
SAMUILĂ NODIȘ 

Colinde din Cupșeni
(Din caietele monografice)

Peste cel deal cu verdeață

91.

Peste cel deal cu verdeață
Este o masă de mătasă
Da la masă cine șede?
Maica Sfântă guler coasă
Guler coasă, lacrimi varsă
Mere Fiul și-o întreabă
- Ce te cânți măicuță, dragă?
- Cum focul nu m-oi cânta,
- Că văzui puntea raiului
Ca și părul capului
Și aceea-i crăpată-n patru
Și de patru iară-n patru
Nimeni-n lume n-o trecură
Numa tri fete fecioare
Tăt uitându-se la soare
Și la soare și la lună
Și lui Dumnezeu se-nchină
Cu-n colac și c-o lumină.

Performeră Pop Nastasia lui Bloga, 62 de ani, țărancă, 1990.

Petrea-n rai o răduit

92.

Petrea-n rai o răduit
Fluierând și trâmtițând
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Tată-so l-o auzit
Și-nainte i-o ieșit:
- Ie-mă, Petre-n rai cu tine!
- Ieu tată, nu te-oi lua
Că-n lume cât ai trăit
Tăt te-ai pus birău în sat
Cele strâmbe le-ai îndreptat
Cele drepte le-ai strâmbat
Și Dumnezeu te-o vâzut 
Hel în rai nu ți-o făcut
Petrea-n rai o răduit
Fluierând și tramtițând 
Și mă-sa l-o auzit
Și-nainte i-o ieșit:
- Ie-mă Petre-n rai cu tine!
- Ieu mamă nu te-oi lua
Cât în lume ți-ai trăit
Ți-ai pus casa în vârf de hat
Câți săraci acolo o umblat
Pî-n casă nu i-ai chemat
Și nimica nu le-ai dat
Făr neghina grâului
De pe fundul ciurului
Și Dumnezeu te-o vâzut
Hel în rai nu ți-o făcut
Petrea-n rai o răduit 
Fluierând și trambițând
Fratele l-o auzât,
Și-nainte i-o ieșit:
- Ie-mă, frate-n rai cu tine!
- Ieu frate, nu te-oi lua
Cât în lume ți-ai trăit
Tăt la oi tu ai umblat
Ți-ai pus turma-n vârf de munte
Și câți săraci pe acolo o umblat
Tu nimica nu le-ai dat
Și câinii i-ai amuțat
Și Dumnezeu te-o văzut
Hel în rai nu ți-o făcut.
Soră-sa l-o auzât
Fluierând și trâmtițând
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Și-nainte i-o ieșit:
- Ie-mă, frate-n rai cu tine!
- Ieu sorucă, te-oi lua
Cât în lume ți-ai trăit
Ți-ai pus casa lângă drum
Câți săraci p-acolo o umblat
Tu prin casă i-ai chemat
I-ai hrănit, i-ai adăpat
Și Dumnezeu te-o văzut
Hel în rai că ți-o făcut.

Performeră Pop Nastasia lui Bloga, 62 de ani, țărancă, 1990.
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Sus în poienița verde

93.

Sus în poienița verde
Ce turmă de oi se vede? 
Da la ele cine șede?
Șede Petru cu Sâmpetru
Cu fluieru-nverighat
Cu bultagu-ncolțurat
Când cu fluierul trăje
Turma-n două să-npărță
Când sta cu fluieru-n loc
Se întorce turma la loc
Tăte beu, tăte mănâncă
Numai oaia cea pistruie
Nici nu be, nici nu mănâncă
- Ce nu bei, ce nu mănânci?
- Cum oi be, cum oi mânca
Că tăt așa-i zâs că ni da
Că ni da la cei săraci
Și ne-or ține prin grădină
Paște-om numai răcuină
Și-om be apă din fântână
Mai bine la cei găzdaci
Că ne-or ierna înc-o iarnă
Și ne-or scoate-n primăvară
Și ne-or mâna sus la munte
Că om paște trifoi de frunte
Și-om be apă din izvor
Și-om dormi un somn ușor.

Performeră Pop Nastasia lui Bloga, 62 de ani , țărancă, 1990.

Colo-n jos și mai în jos

94.

Colo-n jos și mai în jos
La portița lui Hristos
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Este o masă rotilată
Dar aceia ce ziceră
Mândră rugă că făceră
Pă când ruga o gătară
Pomnii în rai se legănară
Maica Sfântă așa zicea
Stați, pomi, nu vă legănați
Florile le scuturați
N-a si raiu așă frumos
Până ce o învia Hristos
Dar Hristos când înviară?
Îngerii or bucinară
În patru cornuri de lume 
La tot omul p-alui nume
Și-or mere la judecată
Viii cu morții deodată
Dar aceia ce-or mai zice 
Nu s-or plăti cu cuvinte
Coada veacului va fi 
Când pământul s-a sfârși
Când n-a ține om la om
Și n-a crede domn la domn
Geaba or fi oase smerite
Nu s-or plăti cu cuvinte.

Performeră Filip Ioana lui Năstase 80 ani, 1981.

Colo-n jos la Sfânt Ilie

95.

Colo-n jos la Sfânt Ilie 
Este o dalbă de chilie
Cu pereți de marmurie
Ușile-s de sfânta ceară
Popii verșuiesc pă afară
Nouă popi, nouă dieci
Și pă atâța patrierci (patriarhi),
Dar aceia ce-și lucră
Tăți își fac slujbă sfântă
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Slujbă sfântă cine o ascultă
O ascultă Maica Sfântă
C-on Fiuț micuț în brață
Fiul plânge și nu tace
Maica nu știe ce să facă
Taci, Fiule, taci, dragule!
Că eu Ție, că ți-oi da,
Paharul botezului,
Scaunul județului,
Cu paharu-i boteza,
Cu scaunu-i judeca.

Performer Filip Maria- curătărița, 70 ani, 1986.

Vine Crăciun cel bătrân

96.

Vine Crăciun cel Bătrân (viță verde iedera)
Cu căluțu tăt jucând
Cu barba tăt scuturând
Co-n tocuț de lapte-n sân
Cu ouță-n coșerguță
Să le deie la fătuță
La care-s mai micuță
Cu-n cârnaț pe cât un lanț 
Săriți copii și-l mâncați.

Performer Filip Ana, Cupșeni, 50 ani.
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