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49.

Joace cine ce-a juca,
Io mi-oi juca drăguţa.

De la Pintea Maria, 73 ani,
Negreia, 2012

50.

Să jucăm care cum şt’im
Că cu jocu nu trăim.

De la Pintea Maria, 73 ani,
Negreia, 2012

51.

Strâgau-aş o strâgătură
Să s-audă-n săcătură,
Să mă ieie babele-n gură,
Nevestele pă pt’icior,
Ştiu că nu-s d’e sama lor.

De la Pintea Maria, 73 ani,
Negreia, 2012

52.

Hai, mândră, cu mine-n
lume
La popă să ne cunune,
La popă d’e neun’iţ
Cunună pă cei fujâţ.

De la Pintea Maria, 73 ani,
Negreia, 2012

Colecţia AUGUSTIN MOCANU

Satul meu

În copilărie îmi plăcea nespus de mult să aud şi să văd
colindătorii la fereastră. Mă copleşea cântarea în sine, căci
vorbele, deşi mă străduiam, nu le înţelegeam pe toate. Tata, în
dorinţa lui de a ne face să luăm parte la colindat, ne cânta sau ne
scanda versuri, care, plăcându-ne, erau uşor reţinute. El, ca să ne
atragă, întotdeauna ne cânta versuri glumeţe:

Colindă, colindă,
Bagă iapa-n tindă,
Şi-i dă fân să roadă
Ş-o ţucă su’ coadă!

Tata se bucura tare mult de veselia noastră. După ce râsul se mai
stâmpăra, dumnealui venea cu alte versuri:

Colindiţă cu codiţă,
Hoalbă ochii la poliţă
La cârnţ’ şi la costiţă.

La colindat prin sat, abia când am trecut în clasa a treia
am început a umbla. Tata era prieten cu Macea Aurel al Sâii. Eu
m-am apropiat de copilul acelui om. Şedeam destul de aproape.
Aurică venea des pe la bunică-sa, Sâia lui Dănilă, vecina noastră,
şi ne cunoşteam şi de acolo. Mă duceam des pe la Aurică, ne
jucam împreună şi făceam multe şi bune, dar şi rele. Îmi aduc
aminte că odată Aurică m-a chemat la ei să-l ajut la ceva, dar nu
mi-a spus ce anume, fiindcă mama l-ar fi putut auzi, ceea ce
prietenul meu nu dorea. Am mers. După ce ne-am băgat în
ogradă, şi-a strigat câinele, pe Lupu, să-l văd. A început să-mi
spună cât de urât e Lupu pe lângă alţi câini, care n-au coadă, că
li s-a tăiat când erau mici. În două clipe am hotărât să-i tăiem
coada lui Lupu. Aurică l-a luat pe câine de grumaz, l-a întors şi l-
a împins cu fundul către o bucată de grindă, apoi i-a prins coada
de vârf şi i-o ţinea întinsă peste grindă iar eu aveam sarcina să
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Strigătură la nuntă

53.

Méréţ acasă, femei,
Şî pun’eţ la foc păstăi
C-or veni fet’ele bét’é
Şi-or mânca păstăi
nehiert’é.

De la Pintea Maria, 73 ani,
Negreia, 2012

Oraţii de nuntă

54.

Faceţi-vă-n două şire
Să duc mireasa la mire.
Frunză verde, vioré,
Mă ducei pe-o vălicé,
Mă-ntâlnei c-o floricé,
Chiar c-o vărucă de-a mé.
Şi-am venit aici cu ié
Să grăiesc io pentru ié
C-o fost fată de-omenie
Şi vreu să-i aflu soţie.
N-o fost fată de om prost
C-o fost chiar din neamu‘
nost.
Frunză verde de susai,
Io de mână o luai
Şi-am trecut printr-o pă-
dure.
Vrut-o hoţii să mi-o fure
Şi printr-un sat am trecut,
Doamne, greu am străbă-
tut.
Cinstită nănaşă mare,
Asta-i cina dumitale.

dau o lovitură puternică cu săcurea şi gata, coada sare dincolo de
grindă. Da, dar n-a fost chiar aşa de uşor. Am dat o dată, de două
ori şi abia a treia oară Aurică a picat pe spate cu coada în mână,
Lupu a fugit scheunând să se ascundă de durere şi eu am rămas
cu săcurea plină de sânge şi păr negru în mână. Abia după aceea
ne-a cuprins frica de ce s-ar fi putut întâmpla.

Cu acest băiat, care mi-a fost prieten multă vreme, am
început eu să umblu a colinda. Aurică ştia să cânte, eu mârâiam
după el cu întârziere ca un gordon cu coardele rupte sau
slobonogite. Intram în ograda omului şi ne îndreptam către
fereastă. Eu strigam tare să se audă: Colinda-om, gazdă? Ni se
răspundea din casă: Colindaţi, dară! Ne aşezam sub fereastă
faţă în faţă. Aurică începea să cânte frumos:

Sus la poarta ceriului,
Sus la poarta ceriului,
Florile dalbe,
Şăde-ş Maica Domnului,
Şăde-ş Maica Domnlui,
Florile dalbe...

Eu îmi ciuleam bine urechile, eram pregătit, pe când
Aurică gată, să trag o mulţămită faină care să-i placă la gazdă şi
să zică: Viniţi şi la anul ce vine!

Puică neagră bagă-n sac,
Scoală, gazdă, dă-m’ colac,
On colac de grâu frumos
Ca peliţa lui Cristos.
Stogu’ cât casa,
Colacu’ cât masa,
Să trăiască gazda!
La mulţ’ ani!

După ce am mai crescut, la şcoală am cunoscut mai mulţi
băieţi de seama mea. În postul Crăciunului, ne înţelegeam şi
alcătuiam o ceată de opt - zece fecioraşi pentru a umbla să
colindăm împreună. Serile, ne strângeam la câte unul cu casă mai
mare, unde învăţam şi repetam colindele până ce le ştiam bine
toţi. Eu eram singurul care nu ştia să cânte. Am rămas în ceată cu
rostul de a mă adresa direct gazdelor, cerând învoire să colindăm,
să spun mulţămita la fiecare casă, să felicit gazdele şi să le
mulţumesc pentru darurile oferite. După obicei, noi, cei de 13 - 15
ani, nu umblam cu straiţa, fiindcă nu eram copii şi nici ţiganii din
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De gândeşti că nu-i asta,
Las-o şi n-o înşela
C-asta-i floarea florilor,
Drăguţa feciorilor;
C-asta-i floare înflorită,
De nimeni nu-i ciufulită;
Asta-i floare de muşcată,
Afară mulţi o aşteaptă.
Aceia oricât ar da,
Numa de o-ar căpăta;
Aceia oricât ar plăti
Numa de o-ar dobândi.
Stai, nănaş, şi te gândeşte
Şi mireasa mi-o plăteşte
Că mireasa-i ca paluta,
Merită ca să-mi dai suta.
De az-noapte n-am dormit
Tot mireasă am gătit;
Az-noapte nu m-am culcat,
Tot mireasa am gătat.
Să trăieşti, nănaş mare,
Scoală-ţi mirele-n picioare
Să vedem cât îi de mare,
Că de frumos îl vedem
Da de mare nu-l ştiém;
De frumos l-am mai văzut,
De mare nu l-am ştiut.
Am auzit că-i sfârnari
mare,
Bate târgurile tare.
Méré luni şi vine marţi
Fără car şi fără lanţ;
Méré miercuri, vine joi,
Fără car şi fără boi.
Când cu caru o plecat,
Fără furcă de-ncărcat,
Fără rudă de legat,
Fără lanţ de-mpiedecat.
Furcă io i-am câştigat,
Caru io i l-am legat
Şi s-o rugat dumealui
La nimeni să nu îl spui.
Şi la nimeni nu l-am spus
Până aicea ce-am ajuns.
Nici aicea nu-l spuném
Mare întrebare de n-avém.
Băutori, nu-i băutori,

Cara ori din Cojocna, în Boj nu se aciuaseră, care umblau mai
degrabă a cere decât a colinda. Ca fecioraşi măricei, care ne
gândeam că nu mai este mult până intrăm în joc, aveam la noi
nişte bâte înalte pe care puneam şi duceam colăceii primiţi. Noi
nu umblam în mijlocul zilei de Ajun, ci seara după ce se întuneca.
Atunci satul părea liniştit şi cântările noastre se răspândeau până
departe. Dacă colindau zece ţangăi ca noi în Măceşti, cântarea
răsuna, curgea pe Păpuşel până în Joseni, de unde se întorcea pe
la Boanţa, ajungea în Deal la Julanu, trecea podul la Goia şi se
înălţa mult la părintele Viorel Cristea, care toată noaptea aştepta
colindătorii cu zare la fereşti.

Este adevărat că, deşi nu mai eram copilaşi, ne bucuram
şi noi de darurile primite. Aşa era obiceiul, colindat fără dăruirea
celor care cântă, nu se putea nici măcar închipui. Colindătorii vin
şi vestesc evenimentul nemaipomenit al Crăciunului, în schimb,
gazdele îi dăruiesc cu colaci de grâu, fiindcă grâul e sfânt; pe

fiecare grăunte se poate vedea întipărit chipul lui Cristos. Nouă
cea mai mare bucurie ne-o aduceau colindele pe care le cântam
şi mulţămitele spuse, nu colacii. Când ne aflam la fereastră,
simţeam că vorbele au puterea de a aduce în faţa noastră
adevărurile pe care le comunică, uneori ne credeam trecuţi în
vremea şi lumea celor cântate în colinde.

Odată eram la Bâlea. Cântam la fereastra de către drum.
Colinda noastră urca în văzduh şi acolo se întâlnea cu altele care

Colindători din zona Codru; foto: Felician Săteanu
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Numa o cupă de tri ori
Duhanaş, nu-i duhanaş,
Numa tri pachete pe ceas.
O, măi mire, dragu meu,
Tu aşa te-ai lăudat
Că tu când ti-i însura
La mireasă i-i lua
Rochie albă cu cordoane
Şi-i purta-o ca pe doamne;
I-i lua rochie de mătasă
Că-i fată de om aleasă.
Dar tu când ai credinţat-o,
Nimic nu i-ai târguit
Nici o opincă de gumă
S-o ţâie măcar o lună.
Să trăieşti, nănaş mare,
Şi cu hinii dumitale,
Nici amu nu te-ai gândit
Că mireasa-i de plătit.
Hai, mireasă, înapoi
Că la mire nu i-i de noi,
Că la mire de i-ar fi
Pe nănaşu l-ar coti
Şi pe tine te-ar plăti.
Mi-ar da bani de-o rochi-
uţă
Ca să-i fiu şi io finuţă.
Mi-ar da bani de-o
năframă
Ca să-i fiu de bună samă.
Frunză verde ....
Iară mă-ntorc înainte
Pentru două-trei cuvinte
Care le-am uitat mai-
nainte:
Plânge mireasa cu foc
Că ié altu nu-i în joc,
Nu-i în joc, nici între fete,
Nici n-a purta rochie
verde.
A purta-o mohorâtă,
La feciori a fi urâtă.
Spusu-ţ-am mireasă ţâie
Până a nu intra-n cununie
Să te laşi tu ca şi mine
Că cu mult ţi-a fi mai bine.
Purtai rochie de mătasă

răsunau peste toată întinderea satului din Măceşti până după
Recea, de pe Haieu până Sub Cobor, din Bărc până După Deal.
Colinda noastră povestea despre prinderea şi răstignirea lui Iisus.
Tot ceea ce se spunea în colindă părea că se întâmplă aievea şi noi
ne simţeam copleşiţi mai ales de marile evenimente cosmice care
se desfăşoară. Ni se părea că versurile colindei iau naştere
simultam cu ceea ce se petrece la nivel cosmic.

Lumea s-o cutrămurat,
Soarele s-o-ntunecat,
Luna-n sânge s-o-mbrăcat
Şi stelele iară toate,
Văzând a lui Cristos moarte.

De la o vreme, rând pe rând, am lăsat la o parte naivele
colinde ale copilăriei şi ne-am apropiat de cele fecioreşti cum sunt
şi textele de mai jos, care răspund temei generale peţitul şi căsă-
toria. Titlurile sunt propuse de mine.

Fata cea frumoasă

Asta-i fata cè‘ frumoasă.
Mândru şi-o gătat prin casă:
La fereşti, pene domneşti,
La obloace, busuioace;
Păstă pat, pană de brad,
Păstă masă, pană-aleasă.
Dar la masă cine şede?
Şede fata cè‘ frumoasă
C-un păhar galbân la mână,
La câţi vin la tăţi le-nchină,
Le-nchină, le mulţumeşte,
Pă Dumnezău mulţumeşte.

Plugarul şi cununa fetei

Pă dealu’ cu stânjenei,
Mândru-şi ară plugarii,
Da’ nu-şi ară ca unu’ ,
Ca unu’ , ca Onuţu,
Că c-o mână opt boi mână
Şi c-o mână flori culege,
Nu culege, că le-alege
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Şi-ţi era lumea aleasă.
Pare-ţi rău că te măriţi,
Ori pare-ţi rău după struţ?!
Nu plânge, nu suspina
Că te duci de la mă-ta.
Zi, mireasă, fătu meu,
După care-ţi pare rău:
După joc ori după struţ,
Ori mai rău după drăguţ.
De-ţi pare rău după struţ,
Ié-ţi gându de la drăguţ
Şi ţi-l pune la bărbat
Că cu el te-ai cununat.
Cât în lume îi trăi,
De-aiest bine nu-i găsi.
Într-un joc altu n-om fi
Vorbele nu ni le-om ştii;
Într-un joc n-om mai juca,
Vorbele nu ni le-om da.
Na, mireasă, tămâiţă
Răsădeşte-o-n grădiniţă.
Pune-o şi o lasă-n pace
Să vedem ce floare-a face.
De-a-nflori o floare albă,
La soacră-ta i-i fi dragă;
De-a-nflori o mohorâtă,
La soacră i-i fi urâtă.
Nu gândiţi că io glumesc,
Nevestele-aşa păţesc;
Nu gândiţi că io am
glumit,
Nevestele-aşa o păţit.
Hai, mireasă, să te pup
Şi la mire să te duc.
Să te duc la mire-n braţă,
Să trăiţi bine în viaţă.
Fă-i, nănaşă, loc la cină
Şi o-nvaţă o vorbă bună,
Vorbă bună bătrânească,
Cum în lume să trăiască
Şi de greu să nu
nimerească.

De la Şchiop Floarea,
Şurdeşti, 2012

Ca să-şi fac-o cununiţă
Să i-o deie la drăguţă.
- Na, Oniţă, cununiţă
Să-ţi fie de veselie,
La părinţi de bucurie.

Peţitorii, mărul, inelul şi cununa

Cè‘ mai mare-a gazdii fiică,
Dimineaţa s-o sculat,
Poale albe-o sufulcat,
Cofa-n mână u-o luat,
La fântână ş-o-alergat,
Tri voinici u-o deşteptat.
Unu’ la iè s-o ţâpat,
Măruţu’ i l-o luat.
- Dă-mi, voinice, măruţu’!
Putrăzî-u-ai ca dânsu’,
Ca dânsu’, ca măruţu’!
Unu’ la iè s-o ţâpat,
Inelu’ i l-o-apucat.
- Dă-mi, voinice, inelu’!
Rujini-u-ai ca dânsu’,
Ca dânsu’, ca inelu’!
Unu’ la iè s-o ţâpat,
Cununa i u-o-apucat.
- Dă-mi, voinice, cununa!
Cununa-te-ai cu dânsa,
Cu dânsa, cu doamnă-sa!

Peţitorii şi zestrea

Colo jos, colo mai jos,
Colo-n râtu’ cel frumos,
Cè‘ turmă de uăi s-o-ntors.
Da’ la turmă cine-şi dumblă?
Dumblă-şi, dumblă Sfântu’ Soare
Cu soru-sa cè‘ mai mare.
Soru-sa din grai grăi:
- Dă, frătiuţ, mai tare-n uăi,
Că vin nori de ploaie grei!
- Ba, zo, aceia nu-s nori grei,
Că îs peţâtorii tăi.
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55.

Frunză verde, lemn dom-
nesc,
Io de bani vă mulţumesc.
Una-am zis, două-am
greşit
Şi mulţ bani am celuit;
Una-am zâs, două-am uitat
Şi mulţ bani am căpătat.
Cu banii de la nănaş
Io m-oi duce-ntr-un oraş
Şi m-oi duce-ntr-un târguţ
Şi mi-oi cumpăra drăguţ.
Că de când îs cu mărgele
N-am drăguţ pe-a mea
plăcere;
Şi mi-oi cumpăra năframă
Ş-on drăguţ de bună samă.
Frunză verde de sansiu,
Aş mai zice că mai ştiu
Da-i aicea drăguţu
Şi mi-o făcut cu ochiu
Ca să nu mai zic altu
Că aicea sunt feciori,
Mi-i ruşine de mai mori.

De la Şchiop Floarea,
Şurdeşti, 2012

La mire şi la mireasă

56.

Zi, ceteraşule, bine
Ca să pot striga la mire.
Zi pe strună de mătasă
La mire şi la mireasă.
Nu sta, mire, supărat
Şi nu fi îngândurat
Că-i mireasa lângă tine,
Prét‘inii şi neamurile.
Dar eu ştiu ce te frământă
Că nu îi şi-a ta mămucă.
Inima nu ţi-mpăcată

Vin la mine, cer pe tine
Şi cer car cu patru boi,
Io le-am făgăduit doi;
Iei cer turma jumătate,
Io le-o dau a tria parte.

Amu vin câşlegile

Câte sărbători pe lume,
Nu-s ca Crăciunu’ de bune,
De frumos, de frumos
Şi de veselos.
C-amu vin câşlegile,
S-or mărita fet’ile!
Umblaţi, peţâtori!
Însuraţi-vă, feciori!
Că şi popa aşè vrè
Ca să-i umble sâmbriè.
Umblaţi, peţâtori!
Însuraţi-vă, feciori!
Traje, traje, muzâcaş,
Că-i bè vin şi-i mânca caş!
Traje, traje cu arcu’,
Că-i căpăta colacu’!




