unei 
mâni, peste pept și pănă la vârful degetelor celeilalte mâni 

Moaşei se mai dă un căuş de făină cu căuș cu tot, 
în care „înfige ea un fir de busuioc, ca copilul să ţină cu- 
rând capul în sus, - 

La sărbătorile cele mari din un, adecă: Paști, Cră- 
ciun sau Sânta-Măriă, cari anume urmează după botezare: 
pruncului, duc părinţii lui cumătrului lor «colaci» și anume: 
o pătrare de grâu întrun coș de perină, un tulpan fru- 
mos de lână, o huscă de sare și un şip de beutură. Ast- 
fel de colaci se dau numai dacă trăește finul. Dacă însă 
finul a murit, atunci părinții lui duce cumătrului lor: + 
colaci mari copţi dintr'o pătrare de făină de grâu, şi aşe- 
dat pe un şervet un pom, cum se face el la morţi, De 
pom se leagă un şervet: mare de pănură albă. 

Predând părinţii colucii dic ei următoarea formulă : 
" «Poftim cumetre colaci, colucii ni-s mici, dar” voia să ne 

fiă mare, să nu Dănuiţi!» | | 
Actul cumâtriei sâ fineşte cu predarea colacilor şi 

nașul nu se mai îngrigește mai departe de finul său, doar” 
dacă întreabă, vre-odată de dânsul, numai așa, ca st nu 

“i-se împute, că n'ur face-o aceasta. 
„La eas dacă finui se însoară, atunci naşul de regulă 

î-l și cunună. 
Dacă moare finul, atunci este datorii naşului să 

asiste la înmormântarea lui petrecendu-l pănă la groapă. 
Trăind finul, atunci trebue el să meargă în diua de 

Paşti sau a doua di, cu pască la naşul său. . 
Cutnetrii se țin înrudiţi între olaltă, care împregiu- 

rare însă nu-i reţine a se combate unul pe altul mai ales 
cu ocasiunea alegerilor pentru comitetul comunal sau la 
aședarea primarului.
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CAPITOLUL A. 

Nunta la poporul din Straja. 

Nunţile cele mai multe se fac în Straja toamna 
după-ce și-au adunat locuitorii fenurile, și-au cules păpu- 
şoii de prin livedi, și-au scos barabulele și și-au adus vi- 
tele și fruptul lor de li munte. Atunci Românul este 
vesel, fiind-că cămările lui sunt pline de frupt alb, oile, 
boii şi vacile î-i sunt grase, mascurii abii aşteaptă cuţi- 
tul, ăinile, reţele şi gâștele nu mai vreu să mânânce 

- srăunțe fiind dej gittuite, „poloboacele cu must sunt pline, 
atunci deci se prinde el se-și însoare feciorul şi nu dice 
ba, când i-se cere fata. 

Plăcându-i unui făcău, care a fost şi a eșit de re- 
visiă, adecă care n'a fost luat la oaste s'au carele și-a, 
făcut serviciul de 3 ani la oaste şi s'a întors acasă, o 
fată, sau aflând el pe drăguţ lui de mai nainte încă ne- 
măritată şi aşteptându-l şi voind el să o ice de soțiă, 
descopere el dorința sa mamei sale. Aceasta o împărtă- 
şește cam pe departe bărbatului ei. Convenindu-i acestuia 
familia, averea, cinstea și hărnicia fetei, trimite el pe un 
om străin la tatăl fetei. Acesta se duce într?o seară la 
tatăl fetei şi-l întreabă ori de ar voi s6-fi dee fata după 
cutare fecior. Trimiterea acestui om lu casa fetei se nu- 
mește «<a trimite în stiărostiă». 

Patăl fetei nu-i dă trimisului așa-şi îndată răspuns, 
„ci î-i făgădueşte, că-i va trimite cuvânt cât de curând. 
Apoi se întreabă, tatăl fetei de neamurile sale, se stătueşte 
cu -gospodina sa și”cu vre-un prietin din vecini şi dacă 
aceştia laudă fiăcăul și familia lui şi î-i convine el şi lui 
şi după avere, atunci trimite răspuns tatălui flăcăului, că 
poate veni «in stărostie». 

Primind acest răspuns favorabil vine fiăcăul pe în- 
siirate cu tatăl său sau fiind el orfan cu epitropul sau cu 
vre-o rudă - mai în vârstă sau doi martori la casa fetei. 
Aici începe: tatăl flăcăului vorba, întrebând pe stăpânul 
casei ori de-i place flăcăul, câtă zestre dă fetei, cât câmp, 
câte vite ș. a. Invoindu-se părinţii dic: «noi ne-am în- 
voit, acuma tinerii de sur plăce!» - 

Pa
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Apoi î-i chiamă pe tineri un om străin afară, ca ei 
„st vorbească între olaltă și să se înțeleagă, ceca-ce se 
face în cele mai multe casuri numai spre a îndeplini o 
formalitate, de oare-ce tinerii sunt puşi în cale de mui 
nainte,  Afarii vorbesc tinerii unul cu altul și apoi spun 
omului, care i-a condus afară, ori de se voesce sau bu. 
Intrând acest om în casă împărtășește părinţilor cum sau 
pus tinerii la cale. 

Dacă tinerii s'au plăcut și se voesce, atunci părinţii 
i-şi dau mâna, care se tie în presenţa tinerilor de un 
martor de jos în sus cu poala. cojocului sau a sumanului, 
ca semn, că legătura s'a făcut şi că tinerii să fii avuţi 
în viața lor. Ă 

Tăetul mânelor nu se face nici-când cu mâna goală, 
căci întrun cas ca acela tinerii ar deveni săraci și goi. 

„* Apoi urmează cinstea între părinți, tineri și martorii pre- 
senți și aceasta este logodna. Tot atunci se hotăreşte diua 
în care au st meargă împreună la preotul <la miărturiă », 
adecă la rugăciuni și catechisare. Venind părinţii şi ti- 
nerii la preot, se pune la cale estrigarea» vestirilor şi diua 
-cununiei. 

-In Dumineca primei vestiri asistă în biserică d6 re- 
gulă părinții și tinerii, cari de acuma se numesc miri. . 
Mirele visitează apoi în acea Duminecă după ameadă-di 
pe mireasa sa, NE o 

După întăia vestire se fac din amândouă părțile 
pregătirile de nuntă și se poftese nunii cei mari. Ei se. 
aleg mai ales dintre rude, căci străini cam greu se giisesc 
să primescă a fi nuni mari, de vare-ce esistă credința, că 
este bine de, la cununii să te dai înapoi. 

Apropiindu-se diua nunţii merge mirele cu părinții 
lui și mireasa cu părinții ei într'o di de târg la Rădăuţi. 
Acolo cumpără mirele două părechi de ciobote, una pen- 
tru soacră și alta pentru mireasă și o basma de mitasă 
vişiniă pentru mireasă, pe care o poartă aceasta la cunu- 

„niă pe spate. 
„Mireasa î-și cumpără o ladă brașoveneascăi, ZUgră- 

vită cu flori și o floare de dugheană pentru cușma mirelui. 
In ladă î-și arangează mireasa, zestrea, adecă : pân 

zături, pregitoarele, cămeșile, ștergarele, năfrămile ş.a.



Vineri scara înainte de cununii merge mirele li 

preotul şi-i duce o jemnă şi o huscă de sare și face știre, 

că de Sâmbiită începe cu nunta. 
Sâmbătă cam pe la 10 ore demineața pornește mi- 

vele, vătăjeii, cari și-a ales el dintre pretenii săi. prin sat 

la poftit. 
Ei poftese mai nainte pe preot, învățiitor, primar, 

apoi pe neamuri, cunoscuţi ete. Vătăjeii umblă prin sat 

provăduţi cu câte un băț legat la vârf eu o năfrumă 

și o ploscăi de heutură, care o capătă de la mire. Intrând 

ei lu gospodarul pe care voese să-l poftească la nuntă, 

cinstesc din ploscă şi apoi o dau celui de casă ca se cin- 

stească şi el apoi dice: <A poltit jupânul mire și jupă- 

neasa mireasă, socrii mari, nunii mari şi după polta lor 

vă poltim şi noi», 
Şi mireasa are vătăjeii ci şi 2 druște, car” mirele 

are druştele sale. 

Slujba druştelur miresei este să o petreacă la cunu- 

niă şi de lu biserică înapoi și se şeadă la masă una de-a 

dreapta și alta de-a stânga ci. “Tot acea slujbă au și 

druştele mirelui faţă de densul. 

2 

a 

Vătăjelul numit +druşen> are datoria sc stee lângă? 

o drușcă a mirelui, ca” celalalt șede lângă uşă şi potteşte 

oaspeţii în casă şi la masă. 
“Sâmbătă seara înainte de ce se începe nunta, mi- 

veasa trimite mirelui schimburile, adecă: o cămeşșă, o pă- 

veche de ismene şi o năframă, cari lucruri trebue sc fiă 

lucrate de dânsa. Aceste obiecte i-se predau mirelui de 

un urător, care face multe glume sărate şi nesărate ȘI 

mult haz şi urează dicend: «poftim jupâne mire, precum 

te-ai silit cu însuratul, așa te silește și cu luatul». 

Pot atunci pune nunul cel mare inelul mirelui și 

al miresei într'un sahan cu grâu, unde le amestecă, eur” 

mirele trebue să-şi afle inelul. Apoi trimite mirele miresei 

darurile prin oamenii săi, dintre cari unul urează miresei 

în următorul mod: Ă 
<Bună vremea la d-voastră 
Oameni pământești, 
Soli şi sfetnici împorătești, S 
Dar mai ales la d-ta, 

7



- 

«lupânează mireasă, 
Am audit de d-ta, 
Că eşti veselă și voivază, 
Ca vo garuli “nflorită frumuasă, 
După cum și al nostru jupân mite, 
I-i vesel şi frumus, 

Ca un trandafir înflorit frumos, 
ar am auţit de fața d-tale, 
Că eşti neguţătoriți mare, 
După cum şi al nostru gupân mire 
Terșrurile și oraşele a umblat, 
Maine după fața d-tale” n'a atat 
Numai strimte, scurte, spinteeate, 
Precum erau mai ciudate, 
Dar” al nostru jupân mire, 

Ă seris cărţi, 
In toate părţi, - 

- ȘI revaşe, 
Prin orașe, 

Șa atlat păpuci din Bardei, 
Pirechea cinei lei, 
Și-un brâu lat, 
De la Focat 
Ca să-ți fiă d-tale de purtat, 
Și meă o sucuă de matașă, 
Ca seţi fii de primblat prin casă, 
ŞI “neă un tulpănel eu floricele, 
Ca sc-ţi fiă de Lună mânsăere; 
Toate acele și mai multe, 
Ie-o strins și păcuit în corăbii, 
Și le-a pornit pe mare, 
Dar la un mijloc de cale, 
A dat D-deu un vânt mare, 
Un vânt mare, viforat, 
Corăbiile o înturnat, 
Dar” fiind corabierii meșteri mari, 
Au tras corăbiile la un ostrov de mare, 
ȘI le-am apucat cele ce-au fost mai ușoare, 
1p-am adus înaintea d-tale, 
De nu te înereţi, 
Pune mâna și veţi, 
De nu ești încredinţat, 
Pune-mâna mai cu adevcrat, 
Poftim jupăneasă mireasă ! 
Vedi, de ce nu te sileşti cu luatu, 
Cum te-ai suit eu măritatu ? 
Parinţii au vrut să strice, 
D-ta ai prins a plânge, 
Părinţii au dis, că nu te-or dă, : 
D-ta, că un bolohan de grumaţi ţi-i lesa, 
Și pe uscat tei înnecă !» 
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Pornindu-se Sâmbătă seara nunta î-și ie mirele er- 
tăciune de la părinţi, fraţi, surori, neamuri și vecini și 
apoi se âşeadă la masă. ” , 

Tot astfel procede și mireasa. Atunci ie tatăl mi- 
velui un păhar de băutură, î-l închină mirelui dorindu-i 
«spor şi ajutor» şi apoi î-l dă mirelui. Acesta sărută mâna 
tatălui stu, ie păharul şi varsă dinapoia sa peste cap, ca 
toate relele să rămână înapoia lui. 

Apoi încungiură toți masa de trei ori jucând con- 
duși de vătiăjel, care ţine într'o mână un ulcioi umplut 
pe jumătate cu apă şi de-asupra căruia se aflii un colac 
cu un struț de busuioc în bortă. 

După aceea se postează vătăjelul la ușă în dreptul 
capătului mesei și dice un <Tatăl nostru».  Sferşind ru- 
găciunea, ie el colacul de pe ulcior și-l pune pe masă; 
car” busuiocul î-l moaiă în apa din ulcior și stropește cu 
ea păretele cusci din-spre răsărit, apus, meaţă-di şi meagă- 
noapte şi dice la fiă-care părete: cAstei începenii de veseliă 
să-i dăruiască D-deu noroc și bucuriă>, Apoi cântă serip- 
carii de joc şi ies toţi nuntașii afară şi joacă și cu aceasta 
se sferşește nunta de Sâmbătă. 

O asemene ceremoniă se observă și lu casa miresei. . 
„Mireasa, singură s& peaptănă, se îmbracă și se pie- 

găteşte de nuntă, 
Duminecă demineaţă se duc mirii, fiă-care deosebit, 

la biserică la cununiă sau pe jos, sau în trăsură; tot așa 
se întorc ci şi de la cununiă. | 

Atât mirele, cât şi mireasa î-şi leagă, în Qiua cunu- 
nici mâna dreaptă cu o năframă albă, ceea-ce este semn, 
că ci sunt miri şi ca.să nu fii diocheți. 

Mirele poartă în diua cununiei la brâu de-asupra 
curelei o năframiă cusută pe la cornuri cu fir și lâneţuri 
în diferite colori şi esecutări. O asemene năframă are și 
mireasa în brâu. po 
In diuă cununiei stă mirele în biserică pe timpul 
liturgiei înaintea gospodarilor, ea” mireasa înaintea gos- 
podinelor. “lot aşa ieu cei dintâiu anafora, adecă mirele 
înaintea gospodarilor, ear” mireasa înaintea gospodinelor. 

_ Sosind timpul cununiei, ie-nunul pe mire de mânecă 
şi-l pune să stee pe scorţarul cel așternut de dinsul în
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mijlocul bisericei, ear' nuna pe mireasă. Pe timpul cunu- 
nici s6 ţin mirii de mână. | 

Nunii ţin pe timpul isprăvirei s. taine a căsătoriei 
câte o lumină albă și lungă, care aprindendu-se li-o di 
preotul fiă-căruia în mâna dreaptă. Luminele' sunt la mij- 
loc legate cu câte o cordea mai lungă sau scurtă, roşii 
sau albastră.  Nunii nu ţin luminele cu mâna goală, ci 
învălită cu o basma albă. | 

Mireasa poartă în diua cununiei sucnă, este în giţă 
și-i împodobită pe spate cu un tulpan roș de mătasă pri- 
mit în dar de la mire. Unele mai aruncă de-asupru ace- 
stui: tulpan încă și un al doilei de lână. Acesta se aran- 
gează astfel, ca cel de mătasă de desubt să se poată ved.. 

Mirele poartă floarea cumpărată de mireasă la pă- 
„lăriă sau cușmă și peste toată îmbrăcămintea o manta 
nouă albă sau neagră. | 

Mireasa lasă pe timpul cununici ciupacul de la cii- 
meșă deslegat, ca să aibă copii mulți, căci se crede, că... 
dacă s'ar cunună sau binecuvânti ea cu chiutorile de li 
ciupae legate, atunci căsătoria ei ar remânei fără de 
roadă. 

După cununiă joacă nunta întreagă lângă biserică, 
“atunci se poftese mirii unii pe alţii la nuntă. 

„De la biserică pornește nunta miresei înainte și) 
anume acasă la dinsa și ceva mai târdiu sosește acolo 
și mirele cu nunta sa. Atunci urează unul, care știe ur, - 
ŞI dice: 

«Bună diua, hore frumoase, 
Boeri «l-voastră, .. : 
Yam întrebă de trai şi de viaţă, 
Dar. vedem, că viaţa si traiul vi-i bun și frumos, 
Din mila lui Christos, ” 
Ear' d-voastră veți stă, a , 
Și ne veţi întrebă, - 
Ce urmăm, ce căutăm? 
Noi sama'n grabă nu ni dăm, 
Că frică de nime n?avem, 
Că noi nu sântem de acei, | 
Ce âmblă joile și bat horile, 
Nici de acei ce umblă lunile, 
Şinvață minciunile, - 
Dară nci sintem soli trimişi 
De la al nostru tener împărat,



Ca să ve spunem cu adleverat, 
Al nostru tente împerat, 
Multă caste a adunat, 
Mii mulţite, sute nesorimate, 
Dară al nostru tener împărat, 
Mulţi munţi a venat, 
Munţi "malţi cu Dradi limuraţi, 
ŞI câmpuri înfloritoare, 
Cu îsvoare curgătoare 
Pentru toate sulletele alăpatoare, 
Dară la un mijloc de eale, 
A aflat urmă de fiară, 
Stau toți wstenii împăratului și se miară 
De ee ar fi aceasta urmă de fiară? 

TViseră un sfetnie impurătese, 
Casta urma ar îi de dină 
Ca să lie en al nostru tâncr împerat, 
Do bună împreună, 
Far al nostru tânăr împărat, 

2 

  

   

Întratâta nădejde nu sa lăsat 
Şi al doilea a -unnat și a căutat, 

Ită urmă de fiară a aflat, 
Disera alt sfetnie împerătese, 
Casta urmă ar îi de floare de raiu, 
Ca să fie cu al nostru tener împărat, 
De bun traiu. 
Dară al nostru tencr împerat, 
Pe potfornie a încălecat, 
Şin scări de aur sa înălțat, 
Șin toiaze de argint sa răzimat, 
Peste toată oastea lui a căutat, 
Și ne-o ales pre noi, pre işti doi, 
Mici de stat şi luni de stat, 
Din cai semeţi, 
Din «ură "ndrăzneți, 
Vrednici a seoute, 
Slujba împăratului la capete, 
Și ne-o trimis din conac în conar, 
Cu cai de olac, 
Dară noi drumu wam știut, - 
Da ne-am sfătuit la pormit, 
Ca so luăm pe eringu ceriului, 
ȘI pe cipu pamântului, 
Unde vor fi curțile ginei, 
Acolo vi sa ascunde lumina stelei, 
Noi velend, că la aceste curți, 
Lumina stelei so ascuns, 
la aceste curți am abătut, 
Poftim ori steaua sc ni arctaţi, 
Ori un rezpuns s6 ni daţi, 

    

| 
| 
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x Noi cu mulţi nu putem să cerinta, 
Că ne zabăvin, 
Ci nui mult loc avem a tublă, 
Şi multă tină a căleă, 
ȘI pe al nostru “împărat, 
Cu curâutu a-l bucură, 
Poltiţi câtaţi în sus şi n jos, 
Da mai ales lu resărit, 
Că tener și frumus împerat a pornit, 
Din pistoale împuseând, 
Din păhărele cu Moricele bend, 
Cu multă caste spre aste curţi estenind, 
Poftim. se fiţi seitiţi, 
De mii de care de fân, 
De buţi eu vin, 
De ialovițe șrase, 
De copile frumoase, 
Dar" trebue sareţi şi babe bătrâne, 
Pentru-că fac bucatele bune, ” 
ară poftim să fiţi sătiţi, 
Ce nu-ţi ave de ajuns, 
Nu-ţi ave loc de ascuns, 
Nici guri de r&puns, 
Eară d-voastră gândiţi, 
Cal nostru tin&r împerat, 
Pe aice n'o mai umblat, 
Dară al nostru tinăr împărat, 
Pe aice o mai umblat, - 
Și "n florăria împărătească so primblut, 
Și a allat o floriceu, N 
O chiemă garulea, 
Ea de: inflorit înfloreă, 
Dară roadă pe pământ nu ficeă, 
AL nostru tinâr împărat: diseră asa, 
De-a fi lui dată de D-qeu, . 
Ca să-i fiă soțul stu, 
A veni cu părinţi şi cu nănași, 
Și mai cu mulţi ostași, | 
Și a lua-o de la aesteu curţi, 
Şi-a duce-o peste munţi ciirunţi, 
Și a ave curți a stăpâni; 
ȘI cuconi a rodi, ! 
Și mouc la toţi ni-a mulțumi; 
Pentru aceste cuvinte ni-se cade, 
Câte-un păhar de cinste, 

   

  

* Câte-un păhărel de vin, 
Ca se ni fiă voia deplin, 
Dară noi am b6 şi de borilcă, 
Că nu nea mai fi nemică, 
Om face guru leicuţă,
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Și pântecele Larelcuţă, 
Și n'om virsă nici o leeuţa. - 
Poltim mei fărtate, 
Pe schimbate, 
Co mână se dim, 
Și cu doue să luăm 

După recitarea acestei urări schimbă un vătăjel de 
al mirelui colacul lui cu un vătăjel de al miresei, care 
colac se numeşte ccolacul cel de schimbz. Apoi iau vă- 
tăjeii colacul cel schimbat al mirelui şi-l viră pe băţul de 
vătăjel şi țin amândoi bâţul de capete, ear” mirele face 
trei pași spre răsărit pe sub coluc, eeea-ce o repeţeşte de 
trei ori. După aceea ia mirele colacul în mână și se uită 
prin borta lui spre toate părţile lumii și-și face de patru 
ori cruci. Apoi rădică mirele colacul pe cap, î-l rumpe 
și împărțeşte câte o bucăţică la toţi câţi ajunge, 

Sfârşindu-se aceasta ceremonii se formează danţul 
mirelui şi tot atunci iesă din casă și cel al miresei și se 
întelnesc la întrare amendouă. In acel moment ia vătă- 
jelul miresei pe mireasă de mână şi o pune lângă inire, 
cure apoi întră cu nunta sa, deuștele şi cu mireasa în 
casă și se așadii cu toții la masă. Danţul miresei însă 
dimpreună cu druștele ci rămâne afară, unde joacă. 

In casă şede mirele după masă cu cuşma £* cap, 
tot așa şi toți cei de față. Piănă la o vreme urmează 
cinstea, căci mâncarea se priveşte ca .un lucru secundar, 
când se leagă nunul şi nuna, cea mare” pentru cheltueala 
lor şi starostele pentru osteneala lui cu câte un ştergar 
sau un şervet all și mare arcește sau numai la mână. 
Este obiceiu, că se legă şi alte persoane mai însemnate, 
cari sunt presente la nuntă, . 

După aceea dă nuna cea mare soacrei ciobotele de 
soacră și colaci, cari daruri se acopir cu tulpanul de pe 
spatele miresei. 

Apoi se joacă aceste daruri şi în urmă ia nuna cea 
mare tulpanul și-l pune miresei pe cap, adecă o sînho- 
botează» în presenţa druștelor, cari pentru acest scop sunt 
poltite în casă. Ile apoi păzesc pe mireasă, ca nu cum- 
va cine-va să-i ice tulpanul de pe cap.
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Dupii ispriivirea celor enum&rate pune mireasa o 
năframă frumoasă, cusută de dânsa mirelui în curea Şi 
cinstește dintr'un șip de beuturi pe ori-care-l vede pănă 
se sferşeşte heuturu din sip. Aceasta o face mireasa, cu 
fiă-care să-şi aducă aminte de cinstea miresei. Apoi se 
aşeadă ea la locul ci la masii, ear” musicanții cântă pen- 
tru scoaterea danțului afară. 

Eşind danţul afară şi gătindu-se jocul, întră vătă- 
jelul mirelui şi apoi și cel al miresei şi nuntaşi, atară de 
miri în casă şi aici li arată vătăjelul miresei zestrea. Cei 
întraţi în casă primesc zestrea din mânile nevestelor celor 
tinere, cari sunt îneamurite cu mireasa şi o scot jucând 
alară pănă la trăsura mirelui. In urmă vine nunul cel 
mare şi cu socrul cari due ladu de zestre. 

Dacă are mireasa vre-un fate sau soră mai mică, 
atunci aceştia opresc zestrea miresei și o dau numai după 
ce au primit un dar oare-care de la mire. 

In trăsură se pune mai întâi lada și de-asupru ei 
hainele, scorţarele, perinele ş, a. 7 

Inainte de plecare merge mirele şi mireasa şi-şi iau? 
ertăciune de la părinţii miresei înaintea cărora, îngenunche, 
pe când vornicelul mirelui ice: 

«Pottim gloate și nuvoade, 
ȘI d-vvastră cinstiţilor părinți, 
Ca doi pomi înfloriţi,! 

4. Poltim s€ ascultați aste puţine cuvinte, 
Cari sunt de la începutul lumii alcatuite, 
Aiști doi fii, ce stau cu enunchile plecate, 
Cu lacrimi pe faţă vorsate, 
Foarte cu mare smereniă, 
Cer cuvânt de Vlagosloveniii, 
Dară d-voastră cinstiţi părinți, 
Nimică nu gândiţi, 
Și fiţi cu duch de blândeţe blasosluviţi, 
Că nu-i fiu să nască, 
Și să croaseă, - - - 
Ca înaintea părinţilor s5 nu ureşească, 
Eară d-voastri cinstiţi părinți, 
Nimieă nu sândiți, 
Și fii cu duch de blândeţe blaszosluviţi, - 
Cum a blagoslovit D-deu, 
Pe Adam și Exa, 
Pe Avram cu Sara,
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Pe Isaac cu overa, 
Pe Iacob cu Rachila, 
Și încă se li dăruiască, 
D-eu un dar, 
Cum a dăruit D-Jeu, 
lau Constantin împerat, 
Cu maica sa Elena, - 
Crucea lui Domnu Christos, 
Care este nou6 tuturor de tulus, 
O rssădit o riă, 
Și so umplut de bucurii, 
si o bcut viu, | 
Si so veselit cu toți mesenii deplin, amin be 

După primirea, binecuvântării iesi mirele cu mireasa 
afară cu danţ, apoi se suie în trăsura încărcată cu zestre 
și pornește lu mire acasă. „ 

Ajungând acolo se duce zestrea în casă jucând, ear” 
socrul cel mare duce cu nunul lada în casă, unde se 
așeadă toată destrea pe ladă și apoi ies cu toții atară și 
punend danţul în rând întră jucând în casă. 

“La întrare li iesă vătăjelul mirelui inainte în tindă 
cu doi colaci mari şi cu luminile de la cununiă aprinse. 
Pământul este la întrare așternut cu un scorțar, cu mirii 
să nu calce pe pământ gol, ci îmbrăcat și ca ci s6 nu 
fiă goli. ci uvuţi. 

Acuma se așeadă cu toții după masă la cinste, pe 
când luminile ard pe masă. In acest timp vătăşeii ridică. 
hobotul miresei, care pănii acuma î-i sti pe ochi. După 
cinste ies toţi cu danţul afară, unde joacă, se zăbăvesc; și 
întrun târdiu încep oaspeţii a se împrăștii, 

iuni se începe <uncropul», când se ferbe lapte dulce 
şi se pune în cl colac tăiet, ea” mireasa ie o lingură și 
o presiută plină cu lapte și colac tuturor, cari se întâmplă” 
în casă. Aceasta se petrece cam pănă în spre ameagă-di 
spre scopul, ca tinerii să fiă în viaţa lor dulci unul altuia.. 

După meagă-di merge mirele cu un vătăjel şi cu 
un șip de băutură şi polteşte pe acei oameni la pripoi, 
cari au fost la nuntă. Sara: sau abia Marţi demineaţa se 
adună oaspeţii la casa mirelui, care trimite pe vătăjei cu 
muzică după nunii cei mari, Sosind aceştia la casa mire- 
lui înbrobode nuna cea mare pe mireasă cu ștergar şi 
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apă, se aşeadă toţi oaspeţii la masă şi cinste. Acum se 
aleg doi oumeni buni de vorbă şi anume unul dintre oa- 
menii mirelui și unul dintre ai miresei, cari strigă pe fiii- 
care gospodar şi pe gospodina acestuia la, <păhar dulce». 

Cel strigat capătă un păhar de cinste pe care îl 
cinstește, cau” după aceea îl întreabă acei doi oameni ori 
de a fost el dulce. - 

Gospodarul, pune atunci pe un sahan un dar în 
bani cât îl trage inima. Banii se toarnă din sahan în 
altul, care stă pe masă înaintea nunilor celor mari ear? lângă 
ei stau mirii în picioare. Sahunul, în care stau deşertat 
Danii este acoperit cu un alt sahan. Acum cinstește mi- 
rele pe gospodarul, care a dat darul, ear? mireasa pe gos- 
podină, cari cinstesc înapoi la iri. 

Apoi mai dice cel cu suhanul cătră vospodlar: «Eyti 
jucăuș, de aceea trebue să mai dlui ceva peste Talcău», 
adecă pentru muzicanți, «dară încă nu eşti cu guta!» 
Atunci gospodarul mai aruncă câţi-va bani și pentru serip- 
cari. ȘI aşa se ie pe rând fiă-care gospodar present. 

In urmă leagă mireasa neamurile mirelui, pe cum- . 
nai și cumnate cu pânzături și pe nunul cel mare pene. 
tru a doua oră, după care obiceiu urmează cinste, ospiţ 
şi Joc pănă în qiuă. 

Marţi se mai învită. cu musicii nunul cel mare şi 
atunci se mulţumeşte pentru vescliă cu care act se sfer- 
şeşte nunta, 

Marţi sau “Mercuri vine tintra păreche la preot la 
«molittă», care li citeşte rugăciunea cea de a opta di 
după cununiă. . - 

In dilele următoare merge tinăru piireche cu colaci 
lu tatăl nevestei, ea” a doua. sarii vine tatăl ci cu colaci 
la ginerele stu. 

Tinerii duc apoi colaci nașilor, „cari se fe dintr?o 
pătrare de făină de grâu sau se duce o pătvare de grâu. 
Colucii să ucopăr cu un talpan frumos, de lână de-asupra, 

„căruia se pune o huscă de sare și un șip de beutură. 
Cu datul colacilor li nuni se sferşește nunta cu totul. | 
In Dumineca care urmează după nuntă se duc în- 

Surățeii la biserică, - 
A 
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In diua de paşti sau a doua di au finii datoria sc 
meargă lu. nunii lor cu pască. 

La tinea acestui capitol trebue si mai observ, că 
în comuna Straja fetele se mărită foarte tinere incepând 
de la 1-f ani în sus, ear” flăcăii de la 23 respective 24 ani. 
Totu-şi se află în sat mulţi tlâcăi, cari se însoură abia 
cu 30 de ani, ba chiar și mai înaintați în vorstă. 

Sunt însii și fete și Hâcii, cari au preferat a se în- 
suni respective miirită şi au înbătrânit și încărunţit fetind 
şi holteind. Aceştia așteaptă ca să se cunune cu... 
moartei. 

Căsătoriile între consângeni sunt li ordinea dilei 
mai ales în familiile mai avute. Prin cele se scoposeşte, 
cu averile să nu se împrăștiă, ci să română în familiă. 
O seamă însă de înrudiţi aproape, cari nu primesc dis- 
pensele recerute trăese în concubinate, cari în ochii popo- 
rului nici nu se prea urgisesc, dar nici nu se stimează. 

Trebue însii se observ, ci în timpul din urmă con- 
cubinatele încep a dispăre din comună cu totul. 

  

CAPITOLUL AI. 

Înmormântarea la poporul din Straja. 

Românii din loc, ca şi cei de pe aiurea, la cas de 
îmbolnăvire nu-şi chiamă și consultă vre-un medie, — dacă 
o și fac aceasta, atunci abia în momentele cele de pe 
urmă, când nu mai ajută nici un medie — ci cauti a se 
curalisi cu mijloace casnice, adecii cu beutul feluritolor 
burueni şi cu descântece, Un mijloc universal în contr: 
tuturor boalelor este un «duhot de semințe», fert din fe- 
lurite flori și fructe. Ă 

Boalu cea mai des provenitoare este «vătămătura», 
are nu este nimic alta, decât o colică de stomach. Ea 
se lecueşte cu potroaci feartă sau cu un cei de săcărică 
sau săcărică goală mâncată demineaţa. 

Dacă se îmbolniveşte cine-va, apoi î-i caută leac 
și-i dau să mănânce pască din diua de Paști sau de Ru- 
salii. Neajutându-i bolnavului acest mijloc, cauti consân-



— 87 —- 

genii lui să capete aur rus din liuntrul s. potir ce tre- 
bue să-l înghiți sau cer, ca bolnavului să i-se conceadă s6 se uite în s. potir, 

Daci pătimeşte cine-va de ochi, atunci î-și spală el ochii cu upa cu care şi-a spălat preotul mânile după să- verşirea $. liturgii, sau cu apă dintro apă curgătoare luată în Vinerea Paştilor sau în ori-care di, dar” înuinte de răsăritul soarelui. 
Cel-ce sutere de <densele:, adecă de reumatisi, acela caută: pe la isvoarele cele curate din munţi buruiana cea grasi de apă, numită cveses ȘI se spală cu ea odată la picioare şi se face sănătos, Se crede, că dacă sar spăli el de două ori. vescul nu i-ar fi de tolos. Neaflând însă bolnavul aceasta plantă, atunci si lecueşte el de «densele>,. ducă se schimbă frumos și se duce la un loc, unde s'a topit vre-o vită. Acolo trebue el să bată mătane spre cele patru părţi ale lumii, apoi să ridice un ciolan de jos ear” în locul lui să pună anaforă și sare și în urmă SG uşerde ciolanul cară-şi pe locul, unde a fost mai nainte însă întoreându-i capetele. După isprăvirea acestora trebue slăbănogul să meargă acasă fără să se întoarcă înapoi și fără să vorbească cu cine-va pe cale. , 
Cel-ce piitimeşte de durereu şelelor, se vindecă, dacă ie un culbeci, î-l usucă, apoi î-l pisează în praf, şi-l bea întrun păhar cu apă, - 
Dacă însă un bolnav cu toate mijloacele  feliurite întrebuințate uu se însănătoșează, ci slăbeşte mereu și trage de moarte, atunci cei de casă îi preuătesc schimburi curate și-i dau în fiăcare mână cate-u lumină aprinsă, ca sufletul lui si-i ieasă la lumină şi să vadă calea în ceea lume.  Murind bolnavul, îl scaldă, îl schimbă curat în schimburile” pregătite, sau dacă și-a păstrat schimburile cele de cununie, atunci îl schimbă în ele şi-l așadă pe-o masă sau laiţă aşternută cu laicere de lână cu cușmă pe cap şi cu capul culeat pe perne și îndreptat spre ră- sărit, cară cu tălpile spre ușă. 
Dacă inoare un flăcău, atunci i-se pune floare la partea dreaptă a cușmei, ca la mire ; dacă moare o fată mare, apoi i-se pune o cunună de lori pe cap; dacă 
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moare o femee măritată, apoi i-se înviileşte capul cu pân- 

zătură, 
În mâna dreaptă i-se pune mortului un ban de 

10 cruceri, ca să aibă el cu ce plăti vămile, alţii însă 

dic, ca mortul să aibă cu ce se zăbăvi. Mai departe i-se 

pime mortului o năframă cusută în mină, ca să. aibă cu 

ce se şterge. Mânele i-se aşeadii erueiș pe piept; cură 

deasupra lor se pune o icoană nu prea mare. Pe peptul 

mortului se pune'o lumină de ceară în forma unui colac, 

numită «toiag», care se pune, când se dece mortul la 

avoapă pe sfeșnic şi apoi remâne în biserică. Dacă însă 

moare cine-va de moarte năprasnică şi nu acasă, ci în 

“păduri, atunci se crede, că ducându-l pe mort la groapă 

trebue să fiă o ploaie torențială şi pohoi. 

'Patăl, fraţii şi fiii ripăusatului îmblă cu capul go 

peste tot timpul până ce mortul nu-i înmormântat, cară 

mama, soţia, și surorile lui cu părul despletit. Oglinda 

aflătoare în casă, unde este așeat mortul, se acopere 

c'un tulpan negru în semn de jale și ca să nu mai ur- 

meze şi alți morţi în acea casă. Apoi se face știre preo- 

tului despre casul de moarte și se arangează cu să se trasă 

clopotele; | | 

Dacă răpăusează vre-un om în vită, fii el birbat 

sau femec, însurat sau holetiu, ba chiar şi copii; atunci se 

pune pe loc, ca să-i trmbiţe din tâmbiţa oilor aşa că se 

vesună văile. Cu trimbițarea se continuă din când în . 

când prin tot timpul, cât stă mortul aşedat pe Masă. - 

Scoţendu-se mortul din casă, î-i urmează cei cu tîmbiţa 

și fluerile, chiar aşa cum era obiceiu și la str&moşii nostri 

Romani. Din fluere se dice o doină de jale piano tot 

drumul până la s, biserică. Dela biserică îi urmează 

mortului numai cei cu fluerele, cară trîmbiţariul merge 

înti'o depărtare oare-care înaintea, conductului la ţintirim 

și trîmbiţă acolo până ce se pune mortul în groapă și 

sa astupat groapa. Pe timpul postului mare însă nu 

se tiîmbiţă, nici se dice din fluere la morţi. 

Sara; după repăusarea, cui-va se adună la casa mor- 

tului tineri și bătrâni, neamuri și străini, aducând fiă- - 

carele câte-o lumină albă sau de ceară, care se lipește
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de sfeșnicul bisericesc dela capul mortului, unde stă ală- 
ture răzimată de părete și o cruce procesională, pe care 
se pune o pânzătură. Aceasta adunare de oameni la 
mort se numește >priveghiuc, Ca celor presenţi să nu li 
fii urit și somn, cântă unii din Auer, alţii spun poveşti, 
cară tineretul joacă feliurite jocuri: de-a palma, craiuri 
ş. a, la cari »ciușteae adecă un ştergar bine resucitjoacă 
un rol îns&mnat şi roșește palmele nu unuia, carele nu 
se prea ştie păzi, 

Cât stă mortul aședat în casă, vecinii nu lucrează 
“nemică, ca, să nu li amorțească mânele. a 

Sicriul mortului se construește din scînduri nouă, 
așa, că i-se face în partea dreaptă, cam lângă capul mor- 
tului, nişte ferestuice. Aceste se fac pentru acel scop, ca, su- 
fletul mortului la înviere să aibă pe unde întră la trup. 
La, sicriile copiilor mici sau se lasă capătul cel de cătră 
tălpi cu totul deschis, sau numai o parte deosebit de fere- 
stuicele cele de lângă cap. Aceasta. se face din aceea 
cqusă, ca copilul, carele este înger, să aibă pe unde eși 
din sicriu și sbură la ceriu. | 

Apropiindu-se timpul înmormântării, care se face de 
regulă a treia di după răpăusare și sosind praporele li se 
leagă acestora de cruce suu o basma colorată cumpărată 
de ]a, dugheană, o năframă cusută sau o bucată de pânză 
de casă, care se pune ca răsplată pentru truda celor cari 
duc procesia. 

Sosind preotul la casa mortului “află mortul deja 
aşedat în sicriu şi acoperit peste tot cu o bucată de 
pânză. Scoţendu-se mortul afară se așadă el pe măsă-: 
liile așternute cu un laicer şi apoi se pune capacul pe 
sieriu. Imediat după scoaterea mortului se pune sub Jaiţa 
sau masa, unde a zăcut el, un hirb cu cărbuni şi tămâie. 
O samă pun cărbunii și tămăia încă pe când stă mortul 
pe masă.  Sicriul mortului se acopere ori c'o bucată 'de 
pânză de lungimea. sicriului, ori c?o pănură de lână, foarte 
rar c'un laicer.: e 

Consângenii răpăusatului. cer în multe casuri, ca 
preotul, după ce.s'a scos mortul afară, să se întoarcă | 
eară-şi în casă și să săvirșească sânţirea apei celei „mici 

[i
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sau »sviştaniae.  Sfişind preotul această funcţie. stro- 
peşte el cu apă sânțită casa pe din lăuntru și pe din 
afară și cântă întrând în casă panachida. Casnicii. cer 
de accea săvîrşirea: sviştaniei și stropirei casei cu apă 
sânţită, pentru-că cred, că ei umblă prin casă până la să- 
vârșirea acelui act nevădând, până'n genunchi în sângele 
mortului. 

După ridicarea pomului cu pomenele şi a paosului 
iesă preotul din casă, ear” conductul mortului se pune în 
mișcare, după-ce s'a dat de pomană peste sicriul mortu- 
lui vre-o. ooaiă-două cu miei, vre-o mioară sau şi hainele 
reposatului. 

Pe mort î-l duc de regulă £ inși, dacă însă este drumul 
rău glodos sau mortul foarte greu, atunci 6 inşi. Ei ca- 
pătă ca răsplată pentru truda lor, câte o pânzătură, nă- 
framă sau basma, care se leagă de năsălii. 

Când se ceteşte pe cale evangelia sau numai se dice 
ectenia, atunci îngenunchează consângenii cei mai de 
aproape şi dau peste sicriu copiilor presenţi câte un ban 
de pomană de sufletul celui reposat. 

Pe fiă-care mort, fiă el tinâr sau bătrân î-l petrec 
la groapă cu bocete improvisate, ași cum eri obiceiu și 
la vechii Romani. La cas căi mortul n'are consâugeni sau 
'aceştia nu ştiu boci, atunci î-i suplinese şi femei străine 
puse anume. Mai-că toate bocetele copiilor încep cam ași: 

«Bucură-te ţinterime ! 
Că-ţi aduce o floare la tine, - 
Dar” nu ca s€ înflorească, 
Ci ca să putredească !« 

Ajungând conductul cu mortul la biserică î-l pun în 
mijlocul bisericei, Apoi se pun pe năsălii dou leţurele 
cam de un metru de lungi şi bortite capetele, unul la cap 
şi altul la picioarele mortului şi în borţile leţurilor se pune 
câte o lumină albă aprinsă. Dacă se întrebuințează la 
aceasta ocasiune lumini de ceară, atunci se lipesc ele 
de sicriu. | | ! 

Jos sub năsălii la capul mortului se pune o ulcică 
nouă, juasă dar' pântecoasă şi plină de apă, de-asupra 
căreia, vine un colac şi în el o lumină aprinsă. Grumazul
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-oalei se încungiură, mai ales pe timpul verei, cu flori sau 
cel puţin cu verdeață, care se leagă de oală cu un fir de 
lână roşiă. Această oală se duce cu apă cu tot la ţiuti= 
rim şi acolo se toamă groparului pe mâni, ca să se spele 
după-ce a astupat groapa. | 

Groparul se remunerează pntru truda lui cu un colac 
ŞI o găină. 

Pe timpul cetirei evangeliei prohodului şi a rugă- 
ciunei de deslegare îngenunchează toţi cei de faţă în bi- 
serică, apoi urmează sărutarea crucei şi a evangelici de pe 
capacul sicriului. In urmă se face panachida la care oca- 
siune se ridică pomenele. Ele constau dintr'un pom, un 
blid cu grâu sau ored fiert și presărat cu zahăr în mijloc 
cu o lumină înfiptă şi paos. Ca paos. se pune un şip cu 
mursă, un colac și o lumină. Paosul î-l beau ceicari au 
Iuat parte la petrecaniă. Ruda cea mai de aproape a 
rEposatului înmanuează preotului un colac și o lumină 
„«de sufletul r&posatului». 

Pomul se face dintr'o creangă frumoasă de pădureţ 
sau perj cu + sau 5 ramuri. Pe aceste se înfig turte 
dulci, mere, nuci, hulubi copţi din făină de grâu şi alte 
mărunțişuri și între dânsele câte o lumină de 'ceară. Po- 
mul astfel pregătit se înfige drept întrun mălaiu sau o 
pâne de săcară și se așagă cu ea întrun ciubăraş sau o 
coşarcă rotundă. Ciubărașul are o toartă de lemn în 
forma unui semicere-şi este provăţut pe la doage giur- 
împregiur cu flori negre făcute cu ferul roș. In ciubăraș 
se pun încă 3 colaci lungăreți de grâu, numiţi «coarne», 
cari sprijinesc stând, pomul din trei părţi. De la Paști 
pănă la Rusalii se umplu coarnele cu brânză în forma 
Paştilor. Pomul, după-ce s'a desbrăcat în biserică de mă- 
runțişurile de pe el, se duce Îa ţintirim şi se înfige pe 
mormânt alăturea cu crucea de la, capul mortului, ca mor= 
tul și în mormânt să aibă pom, poame şi umbră la cap. 

* Punându-se mortul în groapă aruncă consângenii lui 
câte o mână de țărînă în groapă. 
„„ După astuparea groapei se întore toţi, cari l-au pe- 
trecut pe mort la groapă, la casa lui unde li-se dă mai 
întâiu câte un păhar de mursă, un colac și o lumină și 
apoi un ospăț de sufletul r&posatului, , 

+



Este obiceiu că în trei dile de-a-rendul, după în- 
mormântarea mortului, se pune într'acel. loc, unde i-a eșit 
sufletul o strachină cu apă pe un şervet aşternut, 2 lu- 
mini aprinse, 2 colaci răzimaţi de strachină și 2 linguri, 
ca, viind sufletul răposatului acasă să afle lumină și pâne. 
A treia, Qi se dau toate aceste lucruri de pomană aceluia, 
care a ţinut lumina celui r&posat. 

La o stptimână se îngrijesc casnicii și duc după 
cel mort paos la biserică, unde se citește pomelnicul .și 
se face panachida pentru snfletul lui. i 

La 6 săptămâni se face în casa, unde a râposat 
mortul sânţirea apei celei mici dimpreună cu panachida. 
Pentru aceasta ocasiune se face eară-și pom și se dau 
ulcele cu apă, colac şi lumină de sufletul celui reposat. 

In Sâmbetele postului celui mare se poartă slujbele 
consângenilor mai de aproape, cari au riposat în decur- 
sul anului espirat începând de la postul mare. În Sâm- 
betele morţilor femeile nu ung cu lut în casă, ca să nu 
se ungă gurile morţilor cu lut. Şi acei cari mau avut 
nici un cas de moarte în anul trecut, pomenesc pe toţi 
morții lor în acele Sâmbete. “Deosebit se pomenesc toţi 
morţii în Sâmbăta înainte de Rusalii și de s. Dumitru. 

În' Sâmbăta, Rusaliilor sau a «moşilor» este obicei, 
că se trimit ulcele cu mursă, un colac și o lumină pe 

la vecini, de sufletele moşilor. O samă pomenesc morții 

lor la un au, când se merge cu întreaga procesie la 

ținterim, unde se face parastasul lângă mormântul r&po- 

satului, care se acopere c'o bucată de pânză, pănură sau 

-laicer. Atunci se face pom și se leagă la cruci prapore şi 
fânare basmale. o E 

Consângenii se îngrijesc de mormântul: mortului lor, 

î-l ţin în bună rîndueală şi răsădese lângă crucea, de la 

cap un perj, prun, măr, vişin, cireș ş. a. ca să ţie minte 

locul,. unde Pau îngropăt. -Icosebit se înfrumuseţează 

“mormântul cu flori ca: romăniţă, bărbănoc, văzdoage, 

busuioc ş. a. cari se resădese pe cl. Unii schimbă cu 

timpul crucile cele slabe de lemn de brad de la capul 
morţilor şi uşadă cruci frumoase de peatră, cari le aduc 
de la Putna. O samă îngrădese mormintele morților lor 

“celor iubiţi cu grilaje de lemn. n
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JElauia după morți durează pentru rudele cele mai 
de aproape un an. Soţia răposatului umblă 6 săptămâni 
fără de cârpă. adecă despletită cu totul, tot aşi şi suro- 

- rile şi fiicele lui. Feciorii umblă încă trei dile cu capul - 
gol după înmormântarea, părintelui lor. | 

Femeea, care a pierdut un copil se îngrijește, ca, 
sufletul lui să nu se peardă, de aceea toarnă eu în 7 dile 

“de Luni aghiazmă pe groapa mortului. 
Din cele espuse pe urmă se vede, că Românul nu 

este egoist, ci se îngrijește de cei răposaţi pentru cari 
jertfeşte el mult, ceea ce dovedeşte nobleața inimei lui. 
“Dară el este şi foarte delicat în espresiunile sale,: căci el 
nu dice neci-când, că cutare ar fi perit, cum se esprimă 
alte popoare conlocuitoare în țară, ci că a murit. Ba 
Românul rar când dice, că o vită a perit, ci că esa 
trecut», 

7 

" CAPITOLUL XII. 

Credinţe poporale din Straja. 
Fie-care di, ba chiar fie-care ceas este strins legat 

de-o mulţinie de credinţe, cari le ține şi le păstrează 
poporul așă, cum le-a moștenit de la moşi-str&moşi. 

Poporul din Straja ţine, afară de sărbătorile legate, 
adecă prescrise de s. biserică, şi unele sărbători mici, ba 

- chiar şi dile de lucru. Pentru serbarea acestor dile are 
el motivele şi credinţele sale. Așă d. e. nu se lucrează 
Luni des-demineaţă sau «desniţii» pănă ce nu se vede 
afară urma boului pentru c'ar fi păcat; tot aşi se crede, 
Car fi păcat a coasă Vineria, 

-În presara s. Andrei se spurcă vitele însămuându-le - 
o-dată 'cu dohot de la roata carului şi cu 'usturoi, ca 
farmecătoarele să nu se atingă de cle și farmecile să nu 
le strice. “Tot spre acest scop se ung. atunci uşile şi fereş- 
tile 'grajdiului cu usturoi. 

În diua s. Andrei (30. Noemvre) nu se lucră, ca 
dihaniile să nu mănânce vitele şi ca vitele să fie ferite | 
de toate relele. În diua concepţiei .s.. Anne (9 Decemvre). 
se scoală fetele şi femeile des-demineaţă și încep feliurite
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lucruri înainte de răsăritul soarelui, cu s& le crească 

fiă-care lucru preste an, precum crește de atunci diua. 

! La ajunul Crăciunului se pune puţină otavă pe 

masă care după sărbători se dă de mâncat la vaci, ca 

ele să fie cu mană. La acest ajun se aşterne pe masă o 

față de masă albă, cară-pe ea se pune: câte-va pâni sau 

malaie, o'huscă de sare, bob fiert, perje și mere fierte, 

găluşte şi plăcinte, cară grîu fiert atunci nu se obicinueşte. 
Pot atunci se ung pânile și mălaiele pe de-asupra cu 
muruială de făină de grîu, ca cle să nu crepe, cară cu 
rămăşiţa muruielei se ung pomii din grădină, ca ci în 
vara viitoare aşi st fe încărcați cu poame, cum este 
încărcată masa cu mâncări. 

La ajunul Criciunului nu se umblă cu colinda. 
În diua Crăciunului nu se mănâncă carne, ca dihă- 

niile s6 nu mănânce vitele, Ă 
În presara anului nou urează băeţii cu clopoțelul, 

cară a, doua di, adecă în giua s. Vasile demineaţa umblă 
ei cu sămiănatul pe Îa case. În presara anului nou nu se 
doarme de fel, neci se stinge lumina. Se crede, că atunci 
s'ar deschide ceriul și vitele ar vorbi. între olaltă, însă 
nimene nu le-ar put€ audi, neci înţilege, cară acela, care 
le-ar audi vorbind, ar trebui s& moară în scurt timp. 

Tot atunci numără fetele cu ochii legaţi parii din 
gard pănă la nouă, cară pre al decelea îl leagă cun fir 
de lăneaţă roșie, ca a doua di să-l cunoască. Dacă parul 
cel legat este cu scoarță, apoi bărbutul acelei fete va fi 
avut, dacă parul însă va fi cojit, atunci bărbatul ei va 
fi sărac ș. a, 

În acea sară î-și cearcă fetele viitoriul aşi, că slobod 
un ban de sus întrun sahan plin cu apă, după ce-au 
făcut preste ea de 4 ori semnul crucii. Dacă sare banul 
din sahan, atunci este semn, că doritoarea de-a ști viito-: 
riul se va măriti sau muri în anul viitor, după cum se 
pune întrebarea. Dacă însă banul rămâne în sahan, atunci 
gândul ei nu se va împlini în acel an. 

La, ajunul Bobotezei se pune pe masă sub față 
puţine” tăriţe, cari <.poi se dau vacilor de mâncat, ca ele 
să aibi mană. 'Tot atunci se pune pe masă griu fiert și
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îre crude de griu, cari apoi se samănă primăvara şi 
rodesc foarte bine. 

La ajunul amintit este preotul rugat, să şeadă puţin, 
ca în acea casă să şeadă tot binele şi cloștele. Atunci 
mai este obiceiu, că pe tuspatru păreţii casei din lăuntru să 

“lipesc cruci mici de ceară sau se tace pe ei semnul crucii 
cu lumina aprinsă. Unii creştini cer atunci, ca preotul 
să le facă semnul crucii pe drăgar cu lumina aprinsă. 

In gilele ajunurilor Crăciunului şi Bobotezei nu se 
cerne făină, ca să nu se facă pureci în casă. In acele 
dile nu se dă nimic din casă, ca să nu se împrăștiii gos- 
podăria. Mai departe se crede. că dacă întră în dilele 
ajunurilor mai întâi un bărbat în casa cui-va, apoi vacile 
aceluia vor fetii bouţi, dacă întră însă mai întâi “0 femnee, 
atunci vacile vor fâtă viţele. 

Unii postesc ajunurile sărbătorilor de cară întrun 
fel anumit şi apoi ei cred, căi ar put întoarce grindina 
și ploaia. 
„Ia Tanasă (18 Ianuarie) se dice, că ar îi Jumătate 

de earnă. - 
Dacă în diua s. Trifon (1 Februarie), cărui î-i dic 

«Trif cel nebun», nu este omăt, apoi se crede, că se va 
pune; dacă însă atunci este omăt, apoi se vu sparge. 

"Cum va fi în diua. Dochiei (1 Martie), aşa va fi și 
vara, Dacă în diua babei Dochiţei ninge şi-i furtună, atunci 
se dice, că ea lapădă un cojoc. Îilele ci se numesc co- 
joace. In diua de s. Toader (1: Martie) fetele trebue să 
se lae pănă în diui, ca să le crească pârul, ca codile cai- 
lor, că dacă n'ar face-o aceasta, atunci caii, pe cari î-i 
mână “Toader la păscut, le-ar paşte codile. In aceea di 
se slobod caii la păscut. 

Se crede, că cum va fi timpul în iun de 40 de 
sânți (9 Martie), așa va fi el prin 40 de dile. Dacă pă- 
mn6ntul este atunci așa de îngheţat, că duriese căruțele, 
apoi se crede, că păpuşoii toamna, se vor coace ași, că 
turnându-se ei în sisiac sau pod, vor durăi, cum au duriit 
atunci căruțele. In preseara s. Alecsie se leagă foarfe- 
cile cu aţă, ca gurile jiviniilor, adecă a şerpilor,  helgelor 
Ș. a. să tiă peste intreg anul legate, ca ele să nu se poată 

4
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atinge de vite. 'Tot spre acel scop se afumă atunci îm- 
pregiurul casei cu o petecă, cu busuioc și ce-va lână tă- 
iată din cojoc. , ă 

Diua s. Alecsie sau <bojiile» (17 Martie) se ţine 
pentru-că atunci es toate jiviniile, la cari nici nu trebue 
a gândi și ca ele să nu muște vitele. Tot atunci se mă- 
tură ogrădile şi livedile și gunoaele se aruncă departe, ca 
locurile să se curățească, de gândaci şi ca așa, cum s'au 
aruncat gunoaele de lângă casă, să nu se apropiă nici o 
jiviniă de ea. In aceea di nu e bine a umbli cu peptenele. 

Mijlocul postului se numeşte <mied-post>, atunci 
numără femeile demineaţa mai întâi ouăle și apoi abia se 
apucă de cusut sau ţesut, însă nu torc. 

Inainte de Bunavestire: se păzeşte tineretul, să fiă 
cu bani în pungă, când va cântă cucul, căci având atunci 
bani, va ar6 prin întreg anul. 

Bunăvestirea se dice, că este diua paserilor în care 
se poate ară nu îusă și sâmănă, căci la din contra pase- 
rile ar mâncă pânea de pe spic. Să crede, că dacă în 
acea di va răsări soarele des-demineață, primăvara va fi 
timpuriă. . 

A doua qi de Bunăvestire se “ţine pentru primejdii. 
Despre aședarea acestei sărbători se istoriseşte următoa- 
vele: Se dice, că aşegendu-se sărbătorile, unii din s. apos- 
toli mau fost de față. Venind ei acasă şi audend despre 
cele aşedate și neaflând puse dile și pentru dinşii s'au 
deplâns la cei-lalți apostoli. Aceştia deci le-au aședat a 
doua. qi de Bunăvestire, de s. Ilie etc., cari dile să se ţină 
întru amintirea lor și au amenințat pe cei-ce nu le vor 

_ ţin6 cu primejdii. S. Nichita (3 Aprilie) să ţine, ca vitele 
“să fiă ferite de toate relele. In acea di nu se poate lui 
în mâni .peptenele, -car” foarfecile se leagă,-ca gurile lupi- 
lor să fiă legate, Se E 

Sâmbătă înaintea Floriilor s5 fierbe scoarță de, pă- 
dureţ şi se pune întrun ciubăraș sovirf și frunde de 
pădureţ. | Ă 

In diua Floriilor se umple ciubărașul cu fertura 
scoarței de pădureț, ceea-ce stă aşi pănă Joi înaintea 
Paştilor, când se fac cu ea ouăle cele: «roşi» în felurite
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desemnuri, outle se albestresc, dacă se ferb într'o apă în 
care au mocnit brânduşile. In diua de Florii se înghițesc 
mâţișoare sânţite spre « fi scutit de durerea de grumadi. 
Tot atunci se ating vitele cu mâţişoare sânțite, ca vitele 
peste an să fiă înflorite, adecă frumoase.  Mâţişoarele se 
păstrează şi vara la vreme de sloată, trăsnete și grindină 
se pune o crenguță din ele pe foc şi s6 crede, că fumul. 
lor împrăştiă sloata, trăsnetele și grindina. Cum va fi în 
diua de Florii, așa va fi şi în qiua de Paşti. 

In dilele sâptămânei mari este obicei a se scăldă: în 
apă curgitoare şi să crede, că cei-ce se scaldă atunci sunt 
sănătoşi prin întreg anul, ear” cei-ce au: rie, buboae, fri- 
guri sau alte boale se vindecă de ele. 

In Vinerea Paştilor nu se mănâncă, nici bea nimic 
pănă seara, ear” femeile serbează și nu coc nimic. Vineri 
seara se petrec creștinii pe sub aer, care este aședat În 
mijlocul bisericei. 

Sâmbătă înainte- de Paști se coc copturile și pasca, 
care se unge pe de-asupra cu urzică muiată în ouă. Sco- 

'țendu-se pasca din cuptor se pune pe ea iei, ca. să 
aibă gust bun. 

Pasca se taie Sâmbătă seara în fălii, ca să nu se 
taie în diua de Paşti, însă nu se despărțeşte. Tot Sâm- . 
bătă se face și o păscuţă a vitelor, e care se dă vacilor să 

„mănânce, ca să aibă mană. 

Cojile ouălor întrebuințate pentru Paști se dau pe-o - 
apă curgătoare și se dice, că din ele se hrinesc Roch- 
manii, cari ar posti ași, că dintrun du sar înfruptii 
12 înşi. , 

Poporul din loc crede, că Rochmanii ar ţină pe oa- 
meni şi 'serbează Paștile lor la mijlocul cincidecimei. .. -. 

In diua de Paşti des-demineaţă înainte de a merge 
“la biserică se spală sătenii cu-un ban de urgint, ca să fiă 
albi ca argintul şi să aibă bani peste an şi cu un ou roşu, 
ca să fiă roși, ca oul cel roșu. Sculându-se ci atunci din 
aşternut nu calcă pe pământul gol, ci pe ceva așternut, 
ca peste vară să nu-i usture tălpile. In biserică stau ei 
în decursul s. liturgii cu lumini aprinse în mâni. 

N
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La sânțit se pune: pască, ou6 roși, slinină, cure 
apoi este de leac, usturoi, hrean, cărnuri felurite, o lumină 
și tămâiă, In pască sc înfige un crucer, care este ho- 
norarul preotului pentru sânțirea celor espuse, 

Aducându-se pasca de la biserică acasă se gustă 
mai întâi din anaforă şi apoi din crucea paştii. Care gustă 
mai întâi din usturoiu și hrean, pe acela nu-l mănâncă 
puricii. Din crucea paștii se ţine o bucată pănă la s. 
George, în care di se dice, că ar fi Pştile vitelor, când 
se dă. la vite, ca ele să aibă mană şi să nu fiă Dântuite 
de primejdii. 

In diua de Paşti umblă copii des-demineaţă pe la 
case şi capătă câte o păscuţă mică, care se coace în Joia 
patimilor anume pentru dinşii. 

„Se dice, că la Paşti întreabă Faraon, mai marele 
dracilor, ori de sunt out roși. Faraon, st fiă ferecat în 
lanţuri și el ar scăpi din ele, dacă i-s'ar da un răspuns 
negativ.  Respundendu-i-se însă, că în acel an sunt mai 
multe ou€ roşi, decât în anul trecut, lanţurile lui star în- 
groși de nou. 

Se crede, că dacă poartă cine-va, întâiul ou al unei 
puice negre 9 dile înainte de Paşti subsuoară şi dice, pe 
timpul, când se iesă cu învierea şi se cântă: Christos a 
înviat, «şi al meu a înviat», atunci iesă din acel ou un 
spirituș, cure apoi îi dă celui-ce l-a clocit, averea de pe 
lume, dar” după moarte î-i ia sufletul. 

In diua de Paşti nu e bine să: doarmă omul, că 
apoi acel om î-i somnoros peste întreg unul şi vara î-i 
ploauă pologul. ” 

In diua de Paști, după ameagă-qi merg gospodarii 
cei mai îns&mnaţi cu pască la preotul, car fiii la părinţi. 
Cu pască umblă unii la alţii pănă la Dumineca mare. 

Luni și Marţi după Paști se adună întreaga comună 
la «toacă», adecă la ţintirim, unde ciocnesc bătrâni şi ti- 
neri și-și petrec fără joc, care nu se face pănă la Rusalii. 

In preseara s. (George se aprind focuri vii la fiă- 
care gospodar, ear” mai ales pe la grajdurile vitelor, Fo- 
curile vii se fac așa, că se freacă un bâţ între 2 scânduri 
atâta timp, pănă-ce se aprinde. Unii poartă atunci vitele 

„lor prin foc, ca să nu fă mușcate de gângiinii, 
4
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In acea seară să umplu vasele fruptului alb cu apă, 
se încungiură cu o aţă roșiă, cu flori de calce, ciuboţica 
cucului şi vergele de tufă, de cari se pun şi în vase, ca 
vasele peste an st fiă pline de mană. Calce se arimcă 
atunci şi pe ogoare, stratunile cu usturoi și în grădină, 
ca cle să aducă roadă multă. 'Tot atunci se pun brazde 
veri cu crengi de răchită înfipte în ele pe stâlpii -porții, 
pontiţei, la casă şi grajduri. Și în diua s. George nu e 
bine a dormi, căci acela, care ar face-o aceasta, ar fi 
somnoros prin întreg anul și pologul lui ar fi tot de-a- 
una ploat. ! 

Se crede, că dacă cade diua s. George într'o ţi de 
post, atunci va fi pagubă în «pripaşi», adecă miei şi viței. 

Joile de la Paşti pănă la s. Onufrei de după Du- 
mineca nare se serbează, de Românii din loc, de bărbaţi 
şi femei, cari atunci uu torc, nici zolesc, cu să fiă fe 
riţi de sloţi. 

La Dumineca mare se înfrumseţează casele cu ra- 
muri de tei şi st serbează pentru sloți. 

Săptămâna după Dumineca mare nu se lucrează, 
spre a fi scutiţi de dinsele. Mai ales se feresc oamenii 
de lucru Lani după ameaţă-di în diua a S-a după Ru- 
salii, căci atunci ielele sau frumușelele ar strică pe om. 

A doua şi atreia qi după s. Petru o serbează sătenii,. 
ca să fiă feriți de sloată și grindină. 

Diua, s, Ilie o ţin oamenii, ca se fiă scutiţi de foc. 
Ei cred, că când tună, s. Ilie se primblă prin cer într”o 
căruță cu colaci, 

Procopiile (8 Iulie) se ţin de “săteni, ca să nu fiă 
loviți de fulger. 

Diua minunei archanghelului Gavriil (6 Septemvre), 
numită «ciuda» o serbează sătenii, ca să nu cadă în pri- 
mejdii. 

Diua s. apostol Filip (11 Octomvre) și a s. Ciric 
se ţine pentru apărarea vitelor de feare răpitoare şi de 
primejdii. Unii ţin la Filip o di, alţii însă trei Filipi 
de-arândul. 

Dacă vaca nu dă lapte, atunci se crede tare, că 
alții i-au luat mana, deci se descântă în tărițe, cari i-se
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dau vacei de mâncat, după-ce s'a amestecat in ele planta 
luminăriţă, 

Rămânând în vițel fără de mamă, eară altă vacă 
nu-l primeşte la supt, atunci se doscântă vaca, care 

- dup'aceea îl primește. 
Vitelor bolnave 'de <buduhală» li se pune rădăcini 

buruenei numite «spinz». Spinzul se pune ast-fel, că se 
prinde grumazul vitei bolnave cu 2 degete, se taie acolo 
pielea şi se viră sub dinsa 3 rădăcinuţe de spîuz în 
mărimea unui sfert de grăunte de bob și se lasă acolo 
3 dile. Dacă este vita întradevăr bolnavă, apoi i-se umflă 
grumazul ca o covăţică, dup'aceea se scoate spinzul tră- 
gându-l afară de aţa cu care este legat. Atunci curge 
afară toată materia cea rea şi după ce se închide rana pică 
inima, ei în mărimea unui leu de argint. 

Vitelor, cari pântecăresc li se dă frundă uscată de” 
spinz în tăriţe şi mâncând ele aceasta se vindecă. 

Se crede, că dacă sare vaca sau oaia, care este a 
fâta, peste trunchiul sau „penele de la lemnar, apoi : fâtul 
ei 'se naște cu buricul prin maiu și nu trăeşte. 

Boala vitelor, numită »aricic se” vindecă, după cre- 
dinţa poporului, dacă se înghimpă beșicele atriciului cu- 
ghimpi lui sau dacă se unge vita bolnavă cu untură 
„le arici. 

Dacă fată o juncă, apoi i-se sfredelește un corn, se 
toarnă m el argint viu şi se astupă comul c'un Stupuş 
de lemn: și se crede, e că după o astfel de procedură nimenea 
nu-i va pută lu luptele. 

Fiind timp prea. îndelungat secetă, atunci se scaldă 
o' femee grea într'o apă curgătoare sau se toarnă apă pe 
densa și se crede, c'apoi va “ploua. 

Tunetul de. primăvară, pe când este încă omet se 
ţine de semn, că vara va fi grindină multă, 

Se crede, că culbecii î-ş i lapădă capacul abii după 
-ce tună primăvara. ! 

De la, ușa cui-t va. nu este bine a se întoarce, c'apoi 
de la acea cusă s'ar întoarce starostii. 

| Găina, care cântă ca cucoșul, nu este bine a o ţin 
lângă casă deci se vinde ea cu cât se poate şi pentru p
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banii luaţi se „cumpără tămâie, care se dă la s. biserică, 
cu cântatul găinei să nu fie de stricăciune pentru casnici. 

Cel ce voeşte.să fie scutit prin anul întreg de du- 
'rere de grumaz, acela, trebue să înghiță primăvara floarea 
galbenă numită »păscuţa găineic. Lot spre acest scop se 
păstrează la, lăsatul de carne al postului crăciunului din 
bucate pe a, doua di. Aceste mâncându-le copiii nu se 
înbolnăvesc de grumaz. | - 

La începutul postului mare spală, fiă-care gospodină 
cu uncrop și le. freacă .bine. În întăia şi cea de pe urmă di - 
nu se cade a face fiertură şi atunci se mănâncă moare 
de curechiu ficartă şi presărată cu piper cu mămăligă. 
În postul mare nu se bea meci un fel de beutură spiri- 
tuoasă pentru c'ar fi păcat. 

În contra tusei măgăreşti se fierbe frunde de >limba 
vecinuluie și aceasta fierturii o bea bolnavul Şapoi înceată 
a tuși, 

Cuibariul în care a scos gâsca sau găina pui nu se 
dă afară, ci se duce în pod, unde se ascunde, ca precum nu-l 

!'xede pe el. nimenea acolo, așa să nu vadă cioarele, ţărcile 
şi ulii puii. 

Când se scot puii cei mici pentru intăia, dată afară, 
atunci îi scoate gospodina legându-și ochii, ca paserile cele 
răpitoare să nu vadă pnii. - 

Se crede, că un beţiv se poate desbără de urita 
lui patimă dacă se ia o bucată de slănină şi se pune prin . 
cine-va întrun put, în care doarme un jidov. Acolo trebue 
să stee slănina 3 nopţi. Când se pune slănina în pat 
trebue să se dică cuvintele: »cum se „Japădă jidanul. de 
slănină şi de mâncările noastre, aşa să se lepede N. de 
casa şi de băutura jidovească. & “Luându-se . slănina din 
pat, si se facă cu ea mâncare, care să se dee beţivului 
s'apoi acesta nu va mai bea în veci. 

Dacă calcă cine-va în urmă rea, atunci se dice, că 
el nu-și nimerește calea. 

Om&tul, carele cade primăvara, să fle al mieilor şial 
paserilor. “Acela, căruia, i-s'a făcut vre-o nedreptate, bate 
m&tanii numărând firele de grâu şi crede, e că D- deu îi va 

_ face dr eptate,
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Dacă aude cine-va primăvara o rândunică | ciripind, 
apoi crede, că va fi vorbit de rău preste tot anul. 

Nu este bine a trece pe dinaintea cui-va, că atunci 
pe cel din urmă îl vor dure șelele. 

Ca şi'n tot locul, așa sint băeţii şi aici spaima ba- 
Delor neputincioase. Spre a scăpă deci de obraznicii bici 
rostesc bietele babe următoarea rugăciune, numită »ân- 
gerul cu mirc, care se pare s5 fie originali din Straja. 
Ea a fost comunicată autorului acestui studiu de bătrâna 
femee văduvă din loc Eufimia Pătrtucean. 

Îngerul cu mir. 
»Înger, îngeraşul meu, 
Sluguţa lui Dumnegeu, 
Pază suflețelul meu, 
Cel de di și cel de noapte 
Păn' la ceasul cel de moarte! 
Cruce dulce adoarme-mă, 
luger bun deșteaptă-m6, 

„Din patul lui Dumnedeu, 
Din acoperemântul lui Dumnegeu, 
n ştirea lui Dumnegeu. 

Vino înger bun şi mă stîrneşte, 
Doamne milueşte ! 
Maica precestă plângând, suspinând, 
Pe Domnul Christos întrebând, 
Nai v&dut, nai audit? 
De v&dut, n'am vegut, 
De audit am-augit, 
Cau venit jidorii păgânii, 
Că To furat și lo dus, 
În curțile lui Pilat, 
Din mare păhar lo adăpat, 
L'o răstignit pe cruce de brad; 
În loc de brîușor 
I-o pus un ruguşor, 
In loc de cornişor 
J-o pus un spinişor; 
n mâni şi-n picioare 

I-o bătut trei piroane, 
Trei picușuri de sânge o picurat 
Pămentu so entremurat, 
Luna-n sânge so îmbrăcat, 

„Stelele o scăpătat, 
Soarele s'o întunecat,
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Ia casa împăratului, 
„Fereştile neingiuate, 
Uşile ueferecate, 
Cine-a gice dou&trei cuvinte, 
A încăpe în lumina raiului, 
n imperăţia ceriului.e 

  

CAPITOLUL XIII. 
Strigăte şi chiote din Straja. 

IL Cine boala le-a juei 
Haide fată după mine, În toată Dumineca ? 
Că te-oi ţine tare bine: Alta merge, alta vine, 
La moară nu te-oci mină, Şi nu le mai joacă nime. 
Și la slatină tot așă, Ele sau sfătuit, 
Nu te-i duce nu-i mâncă, Și sau dus la Câmpulung, 
Cu cociorva 'n cap ţi-oi da! Că acolo fete nu ajung, 

Și flăcăii-s cu cușme înalte. 
9. Fle au sequt o. scptemână, 

Şi nu le-a prins nime-n mână. 
Au venit în aste sate, 
Ghiocul lau lăpădat, 
Mărgele şi-au cumpărat, 
Și şi-au făcut pe ursită, 

3, go mătură părăsită, 
îi , o e apoi aşă jucă 
Îţi vine puiuţul tou! Ciobotele nu ajunge 
Las' s6 vie, domnul ştie; Ele San sfătuit 
Calea lui de bine sc-i fie, S5 pue talpă de câne 
Că câmrșă i-am spălat, Ca se ţie mai bine ” . 

ne aria ct ice deea 
De mâncat ce i-ai facut ? „SE fio măcar pezun an! i u e 1-0 Ac : i fa ăi ări? 

Două reţe cu curcehiu, Luaţi fete, ame fleâi 
Opt oca de vin vechiu, Urite cum or fi ” 
Îți vine bărbatul tău! Mai apoi or trebui 
las' s6 vie boala-l știe, ” 

"De-aș ajunge păn' la toamnă, 
S& mă 'nsor s6 iau 0 doamnă. 
Da mai bine-o ţărăncuţă, 

„Că umblă şi desculţă! 

  

Calea lui de râu s&-i fie; 5. 
Cămeşa i-am spălat, În cea sură de strimtură, 
Unde porcii s'au scăldat Şueră-un voinic din gură. 
Și pe spini o-am uscat. In frungiţa părăului, 
De mâncat ce i-ai făcut? „Ja gura părului. 
Mămăligă cu tăriță, Da îl cunose pe şuerat, 
Borştior cu urzică, Că nu-i voinic întreg la cap, 
Mergi prostule de mânâncă! Ci de dragoste fermecat, 

4 Cu surcele de la lemne, 
. A Cu păr galbin din sprincene, 

Câte fete cu ghioc, Cu surcele din portiță 
Toate stau, ca să le joc, Cu păr galben din cosiţe,
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Cu frungă de liliac, 
Cu trei peri de lup turbat, 
Se nu-și dec peste leac. 

6. 
Cântă cucu pe portiţă, 
Vin” la mine mei bădiţă! 

» 7. 
Copiliţă de pe coastă, 
De ţi-ar fi mintea ca părul 
N'ai iubi. pe tot mișelul, 
Dar te-ai uită ea ochii mei, 
ȘI te-ai iubi numai cu ei, 

8. 

Auditam de departe, 
Că puica-mi trage do moarte. 
Fu pe cal am încălecat 
Și.la puica am alergat, 
Calul de gard Tam legat, 
Pe fercastă nam nitat, 
Soră-sa, patul aşternt, 
“Măsa lumina-i ține. 
Eu în casă am întrat | 
Și pe puicam întrebat: 
Tu puieuță ce-ai mânecă ? 
Mure coapte în miequl verii, 
Mure' coapte "n .miegul iernii ! 
Tu puicuță poţi muri 
Eu de-acelea noi găsi! 
Proști sunteţi, 
Nebuni sunteți, | 
Mare coapte-s ochii tei 
Vină s6 mă uit la ei, 
Sloiu de ghiață-i ura ta 
Vină şi ne-om sărută! 
Audi soră, strinve valul, 
Du-te afară adapă calul, 
Audi soră, stringe pânza, 
Du-te afară, plimbă mânza, 
Stinge mamă lumina, 
Că mi-a venit sănătatea ! 

9. 
Frunză verde rosmarin 
So dus cucul ee] bătrân, 
Pe trei ani la Ierusalim, 
Pe trei ani și-o lăsat puii de chin. 

- Şi 

A 

A 

Măicuţa cea bitrâuă 
A luat puii de mână . 
Şi so pus pe-o rădăcină, 
A strins grâe de po ogoare, 

ape de prin isvoare, 
dat la pui să nu peară. 
venit cucul la anul, 
găsit puiuţii-"n pene, 

Și nau vrut s&i gică: nene, 
Că ami i-a lăsat în piele, 
ȘI ami i-a găsit în pene, 

A 

10. 
Jucaţi fete, măi flăcăi! 
Cine boala le-a jucă 
Cii-s dese, ca cânepa, 

„Şi bătrâne, ca mama, 
Şi cărunte ca tata. 
Mai încet cu jocul, 
Că pică potlogul! 
Cine boala lea jucă, 
În toată Dumineca ? 

IN. 

Frundă verde solgi de pește, 
Vai de cel ce iubeşte! 
Nici nu moare, nici nu trăcşte, 
Numai tot se năcăjeşte. 
Se bate cu gândurile, 
Ca 'apa cu valurile. 
Măritamași şi m'aş duce, 
Nu pot face mălai dulce, 
Pe lopată nul ştiu punc, 
Doară de Yaș legi co funie! 

pp. . 

Când mam sculat Duminecă dimincţă, 
Mam întălnit cun lup în față. 
>Bună qua lupule, | 

Nu mi-ai veţut oile 2« 
»Ie-am vâdut, 
Şi le-am păscute, 
La căpiţă numai, 
La fontână de bolovani, 
Numai eapuri de cărlani! 

| | 13. 
Ce folos fată de tine, 
Că te gătea mă-ta bine?



— 105 — 

La joc nu te ia nime, 
Ședi în locul măturii 
Ca mama pădurii! 

14, 

Am audit copilă băi, 
Că se teme neamul teu, 
Ci ţoi pica silă eu. 
Dar eu silă nu ţoi pica, 
Neci ţie, neci mâne-ta! 
Mulţămese lui D-qeu, 
Că nu-s de acel neam eu, 
Ca să-ţi pie silă cu! 
Eu silă nu țoi pica, 
Neci ţie, neci mâne-ta! 

Mult mae tu-i semna, 
Și cu praul noi călca! 
Macu a crește și-a înflori, 
Şi tu puică mi dori! 
Macu a creşte și sa coace, 
Dar tu puică multe-i trace, 
Macu a crește și Por stringe, 
Tu puicuță mult vei plânge! 
La grădina cu tulpină, 
Plânue George şi suspină, 

ă moare fără de lumină, 
ă de lumină de scu, 

Fără de om din satul sâu, 
Yără de lumină de ceară, 
Fără de om dintra lui țară! 
Când a fost la râsărit, 
Şepte clopote au pornit, 
Şepte popi Lau prohodit, 
Şepte popi din şepte sate, 
Cu sprincene pincenate, . 
S&-i cetească a lui pecate, 
Da Georgiţă a dis uşă: 
Vinde mândră rochița, 
Şi-mi plăteşte gropiţa, 
Vinde mândră tot ce ai, 
Şi m6 scoate şi du-men rai! 

     

15, 

“Nam oală s&mi face borş, 
Nici tăriță s&l îngroș, 
Nici struchină s&l răcesc, 
Nici lingură s6-l horpăese, 
Nici pânză de cămeşă, 
Nici hărgău de culeşă! 

D'a veni luna lui Mai, „i - , 
Ş'oi da cărpa pe malai, 
Şi-i mânca mâncate-ar lupii! 

' 16. 

Te-ai temut mămuţă mult, 
Că ţi-oi veni după 'mprumut! 
Fu toată diua aş fi lucrat, 
Și "mprumut ţi-aș fi dat, 
Numai după urit senu mă fi dat; 
Decât trai cu un urit, 
Mai bine moartă'n pământ; 
Decât trai cu năcaz, 
Mai bine moartă în ist ceus. 
Te-ţi mireasă ertăciune, 
De la fraţi, de la suron, 
De la grădina cu îlori; 
De la strat cu flori plivite, 
Surorile despărțite ; 
De la strat cu flori brumate, 
Surorile depirtate; 
De la strat cu busuioc, 
De la flecâii de la joc! 

17. 
Mamă, mamă fă cămeşă! 
Fă cămeşă de fuior, 
Mi-a venit vremea să mensor! 
Se ieu fata lui Bujor, 
Cea mai mică, 
Ii frumuşică, 
Cu cercei de ghiocei, 
Cu salbă de nou li! 
Cu căruţa împeratului, 
Cu caii împăratului, 
Pe de-asupra satului, 
Da ean cată mâi cumnate, 

Cum me poartăn straie vergi! 
Scutură floarea vântul, 
Şede un voinic în picioare 
Cu puicuţa la chiutoare! 

18. 
Prutule, apă vioară,” 

„Face-te-ai neagră cerneală, 
Ca se-mi seriu o hărtioară, . 
So trimet la maican ţară, 
Să'mi dee bani de cheltueală, 
Şi straie de primincală, 
Ca să tree la bătălie,
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Unde nu cunosc pe nime, 
Numai pușea de lângă mine, 
Unde-i sângele muscalului, 
Pânăn glezna calului; 

„Şi sângele tureului, 
Pânăn glezna murgului! 

   Am avut un drăguţ, 
L'am trimis la Cernăuţ 
Să-mi cumpere suenă creață, 
Ioboţel dup! a mea faţă, 
Eu am gândit că tereueşte, 
Da el cu alta se logodește. 
Mi-a trimes cuvânt pe soare, 
Că el vrea să se “nsoare. 
Mi-a trimes cuvânţ pe păun, 
SG mă due, ca să&l cunun. 
Da eu nu Loi cununa; 
Da mama o dis așă: 
Taci fată, nu îi nebună, 
Tă-ți lumină și-l cunună, 
Pân' amu ţi-a fost drăguţ, 
Dar de-amu ţi-a fi finuţ! 

20. 
“ - . 

Cucoș negru potcovit, 
Merge la nuntă gătit, 
Giăina cârăe s6 meargă și ea, 
Cucoșu a dis asă: 
Casa, cine-a matura, 
-Veveriţa cu. coada ? 

2, 

Mamă, me duc la catane! 
După mine cine-a plânge? 
Alama cu surorile, 
Straturile cu șarofile, 
Grădina cu flori bătute, 
Mama cu surori multe, 
Grădina cu flori rotate, 
Mama cu surorile toate! 

22, 

Ilea cu ciubote 'nalte, 
Am trimes-o după lapte, 
ME miram ce zăbăvea, 
Fa sta n drum şi-l horpăia! 
  

*) Cutul, unde şede familia Catus. 

23, 

Șede baba după ușă, 
Freaca faţa cu cenușă, 
Da moeșneagu a dis așa: 
Lasă babă nu freca, 
Că de alb tu nu-i mai dă! 
Mei moșnege nu mă ride, 
Că inimioara-mi plânge ! 

24, 
Câte fete la strinsură, 
Toate stau cu pipa "n sură. 
lesă dracul de sub ripă, - 
ȘI le pune foc în pipa! 

25. 

Fetele din Cutojeni *) 
Is ernate cu strujeni, 
Și-s varate cu tărițe, 
Şi li-s ochii ca la mâţă! 

26. 

Vine moşul de la deal, 
Cu ciubote de curean, 
Numărând puii pe stan. 
Uuu-i roș, unu verde, 
D-ne bine "mi se sede! 
Vine moașa de la vale, 
Cu ciubote gălbivoare, - 
Când o vede moșul moare 
Moșule nu muri, 
Camendoi -v6 veţi tăli! 

, 27. 
Când o fost la r&sărit, 
ANouc cai am -puteovit, 
Protivnică nam găsit, 
Până la poarta raiului, 
Inga sora soarelui, 

> 

„Ţesă la pânză de în, - 
Bătută cu ibrişin, 
Şede sora ș'o gătea. 
„Cămeşă de mire eroia. 
De-mi eşti soră cu. dreptate, 
Dela mieg la mied de noapte, 
Holdele să fiă coapte, 
Pânăn Giuă venturate,



Pânan prind colac să fă, 
Că pornim la cununie, 
In cununie am intrat, 

- Icoanele au picat, 

Sfinţişorii o prins a plânge, 
Și luminele a se stinge, 
Prutopopul a dis aşă: 
En pre mulţi am cununat, 
Icoanele nau picat, 
Lauminele nu sau stins, 
D-qeu a dat așă, 
Că voi aţi fost doi fraţi, 
Și aţi vrut s& ve luaţi! 

»8, 

; Câte fete 'n braţe am strins, 
Toate după mine au plâns. 

i Și pre tine când te-oi stringe, 
ȘI tu după mine-i plânge! 

_Se te porţi cu floare albi, 
Numai mie să-mi fii dramă! 

„Se te porţi cu floare verile, 
Se fii dragă cui te vede!   

ț ' | 29. 

| F'rundă verde earbă mare, * 
Mo scris nenea la catane! 
Când o venit se mă ice, 

p Mama-n'o vrut s6 me dee! 
: Șam pus şeaua pe doi cai, 
i « Şany fugit în sus la plai! 
LE Șam pus şeaua pe doi murzgi, 

Șam fugit în sus la turei, 
Şam giisit tureii iucuieţi, 
De trei gile îngenunehicţi ! 

30. 

Până ce țesă un cot: de pânză, 
Miănâncă o vadră de brindă, 
Ş'o berbincioară de lapte 

| Cât or duce opt în spate! 
"Ţesă un, lat, 

po Și fuga în pat! 
i Ţesă un cot, 

Și fuga n pod! 
A Tare-i bună gospodină, . 

La covata cu faină, 
Şi la podu cu slănină! | 
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3l. 
Decât tiner şi catană, 
Mai bine "n codru cu pană! 
Din codru vin acasă, 
Din catane nu me lasă! 
Solomoane, protocoale, 
Dă-mi drumu din catane, 
Ca s6 prind plugu de coarne, 
Că de când nu le-am purtat, 
Mămăligă nam mâncat! 

32... 

Joace fata, ce-i juca, 
Du-te ucasă și-i mânca, 
Ci ţi-o tăiet măta mâţa, * 
Și ţi-o lăsat codiţa! 
Ţi-o puso pe poliţă, 
Şa mâneato v ploşniţă, 
Ţi-a puso pe un poloboc, 
“Sa mâneato un motoe, 
Ţi-a puso pe muchie, 
Şa mâneato wm...) 

33, 

Frunqii verde de doi nuci, 
Puicuţă ce te usuci? 
De mâncarea ce-o: mănânci, 
Ori de rumul ce îl bei, 
Pe bânișorii mei ? 

34. 

Iuga mamă, mișelu, 
Cum î-mi poartă inelu! 
Fu îl cer, ca s6 mi-l deie, 
EI dice, car-se mă ine! 
Și ştiu bine, că ma luă, 
Dar de-odată nra spânzura ! 

  

35, - 

- Tot me inustră mămuța, 
S6-mi duc în tere nevasta! 
Când a fost prândul mare, 
Mo prins tirgu la întrebare. 
TȚi-i de vândut ncvasta ? 
Mi-i de veudut seraca ! 
Da ce ceri pe densa ? 
U suta de zloți bătuţi, 
Ceialalţi mai mărunți!
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Aşterne-ţi bade mântaua, 
S&-ţi prind bani a numâra! 
Nevasta o prins a lăcrima, 
Și când i-am prins a-i stringe, 
Nevasta o prins a plânge. 
Nevastă nu mai plânge, 
Nu te duc, ea se fii roabă, 
Ci te due, ca să fii doamnă! 
SE te culci în pilotă 
Să te joci cu galbeni! 
Ce mi-s buni galbeni tei, 
Dacă nu-s părinţii mei ? 
Ce mi-i bună pilota, 
Dacă nu-s cu mămuţa ? 
I-am adus bani: acasă, 
Şi i-am pus sub laiţă n casă, 
Şi uram culcat pe laiţă 
Și ma ajuns rugina banilor, 
Şi munca copiilor ! 

30. 

Eu învâț nevasta de bine, 
Ea svirle cu cărbuni în mine! 
Eu î-mi feresc nevasta de ru, 
Fa svirle cu cărpa în părcu! 

37. 

Puică de la valea sacă, 
Ce ţi-i cămeşuica neagră ? 
Las'o, cașa mi-i dragă, 
Cam fost bolnavă de-o mână, 
Nam spălat cămeşi o lună, 
Că căsuţa mi-i pe deal, 
Şi apa pe bolovani, 
Și zolesc odată 'n uni! 

38, 

Eu stint bună gospodină, 
La covata cu faină, 
Şi la podu cu slănină! 
la trei dile ai gis, că nai! 
Mei femee, cu te tai! 
Mei bărbate, nu mă bate, 
Că slănină ii prin sate, 
A veni luna lui Mai, 
Ş'oi da cârpa pe malai, 

„Şi fesul pe lapte dulce, 
Mănâncă, mâncate-ar lupii ! 

39. 

De ar fi cârșma intro padure, 
AȘ bea vin și aș mânca mure! 
Dar âşa-i cărșma întrun sat, 
Și nu pot bea de supărat! 
Dată-l D-deu neamț, 
Tinerel m'a pus în lanţ, 
Tinerel făr de mnusteații 
Ş'oi eşi cu barbă creaţi! 
Frundă verde romaniţă, 
Lai cu mine puiculiță ! 
Colo în vale n poeniţă, » 
Unde este o pradiniţă, 
Și om culeșe floricele, 
Amândoi pe tepeenele, 
La stejarul imblator. 
Ia isvorul curgător, 
Unde fierbe, vine o apă, 
Căprioarele se adlapă! 

De la Ridiuţ mai la vale, 
Merg trii sute de catane, 
Și trii sute de recruți ; 
Căpitanii şuerând, 
ȘI recruții plângend! 
Căpitane Pavele, 
Unde duci eatanele ? 
I-a la foe seracile! 
Nu le duce Pavele, 
Că le dor picioarele ! 
Bate doba mâi dobaș, 
Se meargă reeruții 'n paș, 
Ca sajungă la oraș! 
La oraş când au sosit, 
Fetele toate au bocit, 
Surorile după frați, 
Nevestele după bărbaţi, 
Feciorii după recruți, 
Fetele dupa drăzuţi! 

41. 
La grădina cu doi nuci, 
Strigă George din preluci ! 
Tu mei George, ce mai strigi? 
Ori merindea ţi-ai srătit, 
Ori dulaii ţi-o fugit, 
Ori boii ţi-ai prapădit? 
Neci merindea nam gatit,
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Neci dulăii nau fugit, 
Neci boii nam prăpădit; 
Da mam culcat șam dormit, 
Și un şerpe mi-o ceşit! 
Nu ştiu serpe-i ori balaur, 
Pe cap îi cu soli de aur! 
Jumătate m'o mâncat, 
Tumiitate nu m poata, 
Co dat de ciolume moarte. 
De-mi eşti sora cu dreptate, 
Daă mâna m sin și-l scoate! 
Ba cu mâna noi băga, 
Că sunt şerpi și nor mânca, 
Fără mână nu pot îi, 
Fiiră George pot trăi! 

2. 

De la s. George n jos, 
Mult e mândru și frumos, 
Toderel e sănătos! 
Afară-i vreme frumoasă, 
Și Irina-i sănătoasă ! 

  

43, 

Cucule cu pene veri, 
Ce cânţi earna prin livei ? 
Și vara prin codri vergi ? 
Și mănânci muguri de fag, 

i cânți acelui eu drag; 
Și mănânci muguri de salce, 
Şi cânţi acelui ce zace: 
Și mănânci muguri de arin, 
Și cânţi celui strein! 

Ea 

Frundă verde de alunică, 
Cată "n pungă nu-i nemică, 
Numai 0 aţa subţirică ! 
Da cu banii ce-ai făcut? 
Eu cu puica i-am băut! 
Cată m fundul sacului, 
Nu-i neci mama dracului ! 
Măi veinice, mâi vecine, 

Nu-ţi bea banii or cu cine! 
Ţine-i și-i vei bea cu mine! 
Ba i-oi pune la curea, 
Și i-oi Dea cu cine-oi vrea! 

4, 

Când eram la mama mea, 
Și drăguță cui vi vrea, 
Și puicuță cui oi vrea! 
Da de când miam măritat, 
Niei casa nam maturat, 
Nici blidele nam spălat, 
Da nici lapte nam mâncat! 

46, 

Câte păsărele sboarii, 
Toate die, bade te 'nsoară! 
Numai coada rândunelei, 
Fă bade cum î-i putea! 
Destul eu nam însurat 
Pe cap nevoe ini-am luat. 
Pe tălpizi nu știe a căleă, 
Cu văteala nu ştie a da! 
Da i-oi pune catalise, 
Sajunza la talpige! 
An mânat-o se faca turta, 
Eu fact n.ămâligă crudă! 
O mân la vaci s6 le muleă, 
Vacile o iau pe fugă, 
A remas un biet mânzat, 
O luat portiţa în cap, 
Și-o fugit pin'-ce-o crăpat.! 

SV 

Eu atuneia te-oi lisă 
Când jidovii horilea! 
Ia jiduvi borilcă este, 
Da dragostea nu-i poveste ! 
Da dragostea nu-i moșie, 
Ci nceaz și dușmănie! 
Da dragostea din ce-i făcută ? 
Din omul cu vorbă multă, 
Din buze subţirele, 
Care vorbeşte cu ele! 

48, 

Mărită-me mamă hăi? 
Da de zestre ce mi-i-da? 
Cotruţa cn mățele, 
Coșarea eu fazele ! 

“+9. 

Mei bărbate, nu m& bate! 
Că nu-s en ca celelalte, 
Ca s&mi dau cânepa n parte!



. 

Cât mai tore, mai tore, 
Și cât nu, mai pun pe fe, 
ŞI la pânză nam noroc! 

50. 

( at un fost la mama n siţi, 
Taţa mea cășnţ de brănda! 
Da de când uram m: âritat, 
Faţa mea nu s-o urseat, 
Mult me "ntreabă mamuţa, 
ine ţi-i ţie fată, ori ba? 

Eu die, că mi-i bine, - 
Numa un bici o rupt de. mine, 
Și-o varză "mpletita bine?! 

51. 

Frundiă verde de lumei, 
Nu câtă la ochii mei! 
Ochii mei nu ţi-s oglindă, 
Să-ţi caţi fața ta de mândră, 
Că nu ești roşiă, srasă, 
Nici nu eşti albi frumoasă! 
A mea față-i ca de domn, 

a ta i bugedă de somn, 
ești albă do “nalbele, 

Si roșie de rumenele! 

  

   

5) Da 

-Vină moarte șoimani ! - 
Se m& 'ngroape întro girluţă, . 
-Cu gura lână Valercuţă! 
Să. m6 îngroape 'ntrun pogor, 
Cu gura lângă şipuşor! 
Să m& 'ngroape întrun virf de munte, 
Cu gura lângă o bute! 

„58 
La poartă la Țarigrad, 
Șode-un român supărat, 

Ci de tinâr so "nsurat, 
Și mai tineră o luat! 
luni cu nevasta sedeă, 
Marţi la cătane pornea ? 
Mamă, maâiculiță hei, 
Se-mi ţii nevăstuiea bine, 
Cu colac și cu smuchine! 
Cu colac cu lapte dulea, 
Doar de aici nu Sar duce? 
Septemâna n'a "mplinit, 
Soneră-sa ca poreneit. 
Tu aice de când ai venit, 
Apă n cofă nai luat, 
Dlidele nu le-ai spălat, 
Caza nu ne-ai miturat, 
Și "n pivniță nai întrat! 
Nevasta so suporat, 
Apă n cofă o luat, 

   

  

-Blidele mi le-o spălat, 
An pivniţă mi-o intrat! 
Uihiduşa de soacră-sa, 

Mi-o pus uşa pe dinsa, 
Și la uşă o pus laeată, 
Și de-asupra zid de peatră! | 

ENA 

In cel căpoţel de sat, 
Șerde tiheorge. suporat! 

„Nu ştiu fetele mi-l bat, 
Ori î-i dor.de însurat! 
„Atâta-i de lat în spate, 
Că o oaste nu Yar bate, 
Atâta-i de lat în frunte, 
Ca o staabli de la munte! 
Are un eojoe el pe trup, 
Din 'cinei-eci de pei de lup! 
Are o cușmuța pe cap, 
Din einci-leci de pei de ţap! 

CAPITOLUI, XIV. 
Bocete.din Straja 

1. 

Unde te duci ?, 
Pe vararea neculeata, 

Pe roaua neseuturat ? > 

- Unde nai fost nici culată 
Pe cărarea necaleată, . 

   La stâlpușurul cel se peatra, 

La poarta cea de hârtie,



* Ti hăt multişor de eri, 

-Năframa cea de niănas. 
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Pe câţi merg, pe toţi îi srrie! 
Fan eşi tu pănă în prag, 
Se vedi vitele cum ras! 
Fan eşi pănă afară, - 
Şi-i “vede vile cum sDiarii ! 
Da nu rage după fn, 
Ci ra dupa lor stăpân! - 

„Dintro casă lăudată, 
Te duci în munte şi poatri ! 
A ta casă nu ţi-a plieut, 
Alta nouă ţi-ai făcut, 
Far” de uşi de fereşti, 
Nici nai uşă ca să eşi, 
Nici fereastă sc priveşti, 
Intriusa ai s& putredești! 

    

2 

L-i hăt multişor de-aseară, 
N'ai ficut urmă pe-afară |! 

X'ai vedut soare pe cer! 
_Şervețelul cel de nas, 
Isai pus la flueraş: 
“Șerveţelul cel de mână, 
Lia pus la năsăliet 
Niiframa cea de mire, 
Ai pus-o la năsădire! 

Ai pus-o la prăpuras! 
Şervetele de cumnate, 
le-ai pus la cetate! 
Ai pus mănuţile cruce, 
Şi-ai spus la toţi, că te-i duce! 
Șepte popi te-au pomenit, 
Trimbiţele ţi-au trimbiţat 
Şi Auerile ţi-au cântat! 

3, 

bociţi-o usi, bociţi ferești, 
ă de mâne nu mă vedeţi! 

De mâne vine o carte domnească, 
De mâne să mă purnească! 
De mar duce măcar cu carul, 
S& pot veni măcar la anul! 
Da mor duce cu căruța, 
Și n'oi veni cât lumuţa ! 

4. 
Ean te scvală și te pune "n picioare, 
ȘI ne spune co te doare! 

Cii-i hat multişor de-aseară, 
Noi de semn ne-am săturat, 
Și d-ta nu tezui sculat! 
Nu ştiu perina ţi-i moale, 
Ori scorțarul ţi-i frumos, 
D-ta nu te-ai întora! - 

„Secală si te pune “n picioare, 
Şi ni spune ce te doare! 

5. 
Tian” te scoală şi ni spune, 

Ce-ai vădut pe ceea lume! 
Poate te-ai tălnit cu cine-va, 
Și ne-a poruncit ceva! 
Poate e cămeșa neagră, 
So trimită so fac alba! - 
Niei în spume de sopon, 
Nici cu apă din istor, 

  

„Numai “n lăcrimioare de om ! 
„XLoi sui la ţintirim 

   Și-ui usca-o pe-un trandafir, 
Si i-oi strânge-o păturele, 
ŞI ivi trimite-o prin stele! 
Da stelele-s mărunţele, 
Nu mi-or duce-o nici cu jele, 
Da oi trimite-o prin lună, 
Dă, lunuţa-i jumctate 
Nu mi-a duce-o eu dreptate. 
De-oi trimite-o prin soare, 
Soarele-i rotunjor, 
Mi-a duce-o tare cu dor! 

6. 
La portiţă la ţintirim, 
Scoală-te ș& mai grâim, 
Sc urăim două-trei cuvinte, 
Să le țin şi cu minte; 
La portița cam pe coastă, 
Acolo-i despărțirea noastră ! 

E î- 
Sus în naltul cerului, 
Este-un pat mândru luerat ; 
Da pe pat cine-i culcat ? 
AL meu puiu î-i împuşcat, 
De cătane î-i romas! 
Da la cap cine-i șede ? 
A lui puică amar plânceă, 
Co mântă umbră-a făceă,



  

  

Cu basmaua vânt î-i triwu: 
Cu năframa faţa-i stergeă? 
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8. 
Lărpuţă casă ai avut, 
Dar asta nu ţi-a plăcut! 
La meșteri ai poruncit, 
Alta noua ţi- A croit, 
Făr de uși, făr de foreşti, 
Nici nai ușă de eșit, 
Niei fereastii de privit! 

9. 
Ce mrași ruga d-tale, 
S6 nu-mi faci asta cale. 
Asta-i cale duectoare 
$inapoi neîntorcătoare ! 
Asta-i calea cea ce duce, 
i napoi nu mai aduce! 
Că de te-ar fi dus cu carul, 
Ai veni măcar la anul! 
Da te-or duce cu căruța, 
Și nu-i veni cât lumuţa! 
Roagă-te, cât te-i ruga, 

  

us 7 
7 

Ean' te roagă la gropar, 
Să-ţi tacă gropiţan faţă 
SE mai vii o-datiă acasă! 
Şi to roagă mamei tale, 
Poate ea nu te-a mai zări! 

    

10. IE. VL de ste un pat mândru rotat, 
<S3I,Cu nouă scinduri de brad! 
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Da pe pat ce-i aşternut? 
Cuvor verde mobhorit! 
Da pe pat cine-i culcat? 
Domnul mare rostignit. 
Ia cap cu flori de mac, 
Ia picioare mintă, toare, 
Pe părete păun verde, 
Ia fereşti tlori domnești, 
Și la uşă plin de rujă! 

Ul. 

Frundi verde de alunică, 
Doi pui de rindunică, 
Unu sboari, unu pică, 
Unu strisăn gura mare, 
Așteaptă-me frăţioare, 
Dă-mi aripioare de argint, 
Ca sesbor pe sub păment! 
La mămuţa la mormânt! 
SE pun mâna pe picioare, 
Si sto întreb ce-o doare! 
Mama prinde a hicica 
Stăi mamă nu me hicea! 

  

Că tata so însurat, 
O'rea nevaştă şi-o luat! 
Și pre noi ne-o alungat, 
Și tuunblăm din sat în sat, 
Ca cioara din gard în gard; 
Și umblăm din tir în tirg, 
Ca cioara din virf în virf! 

CAPITOLUL XV. 
Satire asupra Țiganilor. 

1. 
< Dragul tatii, pui gurgui, 
m Și-a uitat cobza în cui! 

3 Și luleaua pe cordace, 
> i Acuma nare tătuca pace! 

= Gi 2. 
Ş Mi ţigane, tu eşti bat! 

Zi Ba gic deu, că nam mâncat, 
> Că de dor de mămăliră, 

Picioarele mi se încărligă ! 

Fan Qă-mi ceva să mănânc, 
Iza i nitpinehet: at limba de frig! 
VERIFICAT 
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Mei ţigane, tu eşti bat, 
Mi-ai svirlit cărpa sub pat! 
M&i ţigane poţi rășni ? 
Aolio nu me găti! 

4, 

- Vine moșul de la deal, 
Cu ciubote de cărlan! 
Zur, zur, zur în buzunar! 
Ce ai moșule'n buzunar! 
Tarte dulei şi coarne mari! 
Da cu cine le-i mânca ? 
Cu moşiea, seraca! 

"Fan" stăi mamă şi țio-i spune, 

VERI AT 
DON? -


