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26.

Iară gazda cea frumoasă,
Stând în casă după masă,
Ea din casă auzea
Carăle ce scârţâia
Şi feciorii ce horeau.
Apoi gazda se ducea
În cămară că intra,
Sâtă mare aducea
Şi făina o cernea.
Apoi mâinile le sufulca
Şi făina o frământa.
Apoi colăcei făcea
Pe lopată îi aşeza
Şi-n cuptor că îi punea
Unde ei se rumeneau
Şi afară îi scotea
Şi la flăcăi îi dădeau,
Iară 2 – 3 colăcei, la copiii
mititei.
Şi la mândru său bărbat
Îi dăduse un sărutat.
Refren....

27.

Cum a dat Dumnezeu an
Holdă mândră lui Traian
Astfel ca s-aveţi şi voi,
Ca s-avem parte şi noi.
Să vă fie casa casă,
Să vă fie masa masă,
Tot cu mesele-ntinse
Şi cu feţele aprinse;
Tot cu casele-ngrijite,
De buni oaspeţi locuite.
Şi la anu’ să trăiţi
Să vă găsim înfloriţi
Ca perii, ca merii
În mijlocul verii.
Refren....

Colecţia GRIGORIE CROITORU

Din obiceiurile şi credinţele alunişenilor

Pe vremuri, când începea postul Crăciunului, în Aluniş
începeau pregătirile pentru marele spectacol al colindatului. Privit
cu ochii celui care nu s-a născut şi nu şi-a petrecut copilăria pe
aceste meleaguri, colindatul era un spectacol uimitor. Întregul sat
se transforma în seara de Crăciun, într-o imensă scenă pe care
evoluau copii de diferite vârste, tineri şi vârstnici. Colindătorii,
rânduri după rânduri, treceau de la o casă la alta, colindau,
spuneau „mulţămituri”, se ospătau, făceau glume până a doua zi.
Toţi sătenii participau la bucuria generală şi se simţeau mai
aproape de momentul când dorinţele lor, foarte diferite, se vor
transforma în realitate.

Seara de Crăciun era aşteptată de toată suflarea satului şi
era minuţios pregătită. Pentru seara de Crăciun în sat se făceau
două feluri de pregătiri: pregătiri pentru colindat, care erau de
lungă durată, şi pregătiri pentru primit colindătorii, care se făceau
doar în preajma Ajunului de Crăciun.

Am folosit timpul trecut, deoarece astăzi lucrurile sunt
mult simplificate, satului lipsindu-i participanţii cei mai activi la
practicarea obiceiului: copiii şi tinerii. Cauza? Depopularea
satului, începând cu perioada imediat următoare încheierii
colectivizării agriculturii şi continuând şi astăzi, când tinerii
părăsesc satul plecând în străinătate pentru a-şi câştiga existenţa.

Dar nu despre colindat vrem să vorbim în materialul de
faţă, ci despre unele obiceiuri, rituri, credinţe ale fetelor şi
feciorilor, care se petreceau în acest timp, adică al sărbătorilor de
iarnă, când fetele îndeosebi se foloseau de puterea marilor
sărbători pentru a-şi împlini unele dorinţe fireşti. De asemenea,
vom prezenta obiceiuri, credinţe, practici ale alunişenilor menite
să asigure întemeierea unei căsătorii, legate de muncile câmpului,
creşterea animalelor, menţinerea stării de sănătate, a puterii de
muncă etc.

Se ştie că după Crăciun, Anul Nou şi Bobotează, marile
sărbători de iarnă, urmează Câşlegile, când se încheie căsătorii şi
se fac nunţi.

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, în sat avea loc şi altă
categorie de manifestări legate de credinţe şi practici precreştine
şi magice, pentru a prevedea viitorul sau a prezice timpul. Astfel,
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28.

De urat am mai urat
Da’ ne e frică c-a-nserat
Şi-avem de trecut în cale
O dumbravă lungă tare
Unde-s fetele nebune
Şi aruncă cu alune
Şi se leagă de feciori
Ca albinele de flori.
Refren....

29.

Ciucur verde de mătase,
Slobozi-ne gazdă-n casă
Că de aseară stăm pe afară
Şi ninge şi vremuieşte şi
murguţu’ cimpăveşte.
Zică gazda ce-a mai zice,
Noi de aicea nu ne-om
duce
Fără cion, fără stinare,
Supere-se cât de tare
Că de acele ştim că are.
Refren....

Mult se mustră două
lemne

30.

Mult se mustră două
lemne
Refren: Rouă, riţă
româniţă,
Unu-i tei şi unu-i bradu’.
Refren....

în seara Sfântului Vasile, deci în seara de Anul Nou, feciorii şi
fetele se adunau în „hăbişte”. Fetele „puşcau ovăz pe sobă”.
Fetele care erau de măritat luau câte două boabe de ovăz şi le
aşezau pe sobă, punându-le nume: unul era al fetei, iar celălalt
era al feciorului la care îi stătea gândul. Dacă „puşcau” boabele
unul către celălalt, însemna că şi-s dragi şi se vor căsători în
curând, poate în Câşlegile care vor veni. Dacă „puşcau” în părţi
diferite, se înţelegea contrariul.

Tot fetele fecioare luau o spată şi puneau pe ea, de la un
capăt la celălalt, jumări cu numele fetelor din sat. Aduceau apoi
o pisică şi-o îndreptau spre spata cu jumări pentru a mânca din
ele. Fetele ale căror nume erau purtate de jumările mâncate urmau
să se mărite în ordinea în care erau mâncate de pisică. De multe
ori se întâmpla ca pisica să mănânce jumările la rând sau să nu le
mănânce pe toate, spre marele haz al celor prezenţi.

La miezul nopţii, fetele ieşeau afară şi numărau parii din
gard, de la 9 la 1, cu ochii închişi. Ajungând la 1, deschideau ochii
şi observau cum este parul, trăgând concluziile: dacă parul era
„drept şi fain”, cel cu care se va căsători va fi sărac şi frumos;
dacă era „strâmb şi cu cioturi”, „orânda” va fi „fecior bogat şi
hâd”.

Când umbla popa prin sat cu botezul, fetele fecioare
rupeau din „struţul” cu care stropea popa cu agheasmă un fir de
busuioc. Seara, la culcare, îl puneau sub pernă. Busuiocul dăruit
fetei fecioare de preot era considerat un talisman miraculos, care
va atrage peţitorii la fată. Noaptea, îşi visa „orânda”. Aceasta era
credinţa, însă, în fapt, de cele mai multe ori, nu visau nimic,
dormeau ca duse. În popor, mai există credinţa şi astăzi că
busuiocul este o floare cu puteri miraculoase. Într-un cântec
popular, dintr-o altă zonă folclorică, este numit „floare cătată”.

În seara de Bobotează, mai multe fete fecioare, cărora le
stătea gândul la măritat, se adunau la o casă şi-şi făceau turte,
amestecând nouă linguri de făină şi o lingură de sare, şi le coceau
pe sobă. Turtele le mâncau înainte de a se culca. Noaptea visau
feciorii cu care se vor mărita, aducându-le apă.

Altă informatoare ne dezvăluie altă practică a fetelor de
măritat. Făceau turte după reţeta prezentată şi le coceau tot pe
„şporiu”, puneau în câte un sac fân şi aşezau sacul la locul unde
stătuse preotul cu picioarele când venise cu botezul. Seara
mâncau turtele, fără să bea apă, şi se culcau pe sac să-şi viseze
„orânda” venind să le aducă apă. Alte fete făceau doar patru turte,
câte una pentru fiecare săptămână din lună. Pe fiecare turtă se
puneau câte „şepte jumere”, câte una pentru fiecare zi din
săptămână. Fiecare jumară purta numele unei fete de măritat din
sat. Se aducea o pisică şi se punea între turte. În ordinea în care
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Zice teiul către bradu’:
Refren...
Vedea-te-aş de vânt
uscatu’
Refren...
La mijloc putregăios
Refren...
Că nu eşti nici de-un
folos.
Refren...
Da’ cum nu-s eu de folos?
Refren...
Din jâlău mă jeluiesc,
Refren...
Icoane mă conuiesc
Refren...
Pă la casă mă închină
Refren...
Cu colac şi cu lumină.
Refren...

Mândră-i seara

31.

Colo-n sus la răsărit
Mândră zare s-o zărit.
Da’ aceea nu îi zare
Că-i o mănăstire mare.

Mănăstirea-i mândră tare,
Şapte preoţi, şapte altare.
În altarul cel mai mare,
Dinspre răsărit de soare,
Şade Maica Preacurată,
Maica binecuvântată,
Cu un Fiuţ micuţ în braţă
Ce-i tare frumos la faţă.

Fiul plânge, stare n-are
În braţele Maicii Sale.
Ce plângi, Fiule, aşa tare?

Maică-Sa Îl mângâia,

pisica mânca jumările de pe turte, fetele se măritau, mai repede,
mai târziu sau deloc, deoarece se întâmpla ca pisica să nu
mănânce toate jumările. Aceeaşi informatoare ne spune că pe
spată se puneau doar nouă jumări, fiecare jumară fiind o fată din
sat. Pe care le mânca pisica se şi măritau în anul acela.

Tot în acelaşi scop, fetele obişnuiau să ajune, începând
cu Ziua Crucii, nouă marţi la rând, ca să le dea Dumnezeu
„orânde”.

Tot în această seară, unele fete îşi puneau pieptenele în
gard. Feciorii căutau pieptenele şi, dacă-l găseau, se pieptănau cu
el. Fetele, dacă îşi aflau pieptenele cu fire de păr în el, trăgeau
nădejde că se vor mărita. Dacă firele de păr erau negre, cel cu
care urma să se mărite fata va avea părul negru, iar dacă firele
erau galbene, aşa va avea părul. De multe ori însă feciorii, în loc
să se pieptene, puneau în pieptene câlţi sau păr de câine, prilej de
haz şi de distracţie. De asemenea, tot în această seară, când se
culcau, fetele întorceau perna de pe o parte pe cealaltă de 99 de
ori, culcându-se pe partea care rămânea în sus în urma
numărătorii. Procedând astfel, sperau ca noaptea să-şi viseze
„orânda”.

În satele din vestita zonă folclorică a Codrului, fata
practica „descântatul şi împunsul perinii”.

Căsătoria este unul dintre marile evenimente din viaţa
omului, un moment de răscruce pentru orice individ. În sat,
celibatarul era şi este desconsiderat. Fetele bătrâne şi feciorii
„rămaşi” deveneau obiect al ironiilor colectivităţii săteşti, care,
de multe ori, se concretiza prin punerea de „moşi şi babe” şi
strigatul din deal.

Feciorii, în noaptea de Anul Nou, puneau „babe şi moşi,
la văduvi, la văduve, la feciori bătrâni şi fete bătrâne. Erau nişte
păpuşi mari, făcute din paie „pe botă, cu mânuri şi pchicioare şi
gătate cu haine”, şi se puneau în poartă sau pe casă. Prin ritualul
acestor „păpuşi”, comunitatea sătească săvârşea un act justiţiar,
sancţionând public pe cei care se abăteau de la legile nescrise ce
reglau raporturile dintre indivizi, căsătoria fiind considerată, în
sat, obligatorie pentru împlinirea omului pe pământ.

Aceste obiceiuri, pe lângă efectul magic aşteptat, erau
minunate prilejuri de distracţie, de voie bună. Aşa explicăm
exclamaţia unei informatoare: „Doamne, multă petrecere era mai
demult faţă de-amu!”.

În folclorul satului, iubirea fetei şi a feciorului apare atât
de puternic şi de direct exprimată, încât ar fi în stare să facă orice
pentru a se căsători. Iată câteva declaraţii lirice ale tinerilor din
Aluniş chinuiţi de dor şi jale:
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O, nu plânge, Iisuse!
Că tu cunoşti lumea!

Că lumea asta mare
Prin Tine s-a născut,
Prin tine şi prin Tatăl Tău
Prin Dumnezeu Cel Sfânt.

La fiecare casă
S-aud colindători,
Colinda lor frumoasă
Răsună până-n zori.

Colo-n sus şi mai în sus

32.

Colo-n sus şi mai în sus,
Colindăm, Doamne,
colind,

Este o dalbă mănăstire.
Colindăm Doamne, colind.

Şi acolo cine şade?
Colindăm, Doamne,
colind.

Şi acolo cine şade?
Colindăm, Doamne,
colind.

Şade Maica Precistă,
Colindăm, Doamne,
colind.

Cu un pruncuţ ce tot
plângea.
Colindăm, Doamne,
colind.

Taci, Fiule, nu mai
plânge,

„Amară-i frunza de nuc,
Mai amar doru‘ ce-l duc;
Amară-i frunza de fag,
Mai amar doru‘ ce-l trag:”

Sau:

„Rele-s, bade, frigurile,
Da-s mai rele dragostile.
Maica din friguri mă scoate,
Da‘ din dragoste nu poate.”

Feciorului îi stă gândul chiar la fugă:

„Haida, mândră, să fugim,
Amândoi să ne-nsoţim,
Unde-s munţii rouraţi,
Că-i un popă printre brazi
Şi cunună ne-ntrebaţi;
Este-on popă d-ăi uniţi
Şi cunună d-ăi fugiţi!”

Fata este capabilă să-şi urmeze drăguţul chiar şi-n ţări străine:

„Frunză verde mărăcine,
Du-mă, bade, şi pe mine
Unde meri, în ţări străine.
Fă-mă pană-n clopu’ tău,
Ca să te umbresc mereu”.

Dacă trec Câşlegile, vine toamna cu nunţile:

„Foaie verde siminoc,
Zâs-o badea să nu joc
Pân’ la storsu‘ vinului,
Când oi fi mireasa lui.




