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Că n-ai mamă, numa tată.
La al tău căsătorit
Neamurile ţi-o venit
Şi de-aproape şi departe.
La mă-ta nu i-ai scris carte.
Trimite-i o telegramă
Să vie măcar deseară
Să-şi vadă fata nănaşă
Şi pe tine cu mireasă;
Să vă vadă cum munciţi
Cu leliţa cum trăiţi.
Cu leliţa trăiţi bine
Că-i bună ca şi o pâine.
Dacă era blăstămată
Ea de voi n-ar fi cătată.
V-o crescut şi v-o grijit
Şi nimic nu v-o greşit.
Voi de i-aţi greşit ceva,
Îi bună şi v-a ierta
Că-i în loc la maică-ta.
Mă-ta-i moartă-n ceie lume
Şi nu ştii că tu eşti mire.
Dac-ar ştii de nunta ta,
Ié de-acolo ar zbura.
Ar zbura pe sub pământ
Şi-ar veni acas‘ plângând
Că iei i-o fost lumea dragă,
La nunţi i-o plăcut să
meargă,
Să meargă să chiuiască
Şi mireasa să primească
Şi de-aproape şi departe
Şi de aia n-o avut parte
Că ea s-o dus de pe-aici
De când eraţi copii mici.
V-o lăsat ca tri mămucă
Ş-o fo musai să să ducă.
Sora voastră o fost mai
mare
V-o grijit pe fiecare.
V-o spălat şi v-o-ngrijit
Până s-o căsătorit.
Multe necazuri o tras
Că ié mamă v-o rămas.
Ié pe când s-o măritat
Altă mamă-aţ căpătat.
O fost femeie străină

Colecţia MARIUS CLONDA

Obiceiuri de Crăciun în viaţa satului românesc
din Ardeal

În această lucrare, autorul prezintă sărbătorile de iarnă
din satele ardeleneşti din nordul judeţului Cluj, la graniţa cu
judeţul Sălaj, în perioada anilor 1960-1980.

Moş Nicolae

De la Sfântul Nicolae până la Sfântul Ioan întreaga
suflare a satului intră într-un fel de stare de spirit sărbătorească.

De la Sfântul Nicolae, se aşterneau primele zăpezi peste
sat spre marea bucurie a copiilor care, lipiţi cu năsucurile de
geam, vedeau cu uimire ”cât de alb s-a făcut afară” şi ce cadouri
a crezut Moş Nicolae de cuviinţă să le pună în ghetuţe, de seară
sârguincios curăţate şi lustruite. Toţi copiii ştiau că Moş Nicolae
nu e aşa darnic precum e Moş Crăciun şi că Moş Nicolae vine
mai ales cu cadouri din care ei trebuie să înţeleagă că pot fi mai
cuminţi şi mai ascultători faţă de părinţii şi bunicii lor.

În ”mesajul” lui, pentru câte un copil, Moş Nicolae mai
lăsa în câte-o ghetuţă şi o nuieluşă aurită. Acel copil ştia că Moş
Nicolae dorea să-i dea de înţeles că părinţii şi bunicii lui vor fi
mult mai fericiţi dacă el, copilul, în viitor va fi ”mai cuminte şi
mai ascultător”. Toţi copiii ştiau că după două săptămâni vine
Moş Crăciun care le aduce darurile pe care şi le-au dorit ei cel
mai mult, ca să le poată folosi în tot timpul anului viitor.

În pauze, la şcoală, în ziua de 6 decembrie, când fiecare
coleg era întrebat ”Ce ţi-a adus Moş Nicolae?”, cel întrebat avea
grijă ”să uite” să spună că printre atâtea şi atâtea dulciuri şi
bunătăţi a primit şi o ...nuieluşă.

Tăierea porcului

Tăiatul porcului era un adevarat ritual al celor mari.
Pentru copii, acest ritual era mai mult o taină, fiindcă tăiatul se
făcea întotdeauna pe înserat şi pârlitul, curăţatul, prelucratul
porcului ţinea până dimineaţa. De obicei, la acest eveniment
veneau rudele gospodarului să-i dea o mână de ajutor sau veneau
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Da cu voi s-o purtat bine
Că orideunde aţi venit
Ca o mamă v-o primit
Şi v-o aşteptat la vale
V-o pupat pe fiecare;
Şi v-o aşteptat în prag
Şi v-o sărutat cu drag.
Cât ar fi de omenie
Da nu-i ca mama dintâie.
La mamă dacă-i greşeşti,
Ié atunci te ié cu bine
Şi nu te spune la nimeni.
Tot aşa şi leliţa
Dacă v-a putea ierta
Şi ié v-a lua cu bine
Şi nu v-a spune la nimeni.
Şi de vré, n-are la cine
Că aici n-are pă nimeni,
Numa frunza răchiţii
N-are cui se sfătui.
Când îi vine câte-un gând
Iese-n grădină oftând
La trifoiu ce-nfloreşte
Cu acela se sfătuieşte.
El îi spune vorbe bune
Şi ié nu să dă la lume.
S-ar fi sfătuit cu voi
Da aţi fost duşi amândoi.
Tu te-ai dus, te-ai angajat
Nuţu-n armată-a plecat
Şi Florica-i măritată
Vine numa câteodată.
Aţi fost duşi în lumea mare
Ca şi cine mamă n-are,
V-aţi împrăştiat în lume
Ca să vă câştigaţi o pâine.
Prin năcazuri aţi trecut,
Ruşine nu ne-aţi făcut
Şi ni-i sufletu-mpăcat
C-ai luat fată din sat.
Tu, mireasă, să trăieşti
Pe mire să-l preţuieşti.
El te-a preţiui pă tine
Şi-amândoi să trăiţi bine.
L-ai ales ca pe-un păun
Şi la suflet copil bun
Până ţ-a da câte-on pumn;

vecinii, dacă rudele locuiau prea departe. În general, porcul era
tăiat de măcelarul din sat sau de cineva priceput în acest domeniu,
pentru că porcul trebuia tăiat astfel încât să sufere cât mai puţin
şi sângele colectat să fie cât mai mult, iar mai apoi trebuia să fie
bine pârlit şi curăţat de păr, iar aceste lucruri nu le putea face
decât un bărbat în putere şi cu experienţă. Apoi, după ce în
prealabil copiilor li se dădeau în semn de mare onoare bucăţi din
urechile lui, proaspăt pârlit, porcul era tranşat şi dus în bucătăria
de iarnă a gospodăriei, special pregătită pentru acest eveniment.
În bucătărie intrau la lucru femeile (soţia gospodarului cu
ajutoarele ei) care se ocupau de fiecare parte a porcului nelăsând
să se piardă mai nimic. Slănina, şuncile, coastele, pulpele, ceafa,
cârnatul, sângele, răciturile (”aiturile”), toate erau prelucrate
atunci, în noaptea sacrificării animalului. Totul era pus apoi la
afumat în podul casei, la sărat sau la congelat, după cum avea
socoteala gospodina şi trebuinţă în gospodărie.

A doua zi, se făcea ”pomana porcului”. Asta însemna că
aceia care au ajutat gospodarul şi gospodina la prelucrarea cărnii
de porc erau ”cinstiţi” cu o parte din produsele rezultate prin acea
prelucrare şi ”omeniţi la masă” cu pălincă. Restul cărnii era
prelucrat în zilele imediat următoare iar gospodina şi-o rânduia să
fie folosită tot anul care vine.

Viaţa din sat

Acum, la vreme de iarnă, sărbătorile începeau să-şi intre
în drepturi şi să-şi îndeplinească adevărata menire: socializarea.
Se creau acele evenimente (şezători, colindat, clăci, jocuri) în
cadrul cărora familiile din sat puteau să se întâlnească, să se
cunoască mai bine şi să înceapă noi legături (de prietenie,
”încredinţare” sau promisiune de căsătorie sau de afaceri) care în
final lega sufleteşte şi mai puternic pe sătean de neamul său.

Pregătirea pentru Crăciun

În puţinele zile rămase după tăiatul porcului până la
Crăciun, întreaga suflare din sat intra în febra pregătirilor de
Crăciun.

Gospodinele (găzdoaiele) începeau să schimbe reţete de
bucate între ele sau ”de la mama” şi să se ajute una pe alta să facă
bucatele cele mai alese. Ştiau ele bine că la vremea colindatului,
colindătorii le vor spori sau ”poci” faima, după cum urmau să fie
acele bucate. Desigur că nu uitau să le ia şi pe fetele lor mai mari
de 6-7 ani pe lângă ele, la bucătărie să le ajute să facă mâncare.
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L-ai ales ca pe-un mălin
Tu n-ai ştiut că-i străin.
De sat îi înstrăinat
Şi de mă-sa mic lăsat.
Tu eşti mândră ca o floare,
Nu ştiu cum ţi-i inima.
Frunză verde din vii,
Voi v-aţi iubit de copii,
V-aţi iubit şi v-aţi lăsat
Şi iară v-aţi împăcat.
Amândoi să trăiţi bine
Că-ţi fi singurei prin lume.
Când v-a apuca doru
Haideţi şi vedeţi satu.
Pân-ce tu n-ai mamă dragă
Să veniţi din lumea largă.
Hai, să vedeţi dealurile
Părinţii şi neamurile.
Noi v-om aştepta în prag
Şi v-om săruta cu drag.

De la Şchiop Floarea,
Şurdeşti, 2012

Pentru găină

57.

Faceţi-mi loc să mă duc
La nănaşa să ajung
Că-i aduc un pui de cuc.
Să trăieşti, nănaşă mare,
Şi te rog să ai răbdare
Nu pot veni fuga tare
C-amu viu din depărtare
Şi mă doare un picior.
Viu din vârfu muntelui,
Din fundu pământului,
Cu puiuţu cucului.
L-am găsit pe un colnic
Era mic şi obosit
Şi venea din depărtare,
Avea-n gură o scrisoare.
El o prins a mă ruga

Numai aşa reţetele de familie se puteau transmite mai departe, la
noua generaţie. Când veneau colindătorii, fetele de măritat se
lăudau că ele au făcut bucatele, era ca un fel de carte de vizită
pentru posibilii peţitori.

Bărbaţii (găzdoii) aveau grija animalelor din gospodărie,
tăiau lemnele pentru cuptor, pentru soba de gătit şi le aşezau cu
grijă în locurile anume pregătite de-a lungul pereţilor pe sub
streşini. Vinul de casă era deja, dacă recolta de struguri (de la via
lor din hotar sau de pe via din jurul casei) era timpurie, în faza de
”tulburel” şi trebuia pitocit în pivniţe ca să prindă tărie. Pălinca
trebuia ţinută în butoaiele de lemn de dud ca să devină horincă.

Şezătorile

Şezătorile erau modalităţi de întrajutorare între gospodarii
cu volum mare de muncă (tors lâna, cusut costume etc) şi erau
folosite de fapt ca şi prime oportunităţi de socializare între săteni
în ajunul sărbătorilor. La şezători mergeau de obicei nevestele
tinere şi fetele de măritat şi-şi aducea fiecare de lucru. De obicei,
procesul de toarcere a lânii era urmat de vopsire şi punere apoi pe
mosoare (”sucală”) care apoi erau folosite pentru războiul de ţesut
la împletirea de ştergare şi pături. Aceste operaţiuni se făceau de
obicei la vreme de iarnă pentru că în timpul zilelor de primăvară,
vară şi toamnă, munca la câmp nu permitea astfel de zile de lucru.
La aceste sărbători erau aduse şi fetele mai tinere şi mai
emancipate, ca să vadă şi ele cum se face, dar erau chemate uneori
şi femeile mai în vârstă ca să le înveţe pe cele mai tinere diverse
tehnici de lucru cu lâna, bumbacul, cânepa, după caz şi
oportunitate. Sigur că tinerele se adunau acasă la gazda mai
înstărită, care avea suficient spaţiu şi suficient de lucru pentru ”o
mână de fete harnice” astfel că la sfârşitul şezătorii se vedea şi
găzdoaia cu o bună parte din treburile (textile) rezolvate.

Desigur că acolo unde se adunau fete puse pe poveşti,
veneau în vizită, ”ca din întâmplare”, şi feciorii, nu mulţi, câte
doi-trei până la cinci ”ca să schimbe şi ei câte o vorbă” cu câte o
fată. Uneori aceşti feciori de însurat mai tocmeau şi câte un
ceteraş să le cânte ”de joc şi voie bună” şi atunci ”se lăsa” cu
jocurile (dansurile) tradiţionale. Jocul nu prea se făcea în postul
Crăciunului, dar după Crăciun, ”când se dădea dezlegarea la
dulce”, începea veselia şi bucuria până după Anul Nou, la Sfântul
Ion, în ”gerul Bobotezei”.

Copiii de vârstă şcolară şi preşcolară erau învăţaţi de
mamele lor, dacă erau fete, în timp ce le ajutau la treaba din
gospodărie, şi de taţii lor, dacă erau băieţi, în timp ce umblau cu
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Să i-o duc la nănaşa
Că-i carte de la mă-sa.
Dragu mamii, Floricuţă,
Când m-am dus ai fost
micuţă.
Te-am lăsat umblând la
şcoală
Şi m-am dus în altă ţară;
Te-am lăsat în drum
plângând
Şi io m-am dus în mormânt;
Te-am lăsat micuţă tare
Şi-amu eşti nănaşă mare.
Ai crescut, te-ai măritat,
Ţi-ai luat mândru bărbat.
M-am gândit ca să vă scriu
S-aveţi grijă de copii,
Bine să îi sfătuiţi
De-amu le sunteţi părinţi.
Vorbe bune să le daţi,
Le sunteţi părinţi şi fraţi.
Să trăieşti, nănaşă mare,
Găina-i a dumitale.
Din pui s-o făcut găină
V-o dau s-o mâncaţi la cină
Şi ţ-o dau fără de plată
Că-mi eşti vecină şi
nepoată.
Nu voi cere bani, nici lei
Că sunteţi nepoţii mei.

De la Şchiop Floarea,
Şurdeşti, 2012

Întorsu‘ capului

58.

Ceteraş de pe măgură,
Zi-mi un pic de strigătură,
Trage bine cu arcu
Să mi se-audă glasu
C-amu viu din depărtare

aceştia la treburile gospodăreşti – să cânte colinde de Crăciun
pentru că urmau să meargă la colindat şi nu trebuiau ”să se facă
de ruşine” în sat că nu ştiau să colinde.

Mămicile le făceau trăistuţe pentru colăcei şi le pregăteau
hăinuţele cele mai frumoase şi mai călduroase.

Tăticii le făceau ”boticuţe” să se poată apăra pe drum de
câinii care i-ar putea muşca în timpul colindatului prin sat.

În acelaşi timp, tinerii din clasele gimnaziale şi liceale se
adunau ”pe cete” şi-şi pregăteau cu meticulozitate repertoriul.
Fiecare pentru ce dorea să obţină. Dacă dorea bani, atunci pe
lângă colinde trebuia să aibă şi ”o stea”, ca să poată ”umbla cu
steaua”; sau să-şi facă acele costume ”din vremea lui Cristos” ca
să umble cu ”Irozii”, sau să-şi facă acele capre (”ţurca”) din pături
cu măşti de lemn şi blană ca să ”umble cu capra”. Dacă doreau
doar să meargă la colindat şi să cunoască mai bine fetele din sat,
atunci era doar suficient să aibă grijă cu cine din prieteni se
întovărăşeau în acele cete, ”ca să nu se facă de ruşine” cu acei
prieteni în timpul colindatului. Fie pentru că unii din ei ar fi vorbit
lucruri necugetate, fie că alţii s-ar fi purtat necuviincios sau s-ar
fi îmbătat şi ar fi făcut scandal. Mai trebuia de asemenea să ştie
întreaga ceată măcar trei-patru colinde, pe care să le cânte în
întregime. Desigur că pentru toate aceste lucruri, tinerii îşi făceau
probleme, duceau tratative unii cu alţii şi în cele din urmă făceau
”repetiţii de cântat” când se adunau la unul sau altul acasă.

Ajunul Crăciunului

Toată această febrilitate a pregătirilor se încheia în mod
invariabil cu acea ”curăţenie generală” făcută cel târziu în ziua
dinaintea ajunului de Crăciun în toată casa şi toată gospodăria ca
să fie ”tăt-tăt numa lună şi bec, să nu se facă de minune şi ruşine
în tăt satu”.
Dacă nu toate gospodăriile aveau brad de Crăciun, oricum toate
trebuiau să fie ”rânduite lună şi bec”. În acele gospodării, ”nici un
pai nu avea voie să fie la nelocul lui în ocol”, fiindcă ”era păcat
de Dumnezeu” şi ”s-a mânie şi ne-a pedepsî Dumnezău pă tăţi
rău de tăţ”.

Sigur că acolo unde erau copii, bradul de Crăciun
devenea o necesitate absolută pentru ”mândria gospodăriei şi
bucuria copilăriei”. Mai apoi, brazii împodobiţi au fost ”puşi în
geam să poată fi văzuţi de oamenii care mărg pă drum, cât îi de
mândru bradu' nost'”, dar şi ca să ştie lumea că la gospodăria
aceea sunt aşteptaţi colindătorii.
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Ca să fiu nănaşă mare.
Am venit să nănăşesc
Pe-al meu frate să-l
cinstesc
N-am venit pentru-o găină
C-am venit să cuprind cinci;
N-am venit pentru-n cocoş
Că mi-am cuprins cinci
frumoşi.
Că mi-o trimis mama carte
Să viu şi de-ai fi departe
La nuntă la al meu frate
Că ié de unde-i, nu poate.
De când am venit aici,
Socăciţă-am văzut cinci.
Să trăieşti că tu eşti prima,
Că tu mi-ai adus găina.
Socăciţă-ţi mulţumesc
Şi cu bani eu te cinstesc
Pân-ce mi-ai dat găina
Şi carte de la mama.
De când am citit cartea,
Rău mă doare inima
Nu ştiu, crede cineva.
Numa ăla poate crede
Care mama nu şi-o vede
Că nici eu nu mi-am crezut
Până mamă n-am avut.

De la Şchiop Floarea, Şurdeşti,
2012

Întorsu‘ capului

59.

I

Ié, ceteraş, arcu-n mână
Şi-mi zi mie una lină
Să-ntorc capu la găină.
Zi-mi pe struna cea mai
groasă
Că-s copilă ruşinoasă,
Zi-mi pe struna cea subţire;

Crăciunul

Ajunul de Crăciun începea pentru toată suflarea satului
la biserica din sat. La slujba specială ţinută pentru naşterea
Domnului Iisus Cristos. Fiecare sătean, fiecare familie îşi avea
locul în incinta bisericii pe timpul slujbelor, aşa încât dacă doreai
să vezi pe cineva dacă e sau nu la biserică, era suficient ”să te uiţi
la locul familiei” sale să vezi dacă e sau nu acolo. De obicei,
bărbaţii stăteau în biserică separat de femei. Bărbaţii în jumătatea
dreaptă a navei centrale iar femeile în jumătatea din stânga.
Bătrânii şedeau în dreptul neamurilor lor pe ”scaunele (jilţurile)
de pe perete” şi puteau de acolo să privească atent şi cu aer
patriarhal atât ”pe popa” care ţinea slujba cât şi ”lumea”,
credincioşii care erau în biserică.

Primii colindători

Primii care ieşeau la colindat erau copiii, cu trăistuţele pe
umăr pentru colăcei şi cu ”boticuţele” lor, mai mari decât ei,
însoţiţi la doi paşi în urmă, de tăticii lor, mergând agale cu mâinile
înfundate în buzunarele de la sumane şi salutând cu mândrie în
stânga şi în dreapta pe fiecare om din sat cu care se întâlneau pe
drum şi care-i invitau ”Haidaţi şi la noi la colindat!”. E vorba de
categoria de vârstă trei-şase ani. Desigur că această categorie de
colindători trebuiau ocrotiţi de părinţi, care-i însoţeau ”ca să
nu-i mănânce câinii”, ca să ”nu se piardă pe drum” şi ”ca să înveţe
cum îi la colindat”. Pentru categoria asta de vârstă întotdeauna
”iarna-i grea şi omătu-i mare”. Sigur că pentru ei nu era important
să primească bani la colindat fiindcă nu ştiau să-i folosească.
Pentru ei era mai important să primească nuci, mere, bomboane
de pom şi biscuiţi. Pentru ei cea mai mare bucurie era atunci când
trăistuţa lor de colindători se umplea şi zornăia de nuci, ”de de-
abia o puteau căra pe umeri”.

Al doilea rând de colindători

Categoria de vârstă a colindătorilor de 6-12 ani este deja
o categorie în care se aduna o ceată de doi-cinci colindători care
merg însoţiţi de părinţi ”pe la tăte casele unde sunt brazi în jam”.

Această categorie de colindători este cel mai apreciat
segment de către gazdă, pentru că ştiu să cânte, nu aşteaptă să
primească bani şi se bucură de fiecare colăcel pe care îl primesc.

”Şeful cetei„ este ales de părinţii copiilor care formează
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Că-s copilă cu ruşine.
Plină-i casa de feciori,
Domnişoare, domnişori,
Mi-i ruşine de mai mori.
Socăciţă, vină lin
Cu oiaga să-ţi închin,
Să-ţi închin cu oiaga
Şi să-ţi plătesc găina.
Găina care-i de nuntă
Mai bine trebe ţinută,
Nu cu hoaspe de ovăz,
Ci cu grâu de-acel ales;
Nu cu hoaspe de secară,
Ci cu grâu de primăvară.

II.

Nu vă uitaţi oameni tare
Că nu-s io nănaşă mare
Că m-am băgat servitoare.
Nu vă uitaţi, nu-i mirare,
Socăciţa-i bată tare,
Socăciţa nu-i băută
Tot după nănaş se uită.
De când aici am intrat
Tot la nănaş s-o uitat;
De când aici am venit
Tot la nănaş i-o ochit.
Oi pune capu-n pământ
Şi-oi zice câte-un cuvânt;
Oi pune capu în piept
Şi-oi zice numa ce-i drept.
Socăciţă, socăciţă,
De când aici am venit
Tot aşa ţi-o stat gându
Ca să-ţi dau pe nănaşu.
Pe nănaşu ţi l-am da
Astară dac-a-nnopta
Şi-ţi méré pe la coteţ
Şi-ţi pune găinii preţ.
Pentru-un pic de sărutat
Nu te las să zaci în pat;
Pentru-un pic de drăgostit
Nu te-oi lăsa la perit.
Că io nu-s de-acea femeie
Ca să las omu să pieie.

ceata şi acestuia i se dă în grijă ceata cu ”instructajul”
corespunzător.

Ceata formată are în componenţă de preferinţă neamuri
(veri şi fraţi) sau prieteni care locuiesc în case vecine în sat,
pentru ca la sfârşitul colindatului să se poată întoarce toţi
împreună şi să nu se împrăştie noaptea pe drumuri sau să umble
singuri. Traseul pe care îl urmează la colindat este stabilit de
părinţii şefului cetei. Mai sunt unii taţi sau mame care merg pe
urma cetei şi verifică din umbră dacă grupul de colindători s-a
deplasat pe traseul stabilit.

Al treilea rând de colindători

Categoria de colindători de 10 -14 ani este mai aparte
fiindcă este prea mare ca să mai ”meargă cu traista de colăcei” şi
prea mică pentru ceata de colindători ”buni de cătănie”.

Pentru această categorie există soluţia colindatului ”cu
steaua” sau cu ”irozii”. Această categorie de colindători de obicei
primeşte bani, în locul colăceilor de la cei pe care îi colindă.

”Steaua” este un instrument confecţionat dintr-o bucată
de scândură decupată şi ornată cu staniol în formă de stea,
reprezentând steaua magică a naşterii lui Iisus Cristos, care are
fixat pe ea un sistem de pârghii îmbinate în formă de X aşa încât
atunci când este ţinută de aceste pârghii, steaua poate fi împinsă
până la tavanul încăperii şi retrasă apoi în braţele celui care o
mânuieşte prin aceste pârghii. Astfel, steaua poate fi înălţată şi
coborâtă pe măsură ce colindătorii îşi cântă colinda.

Steaua mai are fixate pe ea multicolore şi nişte zurgălăi
astfel încât efectul vizual e impresionant în ritmul şi timpul
colindei.

”Irozii” sunt un grup de colindători format din trei-cinci
persoane, fiecare costumată într-un personaj istoric şi biblic. ”Irod
împărat” este unul din ei. Aceste personaje au fiecare rolul lor
într-o piesă (scenetă) jucată în casa gospodarului şi rostită sub
formă de versuri sau proză. Sceneta reprezintă povestea naşterii
lui Iisus Cristos în vremea lui Irod. Ea are în varianta completă,
mai bine de 10 personaje, dar în această variantă completă poate
fi văzută numai la spectacolele organizate de elevi la şcoală.

Pentru gazdele din sat este o mare tristeţe şi ruşine să nu
fie colindate de aceste categorii de colindători. De aceea,
colindătorii din cetele mici, cu ”steaua” sau cu ”irozii” parcurg pe
cât posibil trasee care să-i ducă pe la fiecare gospodărie mai
înstărită.
Dacă nu sunt colindate, unele gazde se pot supăra pe acei
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Aş mai zice că ştiu multe
Da-i aicea drăguţu
Şi mi-o făcut cu ochiu
Ca să nu mai zic altu.

De la Şchiop Floarea,
Şurdeşti, 2012

Strigătură pentru mire

60.

Frunzuţă verde de fag,
Hai, mămică, până-n prag.
Hai, că-ţi vine-un ginerel
Mândru ca un porumbel.
Dar mă tem că-i cam mişel.
Mândru tare şi gătat
Dar mă tem că-i blăstămat.
Nu vine să te cinstească,
Vine să te celuiască.
Nu-ţi cere să-i dai moşie,
Nici un cec măcar de-o mie,
Numa fata de soţie;
Nici nu-ţi cere Dacia
Numai singură fata.
Nici acela nu-i bărbat
Ce-i trebe cec la-nsurat.
Aceea nu-i bucurie
Să se-nsoare c-o Dacie.
Că Dacia o tamponezi
Şi cu fata te distrezi,
Cu cec-ul nu poţi trăi
Dacă nu te poţi iubi.
De ai Dacie şi CEC
Pe nevastă nu pui preţ
Că stai numa la volan,
Nu te uiţi la ea şohan.
Măi, mire, mândru gătat
Spune-mi drept şi-adevărat
Când ai trecut Someşu
Te-ai gândit bine ori nu,
Te-ai gândit bine ce faci
C-amu păşeşti primu pas,
Primu pas de căsnicie

colindători pentru tot anul următor pentru că uneori necolindarea
este considerată o jignire dar şi faptă aducătoare de nenoroc
pentru acea casă, pentru acel gospodar. Din această cauză, în satul
românesc fiecare gazdă se străduieşte să aibă colaci de dat la
colindători, oricât de puţini ar fi acei colaci.

Colindatul cetelor mici, a irozilor şi a stelelor începe cam
pe când se lasă seara, pe la orele 16-17 şi se încheie pe la orele
20-21.

Al patrulea rând de colindători

După orele 20-21, începe colindatul cetelor mari de
feciori, ”buni de armată şi de însurat”, categoria de vârstă 14-20
ani. Aceştia merg de obicei la colindat pe la toate fetele de măritat
din sat. E o mare ruşine pentru o fată să nu fie colindată de feciori.
E considerat şi un mare nenoroc pentru anul care vine dacă fata
nu este colindată.

Această categorie de colindători nu merge la colindat ca
să primească nici colăcei, nici bani, ci pur şi simplu merg ca să
vadă fata şi ca să-i vadă şi ea (mai ales) pe ei. Aceasta este o
modalitate de a spune ”ia uitaţi-vă ce fată mare am devenit” şi
respectiv ”ia vezi ce bărbaţi adevăraţi ne-am împlinit”. Din
această cauză, aceşti colindători servesc doar puţină mâncare,
prăjituri, ”coptături” (saleuri) şi băuturi (vin fiert, îndulcit sau
horincă). Aceştia nu vin la ospăţ, ci ”pă vedere”.

La această categorie de colindători, rolul de gazdă îl joacă
desigur fata din casă care e ”ţinta” colindelor şi a subiectelor de
dialog: ea îi pofteşte în casă pe colindătorii care încep să colinde
în curte (Ce vedere minunată sau Viflaime, Viflamine) şi îi aşază
la masă şi îi serveşte cu platourile de bucate (prăjituri, saleuri) şi
eventual băutură (vin, ţuică, bere), ea face conversaţie cu
colindătorii, monitorizată şi secondată dacă este cazul de părinţii
ei, care îi privesc şi analizează fiecare colindător (şi potenţial
ginere) în parte.

Pe parcusul şederii în jurul mesei cu bucate, se mai cântau
şi alte colinzi (În Gana Galilei, Răsună blând spre seară al
clopotelor cânt etc.) la care îşi aduc uneori contribuţia şi gazdele.
La finalul şederii în jurul mesei (după aproximativ 15 minute),
şeful cetei începe să cânte Trei păstori se întâlniră şi când colinda
ajunge la versul ”Haidaţi, fraţilor, să mergem”, el se ridică de la
masă şi ceata îl urmează (şi la cântat şi la plecare) şi se ridică
astfel cu toţii de la masă şi pleacă afară în ocol. Când ies pe poarta
gospodăriei, câte unul din ceată mai face câte o urare ”de
mulţămită” ca o strigare, în funcţie de cât de mulţumiţi au fost
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Să-l păşeşti pentru vecie.
Astăzi rupi o floricé
Să grijeşti bine de ié
Că mama cât o-ngrijit
Nici un pic n-o veştejit
Numa o crescut şi-o-nflorit.
Tu dacă îi ştii griji,
Nici amu n-a veşteji,
Numa a creşte şi-a-nflori.
Da de nu îi ştii cota,
S-a topi şi s-a usca
Ca şi florile toamna
Când le ajunge bruma.

De la Şchiop Floarea,
Şurdeşti, 2012

La găină

61.

Ia, ceteraş, arcu-n mână
Şi zi-mi una la găină,
Zi-mi pe struna cea subţire
Că-s tânără mi-i ruşine;
Zi-mi pe struna cea mai
groasă
Că-s tânără, ruşionasă.
Faceţi-mi cărare lată
Să nu pic c-o-ţâră-s bată
Ori oarecine pe mine
Să mă facă de ruşine.
Frunză verde de mărari,
Bună sara, nănaşi mari,
Îţ‘ fa bine şi-ţi ierta
De târziu cu găina
Că m-am zăbogit în tindă
Şi m-am uitat în oglindă,
M-am uitat de mi s-ar sta
Să pornesc cu găina.
U, iu, iu, că şi eu viu
Astăzi de la Sibiu
Cu găina înstruţată
Şi cu gura sărutată.
Şi-am trecut cu ié prin Cluj

colindătorii de ”tratamentul” gazdei sau cât au fost de
impresionaţi de calităţile fetei:

”Câte ţigle pe casă, atâţia copii la masă!”
”Câte paie pe şură, atâţia boi în bătătură!”
”Câţi cărbuni în vatră, atâţia peţitori la fată!” etc.

Colindatul poate dura până în zori. La revărsatul zorilor,
ceata cântă pe uliţe Ziurel de ziuă în semn de salut a noii zile
dăruită de la Dumnezeu, respectiv (a primei zile de dezlegare la
post din noul an solar) a zilei de naştere a Mântuitorului.

Această ceată de colindători e ultima care-şi încheie
colindatul în sat şi care spre dimineaţă îşi lasă colindătorii fiecare
la casele lor. O astfel de ceată adună 6-15 colindători.

Dimineaţa, fiecare colindător ajuns la casa lui are o
singură grijă: să doarmă până la ora când trebuie să meargă la
slujba de la biserică.

”Holteii” mai colindă şi cu capra, dar asta o fac pentru că
la colindul cu capra se încasează mulţi bani. Pentru acest tip de
colindat se aleg doar gospodăriile foarte înstărite din sat şi de
aceea ”cu capra” se umblă ”pe sate”. Din această cauză,
colindatul cu capra nu este foarte apreciat de sătenii obişnuiţi nici
ca şi gazde, nici ca şi colindători. Cei cu capra se interferează cu
comunităţile din alte sate, iar această interferenţă nu e foarte bine
primită de săteni.

Al cincilea rând de colindători

După slujba de la biserică din ziua de Crăciun, se reface
ceata de colindători ”holtei” (14-20 ani). Aceştia merg direct de
la biserică la colindat acasă, la fiecare membru din ceată. Aici e
locul şi momentul când la masa colindătorilor ”vin” bucatele
adevărate şi tradiţionale de Crăciun: sarmale, piftii (”aituri”),
caltaboşi, piure de cartofi cu cârnaţi afumaţi prăjiţi în ulei,
castraveţi muraţi, ciorbă de varză, cartofi prăjiţi, gogoşari copţi,
ciorbă de burtă etc. Aici e locul şi momentul când se bea pe
săturate: bere, vin, pălincă, horincă, must, moare, apă minerală,
sucuri de toate felurile şi pentru toate gusturile.

Fetele nu mai merg la colindat după vârsta de 9-10 ani.
După această vârstă, merg doar băieţii şi feciorii la colindat.



memoria ethnologica nr. 44 - 45 *iulie - decembrie 2012 ( An XII )

258

Şi-am împănat-o cu ruj;
Şi-am trecut prin Codrişor
Şi-am împănat-o cu flori.
Găină, bată-te sfântu,
Când o fo recensământu,
Atunci te-am băgat sub pat
Să nu ştie de la sfat;
Tu atunci ai cârâit
Şi de la sfat te-o găsit
Şi la plată te-o numit.
Să vă spun încă ceva
Ce-am mai păţit cu dânsa:
Am trecut apa cu luntre
Şi-o fo să mi-o fure vulpea;
Şi-am trecut cu ié pe-un rât
Şi-un cocoş afurisit
O sărit la cocoşit
Până ce s-o-mbolnăvit.
Nănaşule, ce gândeşti
De tot îmi râzi şi-mi
ocheşti?
Găina să mi-o plăteşti
Că n-am ţinut-o pe rât
Să ţi-o dau pentru ochit,
C-am ţinut-o sub coştei
Trebe plătită cu lei.
Toată pana-i o piţulă
Şi capu-i o sută bună.
Naşule, dragu meu,
De nu-i friptă găina,
Mie vină nu-mi băga
C-am făcut cum am putut
Nici unsoare n-am avut
Că femeile de azi
Pun unsoarea pe obraz.
Naşule, dragu meu,
Bagă samă ce-ai lucrat
Că mâine-i umbla legat,
Că găina-i din furat.
Şi te-or duce pe la sfat
Că-i furată găina,
Te-a duce miliţia
Şi io nu te pot scăpa
Până nu mi-i săruta.

De la Şchiop Floarea,
Şurdeşti, 2012

Al şaselea rând de colindători

În a doua zi de Crăciun, merg la colindat familiile
gazdelor la alte familii de gazde şi prieteni. De preferinţă, tinerii
căsătoriţi merg la părinţii şi naşii lor sau cuscrii între ei şi la noră
sau la ginere. Deci gazdele care se colindă între ele sunt de obicei
neamuri.

Peisaj de iarnă; foto: Felician Săteanu




