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Colinde despre colindat

85.

De greu, gazdă-ai adormit,
De soarele-o răsărit,
Cu tri rază-n tri laturi.
Da o rază unde bate?
Int-o cruce de fereastă
Să plăteşti colinda noastră,
C-on colac mândru de grâu,
Peliţa lui Dumnezău,
C-on colac de grâu frumos,
Peliţa lui Domnu’ Hristos.

Pop Maria, 66
Stremţi, l977.

86.

De greu gazdă, ai d-adurnitu,
Florile dalbe.
Şi soarele-o răsăritu,
Florile, florile dalbe.
Cu tri rază-n tri latùri,
Da o rază-i arăzimată,
De creanga molinului.
Molinu’ s-o clătinat,
Crăciunu’ s-o supărat,
Nouă mare post ne-o dat

memoria ethnologica nr. 64 - 65 * iulie - decembrie * 2017 (An XVII)

230



Şi noi postu’ l-am postit
Şi Crăciunu’ ne-o vinit.

Horincar Iuliana, 58
Orţiţa, 1981.

87.

Să se scoale gazda-n casă,
Să puie ’iaga pă masă.
De bun, de folos şi de vesălos.
Fie ’iaga cum i-a fi,
Noi să o putem goli.
Caieraşu’, cum s-o tors,
Coborând pă scară-n jos;
Tăt cu cupa de fărină,
Cu dăraba de slănină.
Mă uitai, pă Costeieş,
Şi văzui până-n Mireş.
Poate fi lelea făloasă,
Podu-i ţese, podu-i coasă.
Podu-i face pistrituri,
La guler şi la mânuri.

Ardelean Otilia, 21
Gârdani, 1974.

88.

Înaintea ăstor curţ’,
Domn, domn şi-a nost domn.
Sunt tri rânduri de pomuţ’.
La umbruţa pomilor
Şede doamna curţâlor,
C-on pahar galbân în mână,
Tăt închină şi suspină.
La toarta paharului
Scrisă-i raza soarelui,
Scrisă-i raza şi lumina,
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Să ţâie doamna cu mâna.
Scoală, doamnă, slujnicile,
Să măture tăt curţâle.
Slujnicile s-o sculat,
Curţâle le-o măturat,
Gozu’-n poală l-o luat,
Porumbii s-o-spăimântat
Şi de-acoale şi-o zburat,
La curţâle lui Pilat.
Pilat rău s-o supărat,
Nouă post mare ne-o dat
Şi noi postu’ l-am postit
Şi Crăciunu’ ne-o vinit.
Nouă gazda ni-i datoare:
C-on colac de grâu frumos,
De numele lui Hristos.
De nu ne-a da colacù’,
Duce-om stogu’ cu tătù.
Şi de ne-a da colacù’,
Aibă gazda clăi de grâu,
Câte pietre sunt pă râu.

Herman Hermina, 63
Rogoz, 1994.

89.

Suflă vântu’ pân ochiuţ,
Scoală, gazdă, dă-m’ pupuţ.
Suflă vântu’ pân tilincă,
Scoală, gazdă, dă-m’ pălincă.
De ni-i da, de nu ni-i da,
Mai mult nu te-om colinda,
Că ni-i frig, aice-a sta,
Şi ne-a-ngheţa guruca.

Stan Ileana, 81
Săpânţa, 2000.
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90.

Puică neagră bagă-n sac,
Scoală, gazdă, dă-m’ colac,
Nici mare, nici pititioc,
Cât rotiţa plugului,
Plină straiţa pruncului.
De mi-i da, de nu mi-i da,
Altu nu ţ’-oi colinda,
Că mi-i scurtă gubuţa
Şi mi-a îngheţa gura.
Rămâneţ’, gazde, cu pace,
S-aveţ’ multă sănătate,
Întru mulţ’ ai şi buni,
S-ajunjeţ’ şi alţ’ Crăciuni.

Muntean Ioana, 60
Valea Stejarului, 2000.

91.

Puică neagră bagă-n sac,
Mătuşică dă-m’ colac,
Cât rotiţa plugului,
Zup! în straiţa pruncului,
Cât rotiţa tileguţî,
Zup! În straiţa coconiţî.
De mi-i da, de nu mi-i da,
Altu nu ţi-oi colinda,
Că mi-i scurtă gubuţa
Şi mă tem c-oi îngheţa.

Ileş Ioana, 70
Bârsana, 2002.
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92.

Puică neagră bagă-n sac,
Scoală, gazdă, dă-m’ colac,
De ni-i da, de nu ni-i da,
Altu n-om mai colinda,
Nu suntem di p-aicea,
Că suntem din Câmpulung,
Unde-ngheaţă corbu-n ciung
Şi marhăle prinse-n jug,
Laptele în doniţă,
Mămăliga-n poliţă.
De nu crezi, vino şi vezi.

Oniga Adriana, 40
Suciu de Sus, 1984.

93.

Puică neagră stă-ntr-o labă,
Mie doi colaci îm’ trabă
Şi-on pahar de băutură,
Că mi-i tare frig la gură
Şi mi-i scurtă gubuţa
Şi mă tem c-oi îngheţa.
Dă-mi on pic de slăninucă,
Că mi-i frig pă la gurucă.
Dă-mi on pic de cârnăcior,
Că mi-i frig la on picior.

Pârja Ileana, 52
Văleni, 2000. 

94.

Am ajuns această sară de dulce,
Să daţ’ la prunci ceva să-mbuce,
Ceva clisă grasă,
Pân frigare trasă,
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Cu suliţa-mpunsă,
Tăt la gura noastră dusă.
Să ne daţ’ vro două mere,
C-aşa la Crăciun să cere,
Să ne mai daţ’ şi on colac,
Pă traista noastră măsurat
Şi-o dărabă de slănină, 
Să ne ungem la inimă
Şi-apoi una de cârnaţ,
Să ne-o trajem pă su’ nas.

Ciontoş Gheorghe, 50
Remetea Chioarului, 1975.

95.

Găzdoaie, cu două căşi,
Ieşi, afară, de ne vez’,
Că suntem vo douăzăci,
Că suntem vo doi feciori
Şi ni-i da vo două flori,
Că suntem vo două fete
Şi ni-i da vo două cepe.
Rămâneţ’, gazde-n pace,
La anu’ cu sănătate.

Opriş Varvara, 71
Văleni, 1999.

96.

Puică neagră cântă-n prag,
Scoală, gazdă, dă-m’ colac.
Dă-m’ colacu’ mărişor,
Că mi-i frig la on picior.
Dă-m’ colacu’, rupt în două,
Că mi-i frig la amândouă,
Că mămuca n-o făcut,
Că cu tata s-o bătut.
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S-o bătut mama cu tata
Pântru ce i-o spart covata.
Pă când covata o tomnit,
Cuptioriu i s-o urnit.
Pă când cuptioriu’ o tomnit,
Anu’ Nou o şi zânit
Şi nimic n-am hăznuit.

Trifoi Ilişca, 84
Botiza, 2004.

97.

Scoală, scoală, găzdăcel
Şi ne dă on colăcel,
Că mămuca n-o avut
Sâtă deasă de cernut.
Pă când sâtă-o căpătat, 
Coviecioara i s-o spart.
Mama s-o sfădit cu tata,
Di ce n-o tomnit covata.
Şi mama s-o supărat,
La moară n-o măcinat
Şi-am rămas fără colac.

Ciceu Victoria, 29
Mara, 2000.

98.

Puică neagră cântă-n drum,
Scoate on fărtai de rum
Şi-o oaiagă de horincă, 
Nici mai mare, nici mai mică, 
Numa’ cum să ne-mbătăm,
Mai bine să corindăm.
Rămâi, gazdă, sănătoasă,
Ca garoafa de frumoasă.
Rămâneţ’, cu sănătate,
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Încărcaţ’ de bunătate.
Şohan, rău să nu păţâţ’,
Morţ’, raiu’ să-l dobândiţ’.

Oniga Anuca, 40
Suciu de Jos, 1984.

99.

Vine Crăciun cel Bătrân,
Tăt cu barba scuturân’
Şi c-on cap de porc în sân,
C-o slănină mare-n spate,
Dă-ne-o nouă jumătate,
C-on cârnaţ, de-a grumaz,
Săriţ’, coconi, şi-l mâncaţ’.

Cicioc Palaga, 81
Dragomireşti, 1980.

100.

Colo-n deal îi Moş Crăciun,
C-o boticuţă de-alun,
Cu opincile-ngheţate,
Cu mustăţâle burate.
La tătă casa-i lumină
Şi pă cuptor, oala plină,
De cârnaţ’ şi de slănină,
Să ne facă voie bună.
Bine-ai venit, Crăciun drag,
Noi cu drag te-am aşteptat,
Că şi noi ne-am săturat,
De postit şi de-ajunat.
Mazărea şi cepile
Ieie-şi catrafusăle.

Grup 
Bicaz, 2004.
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101.

Vine Crăciun cel Bătrân,
Florile dalbe, de măr.
C-on tocuţ de lapte-n sân,
La fătuţă cu măruţă
Şi la pruncuţ’
Cu pupuţ’.

Filip Maria, 78
Cupşeni, 1988.

102.

Noi umblăm a colinda, 
De la Victor, la popa.
La Victor ne-o dat colac,
Popa n-are măcinat.
Da ne-om duce la primari
Şi ne-a da câte-on vărzari.
Şi la Niculaie-om mere,
Că ne-a da la tăţ’ jumere.
Ne-om duce şi la Avrum,
Ne-a da vin di cel mai bun
Şi-on cârnaţ pă cât on lanţ,
Noi să-l trajem pă su’ nas.
Şi-om mere şi la Ilie,
Ne-a da vin, ne-a da rachie.
Şi de-acolo la fătù’,
El ne-a traje clopotu’.

Tămăşan Ludovica, 62
Bicaz, 2004.
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