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Şi v-am dat pă tăţ pă
rândă
Şi io m-am lasat
flamândă.
D-amu dac-am bătrânitu
Pen’ile s-o borzoşitu
Clonţu mn’i s-o bătucitu
Vouă nu v-am trebuit
Şi m-aţi lăsat d’i perit.

(De la Ruxandra Dumitraş,
87 ani, Gârdani, 2011)

D’i greu gazda-i
adurn’itu

16.

D’i greu gazda-i adurn’itu

Refren Florile dalbe

D’i soarili-o rasaritu-
florile, florile dalbe.
Cu tri rază-n tri laturi
Una rază-i arazmată
D’i vârvu molin’iloru
Molin’ii să clătinară
Doi porumd’i d’in iei
zburară,
Jos la ţară să lasară,
La fântână gălbioară
D’i la fet’i fecioreli
D’i la fet’i la feciori
Pa sfint’ili sarbatori.

(De la Ruxandra Dumitraş,
87 ani, Gârdani, 2011)

Colecţia IRINA BENZAR

Înmormântarea în Poienile de Sub Munte

Moartea este concepută, imaginar, ca o lungă călătorie,
marcată şi pe plan ceremonial, într-o lume similară acesteia de
aici, deşi opusă ei.

Oamenii din comuna Poienile de Sub Munte obişnuiesc
să-şi pună deoparte cele necesare înmormântării. Dacă moare
cineva, obligatoriu trebuie imediat să i se aprindă o lumânare.
Trupul neînsufleţit este spălat şi îmbrăcat în hainele special
pregătite pentru înmormântare. Toate aceste lucruri le fac vecinii
şi nu rudele decedatului.

Tinerii care nu erau casătoriţi sunt îmbrăcaţi în haine de
mire şi mireasă.

Defunctul este aşezat în coşciug frumos ornamentat, cu
mâinile pe lângă el sau la piept, frumos încrucişate. Nu era voie
ca lumânarea să se stingă la căpătâiul acestuia nici măcar acciden-
tal. Se spune că există credinţa că dacă lumânarea se stinge sin-
gură înseamnă că cel decedat cheamă cu el încă o persoană care
îi este apropiată.

Din momentul decesului şi până la înmormântare,
bărbaţii, rude apropiate, umblă cu capul descoperit, iar femeile
îşi despletesc părul şi poartă batic negru, în semn de adâncă
tristeţe.

Priveghiul este un obicei foarte vechi, la care prietenii,
vecinii şi toţi cunoscuţii se strâng seara la casa răposatului. La
intrare sunt întâmpinaţi de rudele acestuia şi pune fiecare câte o
lumânare în sfeştnic şi câţiva bănuţi, care vor fi lăsaţi mortului în
sicriu, pentru a avea să-şi plătească vămile şi a-şi răscumpăra
păcatele. În prima seară de priveghi se citeşte Psaltirea de către
slujbaşii bisericii. Ca să fie o noapte mai uşoară, cei prezenţi
încep să povestească întâmplări din viaţa decedatului.

În a treia zi de la deces are loc înmormântarea. Acest
ritual este împărţit în mai multe etape: scoaterea defunctului din
casă, trebuie să se facă cu capul înainte, iar cel ce ţine sicriul la
cap primeşte cea mai mare pomană ( prostebuh). În curte se ţine
slujba, la care preotul citeşte proşii, defunctul îşi ia rămas bun de
la cei dragi, de la vecini, familie. În timpul acesta se dă de pomană
– la copii, colaci, la rude, prieteni şi vecini colaci şi lumânări.
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Colecţia CORINA
ISABELLA CSISZÁR

Colindă

Pă strada din Viflaim

17.

Pă strada din Viflaim,
Mere Maica cu Iosif,
Iisus s-a născut, în Sara de
Crăciun.

Când din Viflaim să iasă,
Să opriră la o casă,
Iisus s-a născut, în Sara de
Crăciun.

Lângă poartă, un tânăr sta
Şi pe dânşii-i întreba:
Iisus s-a născut, în Sara de
Crăciun.

De unde veniţi drumeţi?
Tocmai de la Nazaret.
Iisus s-a născut, în Sara de
Crăciun.

Fie-ţi milă, tânăr bun
Şi nu ne lăsa pă drum,
Iisus s-a născut, în Sara de
Crăciun.

Că afară-i frig şi noapte,
Maica Sfântă nu mai
poate.
Iisus s-a născut, în Sara de
Crăciun.

Pomana este primită rostind cuvintele: Nai Boh mu prostet!
(adică: Să-l ierte Dumnezeu!). De asemenea, hainele şi lucrurile
răposatului sunt date de pomană celor săraci.

Prohodul spre cimitir se face cu 12 opriri (poduri), unde
cortegiul se opreşte şi preotul citeşte Evanghelia. Femeile şi copiii
îşi vâră capul sub Cartea Sfântă, ca citirea să se facă pe capul lor,
pentru sănătate şi iertarea păcatelor. Pe drum, câteva bătrâne
bocesc cântece de rămas bun, de părere de rău, de despărţire. La
vestiţii gospodari decedaţi, se cântă din bucium melodii de jale.
La cimitir, după ce sicriul este coborât în groapă, rudele trebuie
să arunce bulgări de pământ rostind cuvintele: Să-ţi fie ţărâna
uşoară. La casa decedatului urmează praznicul (taina Vecerea).
Doliul este ţinut cel puţin 40 de zile obligatoriu, când, în fiecare
seară la mormânt se aprind lumânări (pe vremuri se făcea un mic
foc din lemne).

Amintesc unele tradiţii legate de ceremonialul funerar în
comuna Poienile de Sub Munte: în ziua de vineri nu se fac
înmormântări, fiind considerată cea mai importantă zi pentru
Moarte. Bătrânii spuneau că dacă nesocoteşti acest lucru, tot
neamul mortului se poate stinge din viaţă.

Cei care se sinucid sunt înmormântaţi fără preot, fără
ceremonialul bisericesc, fără bocete. Aceştia sunt îngropaţi în
locuri speciale, la marginea satului. Bărbaţii care duc acest
decedat la mormânt, nu-şi scot pălăriile sau căciulile, ca semn de
dispreţ pentru fapta păcătoasă a defunctului.
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Tânăru’ fiind milos,
Le-o răspuns bucuros:
Iisus s-a născut, în Sara de
Crăciun.

Nu departe de imaş
Are tata miei în grajd.
Iisus s-a născut, în Sara de
Crăciun.

Iosif şi Maica s-o dus
Şi la grajd dac-o ajuns
Iisus s-a născut, în Sara de
Crăciun.

Şi l-o născut pă Iisus
Şi l-o născut pă Iisus.
Iisus s-a născut, în Sara de
Crăciun.
Iisus s-a născut, în Sara de
Crăciun.

(De la Nicolae Pop (Dinu),
51 ani, Lăpuşul Românesc,
2011)

Strigătură la găină

18.

Zî-mi ceteraş, mai cu drag,
Să mă pot culca pă prag.
Că prăguţu-i cu t’inguţă,
Nu pot urca că-s mn’icuţă.
Eu pă prag când m-am
suit,
Tăt nănaşu’ mi-o ot’it.
Că să-i duc lui găina,
Că plată bună mi-a da.
Că nănaşu’ n-are prunci
Şî mi-a da bani
De doi giunci.
Că nănaşu’ prunci nu are,

Colecţia MARIA ŞI GRIGORIE CROITORU

Obiceiul Cununii la secerat în satul Aluniş,
judeţul Sălaj

Satul Aluniş, pe numele lui vechi Săplac (de la denumirile
maghiare Széplak, Szamosséplak) este un sat românesc, aşezat
pe partea stângă a Someşului Mijlociu, la extremitatea nordică a
judeţului Sălaj. Face parte din comuna Benesat, învecinându-se
cu judeţul Maramureş la Strâmtorile Ţicăului. Este una dintre cele
mai vechi aşezări româneşti din această parte a Transilvaniei,
satul fiind atestat documentar la anul 1246.

Dintre obiceiurile legate de muncile agricole de vară
întâlnite în folclorul satului Aluniş, ne-au reţinut atenţia, cântecul
de seceriş şi „Cununa”, date fiind semnificaţiile lor, precum şi
dragostea pe care o manifestau sătenii faţă de ele.

Obiceiul de a cânta la secerat este moştenit de alunişeni
din bătrâni. Toţi informatorii au mărturisit că aşa l-au pomenit şi
l-au păstrat, fiind foarte frumos. Cântecele înveseleau inimile
oamenilor, îi îndemnau la muncă. Momentul era prielnic
cântatului, deoarece se strângeau mai mulţi la un loc, creându-se
o atmosferă veselă.

Dintre cântecele de seceriş, cel mai reprezentativ, fiind
legat direct de obicei, este Horea săcerii. Această hore este un
cântec vesel care, fără a fi satiric, persiflează pe secerători, cu
scopul de a înveseli atmosfera şi de a îndemna la muncă. E luată
în zeflemea mai întâi secera:

Săceruica mea nu taie,
Căpăta-ua ea bătaie.
Taie, săcerea mea, bine,
Nu mă face de ruşine,
Că mi-i holda pângă drum
Şi mă văd oamenii stând;
Mi-i holda pângă cărare
Şi mă văd oamenii mare.
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Nu-i pasă de tri parale.
Hai, nănaşu’ în grăd’ină,
Să-i punem preţ la găină!
Că aici nu putem fa’,
Că ne vede nănaşa.
Şi nănaşa-i frumuşă,
Da-i mai dulce gura mé,
Că-s cocoană tinerea.
Bine-mi pare mie amu’,
C-am celuit nănaşu’.
Că găina mi-o plătit,
Şi nu-i bună de nimnic.

(De la Anuţa Rednic, 58 ani,
Onceşti, 2011)

Strigătură la mireasă

19.

Mireasă, mândru gătată,
Deloc să nu sii supărată
Şi nici să nu sii cu bănat,
Că bun fecior ti-o luat.
De oameni întâie-n sat
Şî stăpâni ca să t’e ţâie,
Orişice-n lume să sie.
Şî stăpâni a t’e ţâné,
De-ar fi lumea cât de gré.

(De la Anuţa Rednic, 58 ani,
Onceşti, 2011)

Hore

20.

Zâne-mi doru’ mândrului,
Noapt’ea-n timpu’

Apoi una dintre secerătoare:

Până taie lelea-un snop,
Soarele mere la loc;
Până taie lelea-o cruce,
Soarele la loc să duce.
Apleacă-te, lele, apleacă,
De cumva ţî holda dragă,
Şi de ţî holda urâtă,
La ea să nu fi venită,
Că grău-i bun, săcerea-i bună,
Nu sta cu spicele-n mână;
Grâu-i bun, săcerea taie,
Nu sta-n mână cu tri paie.
Taie, taie pă tri paie,
Că-n tri zâle-om face claie;
Taie, taie pă tri spice,
Că-n tri zâle-om face cruce.

Altă secerătoare:

Săceră, tu delureană,
Nu lua banii pomană,
Gazda-i bun şi ţî i-a da,
Numa tu de i-i lua.

Secerătoarele şi secerătorii:

Săceraţi, săcerătoare,
Nu vă tăt uitaţi la soare!
Săceraţi, săcerători,
Nu vă tăt uitaţi la nori,
Că norii au de-a ploua,
Noi avem de-a săcera,
Să putem găta holda.

Legătorii:

Până leagă badea-on snop,
Soarele mere la loc;
Până leagă badea o cruce,
Soarele la loc să duce.
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somnului.
Şî mă strâgă la fereastă:
Hai, mândruţă şi-mi dă
apă!
Du-te, bade, prin grăd’ină,
Că-i zid’erea pă fântână.
Şi ulceaua lângă ié,
Du-te, mândrior şî bé,
Că-i scoasă d’e mâna mé.
Că eu apă nu-ţi pot da,
Că m-ar bate mămuca.
Că mămuca-i supărată,
Că m-ai înşelat o dată.

(De la Anuţa Rednic, 58 ani,
Onceşti, 2011)

Colecţia VIORICA
COSTENAR

Oraţii de nuntă din
Lăpuş

Chemarea la nuntă

21.

Noi de pe scaun ne
sculăm,
Ca solia să ne-o dăm,
O solie-mpărătească,
Mult să nu ne zăbovească.
Numai două, tri cuvinte,
Ca să mergem înainte.
Că pe noi de-acasă când
am plecat,
Pă noi tare ne-o rugat,
Să umblăm din casă-n
casă,
Nici una să nu fie rămasă.

(De la Vasile Băbuţ, 85 ani,
Lăpuş)

Nu este uitat nici proprietarul holdei, adică gazda:

Supăratu-i gazda nost’,
Că mere soarele-n jos,
Dar nu fie supărat,
C-a răsări celălalt.
De-ar avea gazda nost’ clop,
Ni l-ar mai sui de-un şchiop;
De-ar avea gazda nost’ gubă,
Ni l-ar mai sui cu-o rudă.

Horea săcerii vorbeşte şi despre un moment mai
îndepărtat şi de tristă amintire din viaţa ţăranului nostru, când,
pentru o plată de nimic sau pe gratis, trebuia să lucreze din greu
pe pământul grofului. Versurile care urmează sunt edificatoare în
acest sens, precum şi pentru dorinţa seculară a ţăranului de a avea
pământ:

Coboi, soare, la pădure,
Că-i bugăt de tri piţule!
Du-te, soare, locului,
Că-s pe brazda grofului,
Când oi fi pe brazda mea,
Du-te, soare, când îi vrea!

Se cânta mult, era veselie mare la secerat, când participau
şi muzicanţii. În sat, era obiceiul ca, atunci când se angajau
ceteraşii să le zică la danţ, ei se tocmeau pentru o anumită sumă
de bani, o anumită cantitate de cereale şi o clacă. Aceştia vindeau
claca cui voiau ei. Feciorii şi fetele care jucau la danţ participau
la secerat în calitate de clăcaşi. Atunci se cânta toată ziua, era o
veselie nemaipomenită. „Dimineaţa – mărturiseşte o informatoare
– ceteraşii ziceau un danţ, la amiază două, iar seara mai multe.
De fapt, seara cântau până se hrăneau de jucat fetele şi feciorii.
Secerătoarele să păzau la lucru, ca să nu rămână la coadă,
deoarece acolo zâceau ceteraşii şi era ruşine. Feciorii şi fetele, în
timpul lucrului, cântau, chiuiau şi se veseleau cât era ziua de
mare.

Chizeşii şi cu proprietarul grâului (gazda) făceau cruci,
ceilalţi feciori legau snopii.

La sfârşitul seceratului, se făcea cununa. Obiceiul era
închinat fertilităţii, având drept mobil ajutorarea în muncă, şi
îndeplinea o funcţie socială. Fiecare cetăţean, proprietar de holdă
de grâu, făcea cunună. Aceasta era de formă rotundă sau de cruce
dublă şi se făcea proporţional cu mărimea holdei, mai mare sau
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Strigături

22.

Busuioc cu miros bun,
Doamne, ajută-ne, la
drum!
Busuioc cu miros tare,
Doamne, ajută-ne, la cale!

(De la Viorica Filip, 20 ani,
Lăpuş)

23.

Oare cine s-ar afla,
Să ne-arate uliţa,
Unde şade nănaşa.
Să ne-arate drumuţu’,
Unde şade nănaşu’.

(De la Viorica Filip, 20 ani,
Lăpuş)

24.

La nănaşu’ pă coteţ,
Trei fire de castraveţi,
Pentru aceea-i aşa măreţ.
La nănaşa pă poiată,
Trei fire de nintă creaţă,
Pentru aceea-i aşa măreaţă.

( la Viorica Filip, 20 ani,
Lăpuş)

mai mică, după cum mai mare sau mai mică era suprafaţa de grâu
cultivată. În timp ce secerau, femeile şi fetele selecţionau grâul
cel mai frumos, cel mai mare şi cel mai curat. Tot ele confecţionau
cununa: unele aranjau grâul în cunună, altele adunau flori şi o
împodobeau.

Cununa era purtată pe umăr sau în mână de un fecior sau
o fată fecioară. Cel care purta cununa mergea înainte. Alaiul îl
urma şi cânta. La intrarea în sat, secerătorii chiuiau:

Foaie verde de alună,
Hai, cu apă la cunună!
Frunză verde de şelată,
Cununa trebe udată,
Cu apă de la ciorgău
Şi cu vin din fogădău.
Cine n-a uda cununa
Să n-ajungă săptămâna,
Cine-a uda cununa
S-ajungă săptămâna.

Pe uliţele satului, la fiecare poartă, alaiul era aşteptat de
săteni cu apă pentru a uda cununa, dar şi pe purtătorul ei. Se în-
tâmpla uneori ca la câte o casă, să nu apară nimeni. Grupul de se-
cerători chiuia:

La câmp; foto: Felician Săteanu
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Feciorii de la mireasă

25.

Frunză-n prun, frunză sub
prun,
Ieşi, mândruţă, până-n
drum,
De ţ-am fost cândva om
bun.
Frunză-n fag, frunză sub
fag,
Ieşi, mândruţă, până-n
prag,
De ţ-am fost cândva om
drag!

(De la Pavel Cureu, 21 ani,
Lăpuş)

Feciorii de la mire

26.

Nime-n lume nu să-nşală,
Ca fecioru’ când să-nsoară.
Prinde patru boi la car,
Să duce după amar.
Cân’ îi coli către joi,
Ar duce-amaru-napoi,
Măi, l-ar duce, dar nu
poate,
Că-i jurat până la moarte,
Măi, l-ar duce, da’ nu ştii,
Că-i jurat cât a trăi.

(De la Pavel Cureu, 21 ani,
Lăpuş)

Frunză verde de burete,
Cununa moare de sete
Cu fântâna su’ părete.

Era vorba doar de o farsă, căci, deodată, oamenii ieşeau
din ascunzătoare cu găleţile pline şi alergau după cunună. Tot
aşa se continua drumul până la casa gazdei. Uneori, cununa şi
alaiul străbăteau întregul sat. În felul acesta, obiceiul lua
amploare, transformându-se într-un adevărat spectacol la care
participa aproape întregul sat, având ca scenă de desfăşurare
uliţele satului.

Ajungând la casa gazdei, erau aşteptaţi cu masă
sărbătorească şi veselia continua. Înainte de a intra în curte,
secerătorii chiuiau:

Deşchide, gazdă, poarta,
Că noi ţ-am gătat holda!
N-o deşchide nici prea tare,
C-o rămas un dărab mare.

Şi dacă vedeau că nu iese nimeni afară, să-i întâmpine:

Noi holda u-am săcerat
Şi gazda nu ne-o aşteptat,
Da’ noi atât-om striga,
Până a ieşi gazda
Şi ne-a uda cununa.
Noi cununa nu om da,
Pân-om vedea horinca.

Ieşea gazda şi primea cununa. După ce cununa era pusă
la „ursul de la tărnaţ” şi purtătorul ei se schimba cu haine uscate,
se aşezau la masă, fiind ospătaţi de gazdă cu băutură şi mâncare.
Oamenii se veseleau, povestind întâmplări de la secerat, de pe
drum; cântau şi apoi dansau.

Cununa era păstrată până la semănat, când era luată de la
locul unde fusese păstrată. Grâul din ea se freca în cel de sămânţă,
căci se făcea din cele mai frumoase spice, pentru a nu lua holdei
„puterea ei roditoare”. Amestecând grâul din cunună cu cel de
sămânţă, urma să ducă la o recoltă la fel de bună, de bogată.
Obicei foarte vechi, cu timpul, grâul din cunună a căpătat scopul
magic de fertilizare a recoltelor viitoare.


