
Vulpea si ursul, meteorologi de serviciu
Ziua Ursului si Ziua Vulpii - ambele sunt sarbatorite pe 2 februarie, iar numele sunt legate de credinte
vechi din satele romanesti. Astfel, se spune ca in 2 februarie, de intampinarea Domnului, cele doua
animale ne dau primele indicii despre bogatia sau saracia din anul ce tocmai a inceput si despre cat va
mai dura iarna. Astfel de credinte le sunt cunoscute si batranilor din satele Sibiului. 
  
  Vulpea a trecut raul
  
  "Ştiu de la parinti si bunici ca in 2 februarie vulpea trece raul. Daca e apa neinghetata, e vreme buna si
daca e inghetata - iarna mai dureaza destul. in dimineata asta m-am uitat si apa era numai pe jumatate
inghetata, adica mai tine iarna un pic, dar nu e o iarna asa grea", spune Petrica Bratu din Tilisca. Semnele
le-a invatat de cand era mic, asa ca de zeci de ani de cand priveste apele la fiecare 2 februarie s-a convins
ca acest calendar popular functioneaza: "Dupa semnele astea ne putem lua; s-au adeverit de fiecare data",
adauga Petrica Bratu. in alte sate, se spune ca daca apa e inghetata, anul va fi bogat in roade. 
  
  Alteori, ursul e meteorolog de serviciu. Prin partile Brasovului se spune ca pe 2 februarie, ursul iese din
barlog. Daca isi vede umbra, adica daca e timp frumos, ursul intra inapoi in barlog, semn ca se va intinde
pana aproape de jumatatea lunii martie. in schimb, norii de pe cer sunt semn ca iarna e pe terminate, asa
ca ursul se pune pe jucat, in padure.
  
  in calendarul popular, intampinarea Domnului poarta numele de Stretenie si este considerata a fi ziua
cand frigul se confrunta cu anotimpul cald. Şi cum ursul (numit Ăl Mare sau Martin) ocupa post de
meteorolog, oamenii il ademenesc si il imbuneaza cu bucati de carne, ascunse pe poteci de munte. De
asemenea, persoanele bolnave de "sperietoare" sunt tratate, prin afumare, cu par smuls dintr-o blana de
urs.
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