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Tradiții din Călinești

40 de Sfinți (9 martie)

La noi nu s-o prea obișnuit de cei 40 de Sfinți să să facă ceva, dar existau unele
credințe și anume atunci când ai tiară în casă, în ziua de 40 de Sfinți, să dai tare cu brâglele
să crească iarba. Era o credință. Deci nu era o zi cu interdicții la lucru. Sunt de exemplu
Foca, Sfântul Ilie, Miercurea Milostivelor, zilele de marți seara să nu lucrezi anumite lucruri.
Dar ziua de 40 de Sfinți, nu este o zi cu interdicție. Dimpotrivă, atunci să dai cu brâglele
cât de tare, ca să crească iarba. Se presupune că de la acel moment iarba crește. Iar cel care
scoate animalele la pășune este Sfântul Gheorghe. Și un bătrân de aci din sat care se numea
diacul Holdiș, a murit la vârsta de 90 ani, în 1966. Nu era căsătorit, era dedicat întru totul
bisericii și știa foarte multe lucruri, reminiscențe păgâne peste care s-au suprapus credințele
creștine. Și el zicea: „că a fost un om bătrân, care cu cârja ciocănea în icoanele de pe pereți.
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Interiorul bisericii din Călinești, Susani; foto: Florin Avram



„Ce faci?” „Păi, îi ciocănesc să crească iarba.” Tot în ziua de 40 de Sfinți. Și văd că trece
peste icoana cu Sfântul Gheorghe, nu dă cu cârja. „Poi di ce ai trecut?” „Poi Sfântul ăsta
scoate animalele la pășune.” Anul pastoral atunci începe la noi, la 23 aprilie. 

Bunavestire (25 martie)

Câte sate sunt, fiecare o mai luat și de la vecinul și o mai inventat și ei. Femeile fac
fum seara din resturi menajere. Fac acolo mai pun și o căciulie de ai, iar într-o găleată pun
câteva resturi și înconjoară casa, grajdu’, se duc prin grădină. Apoi cu cățelul de usturoi fac
cruce la ușa grajdului, la ușa casei, fac animalele mari în frunte. La Sârbi în schimb, se
aprind spinii și se fac făclii, adică într-o botă mare se leagă câteva cârpe și se aprind și se
face gălăgie și se merge și prin sat. Gălăgie se făcea ca să alunge spiritele rele, ca să nu se
lege nimic, boală, ciudățenie, răul să nu să lege, să fie alungat din sat. La Budești, fiind o
zonă muntoasă, se pune mare accent pe creșterea animalelor. Și îmi povestea o bătrână,
zice: „noi presăram în seara spre Blagoveștenie, mac, în jurul grajdului și ziceam: atunci să
ieie bosorcăile laptele la vaci, când or culege macul de pă jos.” Și ei mai mult se axează pe
protecția animalelor. Și în Călinești faci cu ai la grajd, datorită faptului că omul a trăit după
animale, protecția animalelor însemna asigurarea existenței.

Lăsarea secului 

Tinerii se mai adunau, mai petreceau, dar o practică anume nu exista. Nici cum se
zice acuma că la Blagoveștenie poți să mănânci pește, atunci postul era post. De la început
femeile fierbeau vasele cu cenușă, să nu rămână nimic în ele. Postul era post, numa cu
legume. Familiile mai înstărite întotdeauna aveau mai multe vase. Celelalte nu prea aveau.
Coboară hâlciurile (vasele) din pod. Și se făcea mazăre frecată, azi o freca și o punea într-
o bărbânță și o punea afară la înghețat și de acolo aducea tot timpul. Era varză din butoi, o
aducea, o spăla, o tăia mărunt, punea un pic de ulei peste și era foarte bună. Sau castraveți
murați în budâncă. Era un fel de gălețâcă din lemn șî era acolo pepini morați numa cu apă
și sare, se mai punea o crenguță de cimbru sau mărar. Sau picioci în bloadăr, se puneau la
fript cartofi. Picioci oloieți făcea cine avea ulei, cine nu, mânca numa cu sare sau mujdei
de usturoi. Astea erau mâncări de post. Era și oloierniță la Dilu și se făcea ulei din floarea
soarelui sau din semințe de dovleac. Când femeile nu mai aveau ulei, desfăceau semințe
fie de floarea soarelui, fie de dovleac, le sfârmau pe masă și le prăjău și le zicea jufă. Cu ea
făceau un fel de rântaș. O puneau peste cartofi, tot găseau o posibilitate de a prepara
mâncarea. Făceau și un cuptor de pâine. Sau boț de mămăligă cu ceapă. Se făcea mămăligă
așa un pic mai tare, se prăjea ceapa și pe urmă se tăiau cu lingura bucățele de mămăligă și
se punea sare peste și se amesteca cu ceapă. Femeile s-o adaptat situației. Le-o rămas o
bucată de tocană, n-o aruncat-o, mai ales când era tocană cu brânză. O frigea pă prisnele,
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pă plită. Apoi o mai dădea cu un pic de usturoi pă deasupra și îi zicea pogace. Făcea și
pâine în cuptor pe frunze de porumb, pe pănujă. Și lua câte o pănujă, lua așa un pic, acolo.
Și făcea pupuți la coconi. Copiii stăteau la ușa cuptorului până s-o copt pupuțu. 

Tot postul mergea lumea la spovedit. Acum ne tot cheamă preotul și noi tot lasă, că
mergem atunci în ultima săptămână. Da oamenii bătrâni să spovedeau în Postul Mare și de
2-3 ori. Acum zicem că ajunge o dată. Ce i-om împuia capu la popa? Care-s mai în vârstă
mai țin postul, ceia tineri nu. Sau țin post, dar de băut beau, că zic că băutura e din fructe.
Preotul ne tot spune că înfrânarea de la mâncare n-are niciun rost, fără postu-n inimă, fapta,
inima și apoi mâncarea. 

Miercurea Milostivelor și Marțolea 

Referitor la post se zice că prima miercure din post și ultima miercure din post, sunt
Miercurile Milostivelor. Femeile atunci unele lucrau, altele nu lucrau, dar exista o credință,
aceste zile fiind considerate cu prilej. Se temeau de forțele alea malefice. Și ziceau că acestea
ori trebe respectate ori trebe îmbunate și să nu te pui împotriva lor. Sora lui tata în ajun de
Miercurea Milostivelor, punea pe o coajă de pâine, lua cu vârvu degetelor și punea de 12
ori făină de porumb. Și o punea în gard. Pe dimineață nu mai era. Zicea: „o venit
Milostivele, mâine putem lucra.” Se zice că sunt 12 Milostive, le punea la fiecare. Stăteam
de vorbă cu o femeie ce stătea sub cimitir și ea zicea că Milostivele se văd noaptea, în
special în zilele alea când îs zilele lor. Arătau ca niște luminițe care săreau peste morminte.
Aceste luminițe nu se vedeau numa la mormintele noi, se vedeau și la morminte de 30-40
ani. Îmi povestea o femeie din Sârbi: „Eu am lucrat o dată de Miercurea Milostivelor, n-am
avut grije, n-am pus nimic pentru ele. Și băiatu meu s-o dus în sat sara și s-o trezit în Cavnic,
aruncat într-o marjine de drum. Și tot zgâriat pă față.” După aceea l-o întrebat cum o ajuns
acolo. Zice: „o venit o căruță și l-o întrebat unde să duce. Băiatu o zis că mere până în
Budești la fete. Poi hai, urcă cu noi în car. Și zice că n-o văzut numa niște luminițe, nu-și
mai amintește nimic altceva.” Dar femeia era ferm convinsă că s-a întâmplat totul pentru
că nu a îmbunat Milostivele. Și tot ea ne povestea despre Marțolea. Zice: „eu eram singură
cu mama și torceam. Noi nu puneam cânepă fiindcă eram numai două femei, dar torceam
și marți sara cânepă, deși Marțolea le interzice femeilor să toarcă, să spele vasele, să spele
copilu, să-i facă baie, să măture în casă, să spele haine.” Deci sunt câteva lucruri care sunt
interzise a se facea marțea. Zice femeia: „Da eu nu am avut grijă, eu am tors, și când am
venit din șezătoare pe uliță, s-o luat un bivol după mine. Eu am alergat, am ajuns acasă și
mama o visat în noapte că o venit cineva la ea și-o zis: „Fata ta toarce în fiecare seară de
marți. Încă o dată dacă mai toarce, să știi că n-o iert.” Și de atunci m-am temut să torc. C-
o fost vis, coincidență, o fost adevărat bivolul sau închipuire, ulița n-o fost luminată. Acum
nu putem ști. Dar femeile mai demult păstrau aceste zile cu prilej.

memoria ethnologica nr. 70 - 71 * ianuarie - iunie * 2019 (An XIX)

184



Săptămâna Mare

Femeile făceau curățenie generală, nu era femeie să zică că n-o văruit în casă, era
de fapt o igienizare. Dădea cu un strat de var. Fiecare femeie își văruia în casă. Să spălau
hainele, în general hainele de sărbătoare, dacă n-o avut haine noi. Vâltorile mergeau zi și
noapte fiindcă la noi se spală mult la vâltoare hainele mai groase, pieptare, cioarice, lecrece.
Cămașa de sărbători se spală un pic mai cu grijă decât celelalte. Celelalte se puneau într-o
bărbânță și jos avea un butoi pe care se puneau două lemne și bărbânța acolo peste. Se
puneau hainele deasupra, se punea un cenușar, o bucată de pânză cu leșie, de obicei din
paie de ovăz. Și se turna fierbinte peste. Și se lăsa până a doua zi. Apoi la râu se prănicau
hainele care erau mai de zâle. Care erau de sărbătoare, se spălau cu un pic de săpun, mai cu
apă călduță, deci cu mai mare grijă, fiindcă nu poți să pui și cămașa de sărbători cu gatiile
cu care o fost la arat. Deci un pic mai cu atenție. Dar se pregăteau în zilele alea pentru arat.
Se pregătea plugu, îl pregăteau bărbații. Dar depinde când o fost Paștile. Că de multe ori
s-o trecut la arat fiindcă ovăzu, sfecla, grâu de primăvară, astea trebuiau semănate cât de
repede. Când o înflorit spinii, trebuia semănat porumbul, semănată cânepa. Exista un
calendar al agricultorului pe care omul l-o știut și l-o respectat. Dar ovăsul era cel mai
repede de semănat.

În casele cu lut se muruia pe jos și se muruia cuptorul. Se făcea cu lut galben, cum
aduc sobarii și fac sobe de teracotă, și cu balegă. Se găsea lut într-un loc După coastă, îi
ziceam noi. Și frământau femeile bine, puneau un strat de lut și apoi un strat moale și dădeau
pe cuptor, pe jos. Lucrul din casă o fo lucrul femeilor. Bărbatul o fost pe afară, mai cu
animalele, mai cu plugul.

Și de Crăciun și de Paști, fiecare găzdoaie avea anume ștergători pe care le punea.
Erau în iță multe, cu flori multe, peste vară le luau să nu se îngălbenească și puneau altele
dacă aveau mai vechi. Schimbau ruda. Luau cergile de pă rudă, le spălau la vâltoare,
întorceau țolu de pă rudă. Țolu are o margine frumoasă, dar marginea astalaltă era altfel și
ele îl întorceau ca să înșele ochii privitorului, să gândească că și-o făcut alt țol nou. Dar el
de fapt era același, cu două modele diferite. Și cu covoru de la perete, aveau un chenar
deasupra într-un fel, iar jos ca să le încapă forma, nu puneau deloc, doar o cipcă. Sau dacă
era modelul simetric și în sus și în jos, atunci îl întorceau și apărea alt model. Știau ele, o
fost foarte ingenioase femeile. Eu știu că am țesut, am fost și în șezătoare, nu mult, da am
fost. Eu eram mai fetișoară, făceam cum fac celelalte. Eram mai mult cu școala. Acolo am
învățat să torc, să țes, să cos, de toate am învățat. Am fost și la câmp cu greblă, cu sapă.
Și ne-am respectat cu toții, respectul nu se dăruiește, se câștigă. I-am respectat, m-au
respectat. Dacă și eu am fost prietenă cu toate de vârsta mea, așa am rămas și astăzi. Am
crescut și am trăit aci.

Era o regulă, în vinerea de Paști nu se frământa pască, era o regulă, atunci se vopseau
ouă. Mai repede nu se făceu doar dacă era vreo femeie singură care începea mai devreme
să facă mâncarea. Se fierbeau șold, cârnați, ouă, hrean, nelipsit cu sos de smântână sau
numa prăjit sau crud cu smântână și un pic de zahăr. Astea erau mâncărurile de Paști. Mielu
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s-o tăiat mai târziu, oamenii nu s-o îndurat, aveau câte 10 oi și nu s-o îndurat să își sacrifice
mieii. Mieluțele toate erau ținute, bărbăcașii erau ținuți până erau mari în toamnă și atunci
se tăiau. Că omul o tăiat porc, dar poate că o fost numa de 100 kg. Acuma taie câte 2-3
porci, nu mai țin și mielu toată vara. Tăiau berbecii mai spre toamnă ca să aibă mâncare în
casă. Ouăle se roșau cu foi de ceapă. Bine că acum ne-am specializat și punem în ciorap cu
frunză, să fie un pic mai deosebit, dar atât. Se puneau într-un vas foi de ceapă dedesupt, se
puneau ouă unul lângă altul, iar foi de ceapă, iar ouă, iar ceapă și deasupra un strat de sare.
Asta era tehnica și erau foarte frumoase. Nu erau cu chimicale erau doar ouă roșii, că de
fapt asta era tradiția. Oul roșu simbolizează sângele lui Iisus. Ouăle se duc la slujit, se pun
în traistă dedesupt, o pâine mare, iar deasupra un castron în care ai pus o bucată de cârnat,
o bucată de șold, câteva ouă roșii, o bucățică de hrean crud, câțiva căței de usturoi, toate le
pui acolo în traistă. Și cine are, cine vrea, pune și o sticlă cu vin. Și le duce la biserică. După
ce-o venit cu ele slujite, fiecare din casă o îmbucat o bucățică de hrean slujit un pic de sare
și un pic de usturoi. Și după asta s-o întins masa și cu cele slujite și cu cele neslujite. De la
ouăle slujite nu ai avut voie să arunci cojile, să le ducă pasăre, să le împrăștie. Povestea o
bătrână că trebuie să te duci în grădină, să faci o groapă și să le pui acolo. Să nu ajungă
împrăștiate nu știu pe unde, să ajungă în preajma casei în pământ. 

La noi erau două biserici, una în Susani și una în Căieni, cea mai veche. Asta e din
1784, asta mai nouă, cealaltă o fost o veche mănăstire de prin 1629, o fost adusă de acolo
de pe un deal, e reconstruită. Și mai există amândouă. Și mai avem o biserică mare. Cea
din Căieni e trecută și în Patrimoniul Unesco și are muzeograf. Doi ani se face aici Învierea
de la ora 6 sau de la 5 și în continuare slujba. Și doi ani se făcea la cealaltă biserică. Dar
dimineața învierea și slujba. La noi nu se făcea la miezul nopții. Înainte mergeau cu desagii
și puneau toate bucatele care erau pregătite. Apoi ca să i se umple desagii o pus și o pâine
de mălai poate acolo în fundu desajilor. Bărbații duceau tot și la biserică nu erau mese,
puneau pe iarbă. Ducea femeia de acasă un ștergar vechi și punea sub traistă. Și peste desagă
se punea un ștergar frumos. L-ai pus să se vadă, foarte frumos ornamentat și când ai văzut
șiru ăla, ceva nemaipomenit, cu lumânări aprinse. Să nu se renunțe la tradiția asta. Au
ortodocșii o masă a moșilor și își pun acolo trăistile. Și când le vezi pe toate cum ard și
cum sunt așezate toate! 

Unicitatea la cusături la cămăși o fost dintotdeauna. Și când își făcea cămașă de Paști
o ascundea repede, să nu vadă vecina ce model are, „să nu-mi ieie forma”, să fie cu model
nou. Referitor la modele avem un model înflorat la care femeile i-o pus nume „scârba”. Și
eu mă tot miram, de unde scârba? Zice că s-o certat două femei de la modelu ăla. Una i l-
o furat la cealaltă. Cealaltă n-o vrut să i-l dea de formă ca să aivă numa ea și cealaltă i l-o
furat. Și s-o certat între ele. Și cineva, o șugubață din asta de babă, i-o pun nume scârba și
așa o rămas. Asta întotdeauna o fost la fete așa, să nu aibă ca și mine, să am eu întâie-n sat
pânzătură, zadii, cămeșă, eu să am întâie-n sat așa. Căutau să fie ele cele care atrag ochii
privitorului. Da feciorii habar n-o avut ce au ele, că e trăsură cu model din 12 fire sau din
20 de fire. Lor li s-o părut că dacă toate își vor îndrepta privirile spre ea și bărbații s-or uita
să vadă ce văd astea așa de deosebit, hai, să văd și io. 
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Se făcea o pască sau două simple și o pască sau un colac cu brânză de vacă. Se mai
făcea și un colac al popii ce se aducea la biserică împreună cu ouă sau ce se mai ducea. Noi
zicem că e al popii, dar nu e, pentru că el le duce apoi la o casă de copii. Pasca se împtistrea.
Se punea roată întâi dintr-o fâșie de aluat, se întindea și se punea pe margini sub forma
bradului. Și se punea roată. Pe urmă se punea răsucită, se împleteau două bucăți de aluat și
se făcea o cruce la mijloc. Apoi se puneau celelalte simboluri, alpha și omega, I și X, S, în
cele patru porțiuni. Se dădea cu ou pe deasupra și se cocea. Toate femeile împtistreau pasca
și se făcea din cel mai bun aluat. De obicei femeia avea două ligheane cu aluat, un aluat
pentru pască și un aluat pentru pâine. Dacă o avut mai multe ouă, o făcut mai mare covata
cu aluatu. Aveau tepșuri mari, mijlocii și lungi. Și făceau pasca în tepșuri mari, făceau mai
multe femei într-un cuptor, să adunau mai multe femei și coceau câte 9 sau 12 tepșuri în
cuptor. Femeile ung cuptoru înainte, când ung cu lut și în casă. Ele fac foc în cuptor și îl
trag în fața cuptorului. Bagă tepșurile după ce e fierbinte cuptorul și pun un fund din tablă.
Și când constată că nu e destul de fierbinte, o auzeam și eu pe mătușa că zicea: „musai să
facem un pic de zărnată, încă un pic de foc în gura cuptorului.” Ele știau exact unde fierbe
mai tare, aici coace mai încet. Era și o vorbă, zicea că „n-o știut rându cuptorului”, la care
nu îl cunoștea. Și împingeau focul să se înfoace să fie temperatura la fel. 

Existau credințe ca să nu se deoache fetele în Săptămâna Mare, nu aveau voie să ia
dacă o găsit ceva pe jos, un ban sau ceva. Zice că în Săptămâna Mare femeile care știau,
aruncau toate bolile, se spală și le aruncă cu ceva. Cea care le găsește, să se îmbolnăvească.
Și fetele purtau în buzunar un cățel de usturoi din căciulia care o fost sfințită și un pic de
sare sfințită, ca să nu se lege răul de ele. Mai puneau jos sare sfințită și făceau cruce pe ea.

Duminica de Paști era numai pentru casă, nu te duceai nicăieri, dar nu aveai voie
nici să dormi, că zicea că dacă dormi, îți plouă fânul la vară. Ieșeau tinerii și se mai jucau
cu mingea, dar nu să meargă de la unul la altul acasă. Se jucau cu mingea în zăvoi sau pe
râturi, după ce luau masa în familie. Că după un pahar de țuică și după ce luai masa te
moleșeai. Și găseau o preocupare mai activă și se jucau cu mingea. Ziceau că se joacă în
bene. În 4 bene, în două bene, băieții jucau în fugă, un fel de oină. La bene erau niște găurele
în pământ și trebuia să stai cu piciorul. Ai dat cu bota în minge și cei doi trebuiau să fugă
unul spre celălalt cu botele. Și se reîntorceau repede. Cel care era la sprijoană, o pus mâna
pă minge și o băgat-o în bană, ceia care erau la bătut trebuiau să treacă ei la sprijoană. Erau
doi la sprijoană și doi la bătut. Mai sunt și alte jocuri, de exemplu Una și fuga. 

Nici obiceiul stropitului nu era, s-o preluat de la alte populații cu care am conviețuit. 

Joile

Imediat după Paști este Joia Luminată, când femeile zic că e Joia dintre tunuri. Țin
femeile și Joia Mare și Joia dintre tunuri. Și zice că atunci dacă lucrezi îi pericol pentru
bărbații care ies în câmp, pentru fulgere. Femeile nici în Joia Mare, nici în Joia Luminată
nu țeaseau, nu torceau. Pe afară, cu gospodăria astea erau, dar în casă nu lucrau cu lucrul
de mână. 
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Mătrăgună, Doamnă bună

Era ziua de Ispas, Înălțarea Domnului. Atunci era ziua de mers după mătrăgună.
Exista o singură zi pe an. Atunci fetele s-o vorbit: 

- Merem?
- Merem!
- Eu aș vrea să mă duc așa.
- Poi, eu aș vrea așa.
- Poi, hai, că vin și eu cu voi! Da pă ce să-mi fac? Poi, îmi fac pă dragoste. 
- Îmi fac să vină feciorii, îmi fac să fiu luată la joc.
Fetele ne-o spus exact cum o mers și și-o adus, ca să umble feciorii la ele. Și-o pus-

o în grădinuță. Și să ducé și să învârté pângă ié. Și atâția feciori o mărs la ele că n-o mai
știut cum să îi scoată din casă. Și bătrâna casei s-o dus și-o tăiet-o. Că s-o dus și cine o vrut
ele să margă și cine n-o vrut. Feciorii s-o-ndemnat să margă și buni și răi. Și bătrâna s-o
enervat că nu și-o putut întide ușile de feciori și-o tăiet-o și-o aruncat-o.

Mătrăguna se găsea sub pădure și nu puteau vorbi nimic până acolo la ea. De când
ai plecat de acasă și până ai ajuns acolo. Primele cuvinte trebuiau adresate mătrăgunei.
Înainte stabileau ce să facă și în rest nimic. I se duceau mătrăgunei plăcinte, vin și bani
fiindcă trebuia să lași plată, nu puteai să te duci să o iei numa așa, că se supăra doamna. Și
exista ceva similar cu grădinuța Fetii Pădurii. Când se duceau ciobanii să ia flori din
grădinuța Fetii Pădurii că li s-o zerât laptele la oi, trebuia să ducă caș și urdă, dacă nu, îi
pedepsea Fata Pădurii. Dacă nu, nu ți-o fost de folos. Tot la fel și cu mătrăguna, altă
pedeapsă n-ai avut, decât că nu ți-o fost de folos. Și cea care s-o dus pă ură, mergea cu sapă.
Celelalte nu-și luau sapă, dar își luau un cuțitaș că în mod normal se cam tăia mătrăguna.
Doar la dragoste se punea în grădinuță, în rest, se punea în casă după oglindă sau după
icoană. Că pe urmă acolo în fața oglinzii își făceau și ritualul. Că trebuia să o ia, s-o pună-
n sân, s-o joace-n casă, s-o pună iar înapoi. Toate pun bani de unde o tăiet mătrăguna sau
de unde o scos-o, era plată pentru mătrăgună. Fiecare are un descântec pentru ce anume s-
o dus. Fiecare face singură descântecu. Dacă m-am dus pentru dragoste, nu pot face
împreună cu cea care s-o dus pe ură. Și trebuie să facă ritualul dezbrăcate. Se duc și pentru
lucru, pentru avere, pentru diușâg, pentru joc, pentru măritat, pentru ură. Multe descântece
sunt și hazlii. I se adresează cu doamna mé, exista respectul față de mătrăgună. Totdeauna
ea va fi denumită ca și doamnă, doamnă mare, doamna mea:

Mătrăgună, doamna mé,
Dă-mi avere de-i puté.
Dă-mi boi mulți și turme multe,
Să le scot vara la munte.
Și doi cai și-o cocie,
Să mă poarte pă moșâie,
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Un cociș cu păru creț,
Da să sie albineț,
Să-mi tihnea când l-oi vidé,
Cocișu și-averea mé.

Că de mi-i mărita,
Te-oi cinsti și te-oi căta.
Și plăcinte ți-oi da.

Fetele după ce descântă, întind masă și mănâncă aruncă din când în când la doamna
câte o bucățică, așa din plăcintă. Și i-o dat bani. Ajunge.

La bărbatu băutor

Îi ia femeia clopu și îl duce afară și îl pune pă tăietor și cu securea dă pe lângă el că
de nu s-a lăsa de băutură, nu știu ce i-a face, apoi mere și îl dă la bărbat în cap.

Se spălau vasele cu o spălătoare, cu o cârpă. Și atâta storcé, așa cum nu rămâne apă-
n spălătoare, așa să nu rămână horincă-n bărbat. Sau un pește, un păstrâv îi cel mai nimerit,
îl pune pă vârtelniță. Și atâta-l învârte, că așe să uite Pătru de a bé, cum a uitat peștele de
apă. O uitat peștele de unde l-o scos din apă.

Povestea bradului

Zice că în vremurile de odinioară Satana a umblat foarte mult pe pământ. Intra în
sate, făcea scârbă între săteni, se certau vecinii între ei, intra în casele oamenilor, se certau
mamă cu fiică, tată cu fiu, oamenii n-o mai știut ce să facă și au cerut ajutor lui Dumnezeu
să îi scape de năcaz. Dumnezeu l-a aruncat pe Satan în pădure, dar ca și cum îi obiceiul,
nici asta nu l-o liniștit. A început să omoare animalele, să răstoarne copaci. Și atunci
Dumnezeu o făcut un copac cu ramurile în formă de cruce, iar pe om l-a sfătuit să-l
folosească pentru a se feri de rău. Așa se face că omu aduce lemnul de brad să își facă casă,
adăposturi pentru animale, porți, apoi bradul sau simbolul acestuia îl găsim în cele mai
importante momente din viața unui om: leagănul copilului e făcut din scândură de brad,
steagul mirelul are forma bradului, sicriul mortului e din scândură de brad. Avem și o cântare
a mortului care zice:

Mult în lume ai lucrat,
Păntru tri scânduri de brad
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Tri scânduri cu cepurele
Să-ți duci necazul cu ele.

La înmormântare coroanele sunt făcute din cetină de brad, iar în cimitir omul își
doarme somnul de veci:

La umbruța bradului,
Unde șohan soare nu-i.

Crucea care însoțește mortul de-acasă și până acolo, e făcută tot din scândură de
brad. Și aici se zice că oamenii s-au inspirat din crucea lui Iisus, fiindcă o colindă zice:

Luatu-l-o și l-o dus
Pă Dealu Golgotii-n sus
Pă cruce de brad l-o pus.

De sărbătorile Crăciunului omu aducea cetină de brad și punea pă sub grinda casei,
pentru a se feri de rău și pentru bdiușâg în anul ce urmează. Oamenii folosesc acest lemn
de brad. Simbolul bradului e prezent peste tot. Și mai nou se împodobește de Crăciun. Eram
mică, mergeam la colindat la diacu Holdiș să vedem Pomu Raiului. Ce era de fapt Pomu
Raiului? Era un vârf de brad pe care erau agățate nuci și mere. Și nu i-o mai zis brad sau
hai, să împodobim bradul, era Pomul Raiului. Așa era numit. Sunt foarte frumoase povestiri
ale oamenilor care au rămas peste generații.

La cămașă se face pana bradului, la cămăși cu feresti, vârvuri de brad. Eu am tors,
am vopsit cu culori vegetale preparate acasă, am țesut. Am vopsit cu hrean, cu frunză de
țelină, plante care au clorofilă, din toate poți scoate culoarea verde.

Fata Pădurii

Sunt o mulțime de povestiri despre Fata Pădurii, apoi câte-s drepte, câte nu-s drepte,
unii zic c-o văzut-o, alții zic că o auzit-o. Un cioban îmi zice: „poi am văzut-o cum se certa
cu Omu Nopții acolo la Budești la Strâmtori, dar n-am înțeles ce vorbeau. Numa-și făceau
cu mâna unu cătă celalalt, da n-am înțăles besăzâle (vorbele). Fata Pădurii ademenește
ciobanii și după ce face dragoste cu ei, pe urmă îi bate. Și încă un cioban povestea cum
s-o dus la el Fata Pădurii și o vrut să-l arunce pe foc. Și n-o reușit că ciobanul o fo foarte
tare, așa vânjos și nu o reușit.1

1 Performeră Maria Șerba, (a lu Oanța), 74 ani, Călinești, 2019.
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Țol cu motivul bradului, confecționat de performera Maria Șerba; foto: Florin Avram


