
Preotul cu un struþ de busuioc stropeºte pe cei
ai casei ºi întreaga gospodãrie. Sunt serviþi cu
bãuturã ºi prãjituri, iar la plecare ureazã
familiei vizitate “Sãrbãtori fericite”, “An Nou
fericit”. Noaptea de Boboteazã este ºi ea
favorabilã practicilor magice. Fetele iau fire de
busuioc din pãmãtuful cu care stropeºte popa ºi
dorm cu ele sub pernã ca sã-ºi viseze ursitul. ªi
la Boboteazã se continuã colindatul. Sunt
colindaþi cei cu numele Ion, un colind cu
funcþie onomasticã.
Caracterul funebru al sãrbãtorilor de iarnã este
justificat prin prezenþa colacului, a travestirilor,
prin veghea de Crãciun în aºteptarea 
colindãtorilor ca ºi prin mâncãrurile de 
Crãciun specifice practicilor de pomenire a morþilor.

GHEORGHE IOSIP 

Iluminaþia la Budeºti

În cele douã sate Budeºti ºi Sîrbi care alcãtuiesc comuna Budeºti are loc
la cele douã biserici ortodoxe din Parohia Budeºti, la data de 25
octombrie, seara în ajunul sãrbãtorii sfinte de Sânmedru (Sf. Dumitru).
Iluminaþia reprezintã ceremonialul sfânt de comemorare a duhurilor
morþilor din lumea cealaltã de cãtre cei vii, prin slujbe ºi rugãciuni sacre
fãcute de preot ºi credincioºi la biserici ºi pe urmã la mormintele celor
plecaþi dintre noi într-o lume nouã. Aceastã sãrbãtoare de toamnã începe
cu câteva zile premergãtoare cu lucrãri de refacere a mormintelor.
Credincioºii vin în sintirim (cimitir) cu unelte de lucru ºi pregãtesc glii
pe care le aºeazã pe marginea mormintelor, stabilind mai bine conturul
acestora ºi dându-le o înfãþiºare nouã.
Se reparã crucile ºi se împodobesc mormintele cu flori ºi vegetaþie nouã.
În ajunul Sânmedrului credincioºii vin la bisericã cu lumnini (lumânãri),
le pun pe morminte ºi le aprind în respect pentru cei morþi. Aceste
lumini aprinse mai reprezintã ºi lumina pentru cei plecaþi dintre noi fiind
o sãrbãtoare practic a lor. Totuºi, celor vii le este binevenitã, deoarece
acolo în sintirim se întâlnesc oamenii laolaltã, neamurile între ele ºi cei
care sunt duºi în cele patru zãri. Aceºtia din urmã vin cu aceastã ocazie
în locurile natale, fiind împreunã cu cei dragi ºi punând o luminã ºi o
floare penru cei care nu mai sunt pe aceastã lume; pãrinþi, fraþi, surori,
copii ºi prieteni. Iar pentru copii este o bucurie cînd aceºtia vin la
sintirim ºi aprind ºi ei lumini.
Dintre toate sãrbãtorile de peste an, iluminaþia de pe aceste meleaguri
este cea mai importantã sãrbãtoare din anotimpul toamnei.

Nime-n lume nu o vede.
-Ce plângi cocoan-aºa tare?
-Cum focuþu nu mi-oi plânge
Slujnicuþã m-aº bãga
De m-ar primi cineva
-Slujnicuþã te-aº bãga
D-am un fecior frumuºel
Mã tem te-i iubi cu el.
-Eu doamnã, nu m-oi iubi
De-aceea samã, n-oi fi.
Dupã ºapte zile de când a luat-o pe
fatã, doamna i-a trimis împreunã în
grãdinã:
În grãdinã i-o trimis
Sã pliveascã bãrbânocul.
Una, douã îºi ciunta
Trei ºi patru sãruta.
Mamã-sa de la fereastrã i-o vãzut
ºi l-o chemat pe bãiat:
Mãi, Gheorghe, dragul mamii
Numai þie þi-o sosit
Carte de la împãrat
În cãtane de plecat.
Þine-mi mamã slujnica
Pânã când m-oi înturna
Cu colac întins în miere
Da de-ai n-o mai mere.
Cu colac în lapte dulce
Da de-aici nu s-a mai duce.
Când cei doi tineri s-au despãrþit
ºi-au dat o batistã ºi un inel:
Ia inelu de pe deget
De li-i vedea cu piatra-n jos
Sã ºtii cã eu nu-s voios
Iar batista de la mine
De-i vedea-o destizitã,
Destizitã-n mãrginele
Sã ºtii cã mie mi-i jele.
Bãiatul când a vãzut batista
destrãmatã a plecat înapoi:
Mamã, unde mi-e fata?
Mãi Gheorghe dragul mamii
Numai de când tu te-ai dus

Judecând pã alþii te osândeºti singur.
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Gãsâþ grâuþ de primãvarã
ªi-n pod ºi-n cãmarã
ªi pe prispã afarã

Chiraleisa-i Doamne.
Puneþ lemne-n uºã
Cât de multe,
Chiraleisa-i Doamne.

Foto din colecþia L. Comºa: Costum
femeiesc, Sona, 1937.


