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CAPITOLUL I. 

AŞTEPTAREA SĂRBATORILOR. 

Sărb:itorile Cmn111111l11i 1 sunt a�te�Hate cu mult.i bucurie de 
coacă lumea. In Pos/11/ Crnci111111l11i h0ri "i nun\i nu se fac pnn 
�ace, mai nicăiri ! _,i si11gurile prilejuri de a<lun:iri �i petrt'ceri pe 
ace�te nemuri nu sum decât ş,-zalurift>, f111t",1riilc sau dăcile de noapt.:, 
unde se lucreaz:i de obiceiu puţin şi �e petrece în <lestul, rnrbindu-�e, 
mai ales, cântându-se şi câte odată jucându-se 3

• Prin urmare, tirn:
retul art' binecudntate pricini să aştepte deschiderea sau ,frslt'gar.-a 

1. .\,ur ., C:r;,c11.nulu1 �'.rn facut o suma Je cercetari mitologice: 
comparative, tara 111�., .1 , rc:un.1 �.t-�1 .,iba încheierile sigure. 

2. Ointr'o împart:t,;ire a J-lu1 .\I .\loi�c:. im·. în \"ânatori.jud. :\'e,1m1:
•• u-i ,·orba, ca şi postnl are petrc:cc:1 ilc: l,11 :--uni.t1 ni.tncarc:a. cam pc:
sponci, te face sa te saturi cca Je paJurc:tc: ,ten, . lJ,,r J,1ca-i omul san.1-
10s, toate lt'nJura �i Ic: trece. Batrânii, cand pc: la b1!icrica. pe la cr.i�ma, 
pe l I vreo cumetrie, pe la îmmormântari ... M,ti ana câte ce\'it. Tinerii jo
curi nu fac. neori, pe la cl<ici facute Je cei mai chiaburi pentru tors bm i. 
ori pe l,t cele facule <le preot pentru strâns ghemele toarse <le femei. -
atunci mai ,;tiu ce-i jocul. lncolo, nu. Mai <le�raba se face mai mare chef 
la priveghiuri: Băietani, tete şi femei stau cu mortul pâna'n ziua ; nu-l pvt
lasâ aşâ singur în casă; fac folurite i:moa1.·e. Bucatăresele (cari prc,gate,c
praznicul îngropării] spun glume ,;i poveşti, Aacai i şi fetele «vând Petite . 
se joaca de-a mi�ca., de-a cărbunele, de-a ,lu�ii.. Unii se'mbraca în tot te
lul ;,i vin in casa fara veste, ca sa va<la pe cei •tari <le înger> .. \ct'1, cânJ
\"ân<l peşte, este cum este: n 1mai cel ce nu ;,tie sa păzească bine calul, se 
răstoarnă cu scaun cu tot de c:\tra ed mai abr;,şi. Cu mişca iar trebue
să bage de sama, că de rn a\'ei1 şi vreo coaja de 111t,lafo in ştergar. apoi 
te-a vazut sfântul! De-a cărbunele ce foc şi para•. lntr'un cărbune aprins
se înfinge un ac cu ata; ata se leagă de coarda casei. lmprejurul carbu
nelui spânzurat sunt scaune pe cari stau cei ce se bizue ca pot sufla eu 
putere. Toti cei de pe scaune suna odată în cârbune. Cine nu poate, ori
uita i;a sufle, tot se frige la gur.1 de cărbunele împins de cei ce sutla cu
mare putere•. 

3, E cunoscuta zicala: «Frunză \·er<le frunz'ai fo;.t, - adica frunza 
de nimica, .\\ai Yazut-ai nuntă'n post ?».-Am văzut l,1 un 'fi�an. Cu fasole 
,;i un bostan!•. 

Pamtlle. Lrici 111'1. 
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horilor, cari vor atrage după dansele, Jupă Bobotează, şi nunţile; 
..:op111 tânjesc după colindat, stea, irozi, capră �i altde, iar coată lumea 
la olalt:'i aşteaptă Crăciu11ul sătul, cu mâncarea Je .::arne. 

«Ale Crăciunului atâtea-s : trei zile: după el ( :in] -:u duiumul, 
sărbători şi obiceiuri, cari de cari mai frumoase ... Atâtea obi.::eiuri 
felurite dau prilej ca plăcerile şi veselia să se simtă în orice suflet, 
din orice bordeiaş. Copilaşul mân;Încă hti,-lapte, - «căci popa nu 
mai taie limba». Cei mai mărişori de-abia aşteaptă să mânânce rhiş
m(ă şi cdrnăriori făcuţi cu usturoiu, cig/J.:rnş şi cosli/e fripte în /Jrirgău, 
răcit11ri, «m,li tătucă», din picioarele lui baln11 ! 1 <:ei bătrâni aşteaptă 
şi ei să vină Crăciunul, să-şi mai ungă gâtul cu neo dteva jumere 
din tigău. Cei mai sl111răl11ci/i se ţin val vârtej, să le cumpere tatu-so 
opinci, că doar au să se ducă cu popa ... şi or s'a<lucă acasă plăci11!1•, 
c•ăr:;_iiri, c/Jiroşle şi Iurte. După ce-or găti cu Ajunul, se duc cu steaua. 
Şi aceste-s gânduri, :rn bucluc, pe capul celor de vreo dtt:\",'t p.ilme. 
Flăcăii au şi ci de drilcă: au s:l se ducă cu rnpra,-unii cu 111oş11egii, 
alţii cu ,,mtu!. Dar oricum, tot îi mai bine cu capra, - da să se 
îmbrace aşii fel, ca roate fetele cele mai frumoase ale celor boga1i, 
să nu-şi mai iea ochii dela dânşii. Mul1i anume �•or îmbrădt bine, 
or glumi mult, s'or rătăci, ca doar-doar or punr mana unde li-i 
g:indul ! D'apoi fetele ! Fetele şi ele, cari mai de cari or fi mai gă
tite şi mai ghilosite, mai dârze, să nu mai treacă şi câşlegile Cră
ciunului [fară ca să se mărite]. Seara, bătrânele or sta la uifas până 
într'un t;hziu, or lăudi1, şi or huli : or lăud.i băietii şi flăcaii cu 
inimă: «băietul cutăruia, bine cânt:'t !, al cutăruia bine mai er,·1 
imbracat ca fetele!»; or huli pe cei bablctici,-:ei f:iră yJagă, molăi, 
«pe cei cari n'au nici un Dumnezeu» 2

• 

Acestea însă,-e aproape cu neputinţă de ..:rc.:zur,- nu se în
tâmpl.i pretutindeni. Prin unele sate din jud. Yftlcea, precum sunt 
Voiceştii şi altele, «nu se umblă cu sten11n, nu cu pluguşorul, nu se 
�tie ce-i acela 111oş-aj1111, nu coli11de. Ba încă până mat acum câţiva 

1. Culegere din corn. Boureni, jud. Dolj, împărt. de d-l N. I. Dumi
traşcu: "S'a'ntâlnit Crăci,mul cu Paştele şi s'au luat la cearta. Paştele a zis: 

- Tu, tu eşti trenţăros ... unsuros ... friguros ... 

- Dacă,- da pân' a veni eu, s'au petrecut : o putina cu \·arză, un 
sac cu fasui, apoi o sa se mai treacă un porc gras şi ... bunătate şi vese
lie ... Pe când tu, tu traistă goală, faţă uşoară, numai veselie ... trup fhdul 
*i sărAcăcios•.

2. Dat. Rom. din Cândeşti-Nenmt, împart de d-l Al. Moisei.
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ani, cu steaua veniau prin sat nişte băieţi de prin jud. Argeş şi Olt, 
depărtare de zeci ăe kilometri; acum nu mai vine nimeni din nici 
o parte» 1

• 

Credem a fi o amăgire copilărească credinţa buco,·ineasd care 
ne spune că Criiri111111I este socotit de popor ca un moşne:ig ce vine 
µe un cal alh, <lupii al treilea căntat de cocoşi [in noaptea de 24-25 
Decemvrie] �-

Sârb.'itorilc Cr:icitrnului,- ·,îmi oamenii \"Or merge u11ii pc la 
alţii,-nu se cade să găs,:,ască gospodăriile neîngrijite. De aceea fe
meile, cu tot frigul aspru care poate este pe această \'reme, scot 
.Jin case totul afară, ca să văruească, s,i lipească, s:i tragă brâie, sii 
spele ferestrele şi uşile, să scuture lucrurile, - toate «bloclucurile», 
- din casă, şi să Ic aşeze iadş frumos la locul lor. Intrând cinevi1
în casii, s'o vadă ca 1111 p111Jnr, «s'arninoase», nu altce\':1, dci gos
podinelor mai ales, ,·enind cu pomeni unele la altele, nu Ic va fi fru
mos să audă mai târziu una că i s'au zvonit prin sar vorbe urîte.
111 cură\e11ie, se întrec mai ales fetele, ca să-şi aibă casele îngrijite,
căci la Cr,h:iu11 şi apoi la Sf. \'a�ile le vor ve11i ibovnicii cu uratul
la fereastră, şi Doamne fereşte să zică duşmanul :

- «Văzuşi, vere, la ibovnica ta? Prin crăpăturile ferestrei, se
dădeau şoarecii cu sania la vale !11, 

Cu pri,·ire la îmbrădminte, tineretul mai ales,- «cei ce joacă 
111 horă»,- �aută să se înnoească cu câte ced din vreme, dacă cele 
avute pfrnă arunci sunt ponosite 8

. 

1. Dintr'un ravaş împă1·t. ele d-l I. l'<. Popescu, înY., care aclauge:
«Am cercetat multă vreme ca să pot găsi pe cinevi1 ca să-mi spună să scriu 
vreo colmdti, moş-ajun, uraţie, câ,itec de stea, pluguşor şi alte feluri de 
obiceiuri din aceste sărbători, şi, te-a ferit sfântul sa clau de aş:\ ceva. Nu 
se pomeneşte, nu se ştie nimic. Abia anul acesta [1913], s'a făcut o încer
care cu sorcova de nişte copilaşi , ca o slabă imitaţie din oraşul Drăgă
şani, care nu-i departe uecât de vreo 7 km ... Lucruri triste, dar adevărate•. 

2. Voronca, Dati,iele şi .:re.dniţele poj>onil11i româti, p. 57.

3. lmpărt. de d-l T. Preutesc11, corn. Bălţăteşti, jud. Neamţ: «Luni.

înaintea Crăciunului, este iarmaroc la noi, la Tg.-Neamţ. /\ici oamenii 
vând vite, porci şi se pregătesc cu cele trebuitoare pentru sărbători, 

cumpărându-şi făină, untddemn, ltmitinări şi altele. Acum cumpără haine 
şi le scot pe cele tocmite (la croitori I•-
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CAPITOLUL II. 

TURTELE SI COLACIJ. 

O grij:i ele samă a gospodinelor, în preajma Crăciunului, este 
fkutul /11rlelor şi al co/ori/or pentru ziua de ajun. 

T11rlele se fac clin fâină de grâu «cernută cu sâra cea deasa». 
Făina se cumpăra clin târg, ori o are gospodina măcinată din gr?tul 
sau, la moara satului. Hi.ina se moaie în apă călduţă şi se sară. 
Aluatul, - numit prin p?tqile jud. Tecuciu mai al�s pti11e, - nu se 
dospeşte. 

Din alu:1tul bine frărrnîntat, se rup bucăţele, una câte:: una, se fră
ni;intă din nou şi apoi se Î11ti11rle, - se lăţeşte, se turteşte, - cu s11-

.-ilvr11I sau ci11rilaml, un băţ rotund şi neted, cu care, apăsând cu 
încetul peste aluat, întinde şi subţiază prefăc'indu-1 într'o foaie ro
tundă, mare dt o farfurie sau mai mare încă. 

După ce foaia sau furia s'a subţiat în de-ajuno, se iea binişor, 
ca să nu se rupă şi se pune pe plită, - tuciul sobei de tinichei1, 
pe o !ablii, -- tinichea, - aşezată pe jaratec sau pe fiernl plug11l11i 

pus asemenea în foc, ca să se coacă turta. De pe turtă încep să se 
ridice un fel de beşici cari îndată se rumenesc sau se ard, lucru 
care face ca turtele să aibă un gust plăcut. După ce foaia de turtă s'a 
rum1111t pe o parte, se întoarce şi pe cealaltă, ca să se coacă. [n 
urmă, turtele se pun c!il, adic.i una peste alta, pe sobă sau pe po
li\ă, ca să se usuce pe deplin. 

lntâia turtă pe care gospodina o face, se numeşte /11rla-i1acii. 

Ea se coace tocmai la Bvbolen;_ă, când se dă vacii odată cu târâţele 
ca s'o mânânce, având gospodina credinţă că în chipul acesta vaca 
sa va fi lăptoasă 1• 

Tunele se mai numesc şi milrrele sau pel/11cele, - pelinc11fele, 

I. Dat. Rom. din corn. Jorăşti, ju<l. Co\'urluiu, impărt. de Păr. I. C.
Beldie. 
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Dv11mnl11i, - închipuind, după credinţa poporului, pe cele ce au 
slujit la naşterea pruncului Hristos. 

Colacii se pregătesc fie pentru colindători, numindu-se prin 
unele părţi şi coli11d11/e, fie pentru masa ajunului, fie pentru pome-

Fig. 1. 

nirea martilor. După ce prinen pentru colaci se plămădeşte, - în 
anii din urmă numai cu plii111ndă făcută d:n drojdii de vin, numiri 
şi drojdii, - după ce se frământă şi se lasă ca să răsară, adică să 
înceapă a crt'fe, obişnuit pe cuptor la căldură, învelind covata cu 
blăni, după ce pânea se fereşte ca nu cunH"it frigul să o «dea'napoi» 
din creswl, se frământă din nou pe masă, şi cu mânile, rupându-se 
bucăţi-budtţi, se preface în vi(r groase ca degetul, din cari se îm
pletesc covrigii, - cei dintr'o singură viţă,-colăccii din două viţe şi 
tvlacii, din două viţe împletite şi încunjurate cu o altă viţă (fig. 1) 1

• 

Obişnuit covrigii se vor da colindătorilor mărunti, cu colăceii �e 
\'Or răsplăti colindătorii cei mai mulţi, iar colacii se vor da flăcăilor, 
.:olindătorilor neamuri, vor împodobi masa de ajuri şi se vor da 
de pomană. 

Gospodinele nevoiaşe, după cum vom vede�t, vor înlocui atât 
turcele cât şi colacii, prin felii sau bucăţi de pâne din târg. 

Prin Bucovina, se fac colaci «rotunzi ca soarele şi ca luna» 2
• 

De aluatul de Crăciun se ţin o sumă de credinţe şi <latine. 
Aluatul, din care cu nici un chip nu se împrumută, este dos-

pit ca să se ou:\ găinile şi să fie sănăroase peste vară, iar vitele să 
se plodească, adică să fete. Unele gospodine se feresc chiar de veci
nele lor cari vin într'adins ca s;i poat:i ciupi câteva fărmături de aluat, 

1. Vezi şi lndi,stria Cas11ică la Români, p. r96-7.

2. \"oronca, op. cit., p. 362. 
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ca să iea sporul şi mana 'l'acilor dela acea casă. Dacă o femeie pontt> 
lua aluat dospit dela trei case, dacă dintr'însul face o pâne şi daci 
o mânâncă apoi cu toţi ai casei sale, fără să piardă o fărmătur:'t
măcar din acea pâne, se crede că acea femeie va avd rloşle multe,
cari vor cloci bine şi vor scoate pui mulţi, de cari 11/i11l nu se ,·a
putea ating, 1

• 

Dacii se piistrează acest aluat pentru mai t:irziu, el se poare 
folosi pentru tămăduirea vitelor bolnave de deor/Ji1, 2

• 

Prin unele părţi, gospodinele pun câte un copil de ieau .:u 
gura de nouă ori din aluat, ţinând mânile la spate. Din aceste noui'I 
muşcături se face un dodo11111/c care se conce între �obă şi care, suh 
numele de al11al dela Crări1111, se întrebuinţează pentru diferite boli 
de stomac la oameni şi la dobitoace. 

Prin alte părţi, nl11nl11! t!eln Crăciun se face în seara Crăciu
nului. Unele băbărese adună şi muguri de pm11 roşior, 111ifr dulce, 
n/1111, vi/ir, gor1111 şi cireş, îi descântă şi îi păstrează peste an, penu u 
de 111ducăl11ri, tot o boală de storna, �. 

Prin Bucovina, femeile fac un rrcci1111, un colac în chip de 8, 
care se păstrează pină primăvara, când se afumă şi �c timâie boii 
�i plugul înaintea pornitului la arat. Acest creciun se pune atunci 
în bârsa plugului şi dnd plugarii ajung la ţarină, îl mân:incâ •. 

Dupa ce pânea se dă în cuptor, femeile pun un etir/,1111e stin-, 
deasupra jaratecului. Dacă acest drbune se aprinde îndată, se crede: 
că peste vară popuşoii vor fi buni, şi anume vor rodi bine cei �ii
mănaţi mai în frunte, adică mai timpuriu; dacă se \·a aprinde mai 
târziu, vor fi buni popuşoii sămănaţi mai la urmă; tot astfel se ju
decă şi pentru cei mijlocii. 

ln sfârşit, alte gospodine, dup:ice dau pânea în cuptor, noaptt'a, 
până a nu răsări soarele, merg în grădină cu lopata ridicată şi strig:i : 

-- Cum e cuptorul şi lopata plinii de pâne, aşa să fie copacii. 
- pomii, - plini de poaml 5

• 

1. Voronca, op. cit .. p. -17•
2. Dat. şi cred. Rom. din corn. Zlătărei, jud. Vâlcea, împart. de d-l

G. Fira, înv.
3. Şez!Uocirea. IV, p. 24.
4. Voronca, 0/1. ât., p. 167.
5. Ibidem, p. 48.
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CAPLTOLUL III. 

MOŞ-AJUNCJL. 

In seara de 23 spre 24 Decemvrie 1, după miezul 11opţ11 �1 
pana la ziuă, se obişnue5te, prin unele părţi din Ardeal şi Tarii
Românea�că, sii meargii cetele de copii, alcătuite din doi, trei, patru, 

şi câte odatii şi mai mulţi inşi, din casă în casă, cu roli11t!11, 111,, .. r
aj11n11I, b1111a-dimi11ea/11 �, coli111iiş11I, sau ln111a di111i11m/a la 111aş-nj1111. 

1. Culegere din jud. lfomanati. împărt. de d-l N. I. Dumitraşcu: ln
seara de 23 - 24 [Decemvriej. copiii se duc cu coliacla sau mnş-ajttnttl. 
Mergând la fiecare casă urează «Huna diniinea\a ... , �i spre bucuria lor 
primesc colindeţe•. 

2. Albina. I, p. 386-7: «fn noaptea de 23 spre 2.1 l)ec..:mvrie copiii
umblă cu b1mu-tlimi1tea.ţa. Cu o saptămână mai înainte ei încep a se 
pregăti. Aşa încep a-şi face beţe, cioplind câte un lemn: şi dact1-i întrebi 
ce fac, î\i răspund veseli: 

- [mi fac măciuc:1 pentru buna-dimineaţa!
Asemenea pun pe foc pe mamele lor ca să le facă trt,i�ti, în c;iri

sâ pună ce vor căpăt11 în acea noapte. Cu câtă dragoste fac ei ce le zic 
părinţii, numai ca să-i lase să se ducă cu buna-dimineaţa. 

lndală ce s'a lăsat sec de postul Crăciunului, ei încep a-şi căuti, 
tovaraşi, formând cete dela 10-20 copii, iar în noaptea ajun11l11i se adunâ 
toţi la o casa unde şed până după miezul nopţii, spunând l;i basme �i 
ghicitori, şi după aceea o ieau clin casă în casă zicând: 

- Bmia dimineaţa fo 111oş-aj1111 !
Stăpânii casei Ic dau ·1rnci, j>r1me şi co,,rigi. Aşii, până la ziui'I cu

treieră tot satul şi se înto1·c acasă cu traistele pline•. 
C. Sanclu-i\ldea, Douii neamuri, 13ucureşti 1906, p. 171-_3: «[n a

cestea, Sărbătorile Craciunului se <1propiau. 13ăieţii se prinsesera tovară�i 
pentru colinei şi pentru pl11guleţ. Flacăii puneau la cale Brezciici �i se 
prinseseră şi ei tovarăşi pentru colinei, etici prin partea locului băieţii co
lindă la orice fereastră. de rumân, dar flăcăii intră numai în casele unde 
sunt tlacăi şi fete ... 

Ajunul Craciunului sosi. De noapte, tare ele noapte, incepnra a fierbe 
bi\ietii. li Yelleai curgând pe uliţă cete-cete, cu săculeţele pe după gât, cu 
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Prin jud. Muscel se zice ci't umblă cu coli11deţele 1
• 

Prin unele părţi din jud. Prahova, aceasta se face în seara de 
22 Decemvrie : ccCopiii dela etatea de şapte până la treisprezece ani 
se întrunesc la unul din hanurile mari ale comunei, cam de obiceiu 
în unul din acelea unde se face hora. Aci dă fiecare câte 5, 10,

15 bani, după putere şi fac o �umă, pe care o dau cârciumarului, 
ca să le dea lăutarii, să le cânte şi ei să joace. 

Tn această sară nu vine nimeni la han decât numai copiii. 
Petrecerea lor ţine până la 12 sau I noaptea, când se împart 

în grupuri câte 5 sau 6, sub conducerea unuia mai mare dintre ei. 
Plead toţi 111 toate părţile, strigând pe la ferestrele locuitorilor : 

- B111;a dimi11ea(a la 111oş-aj1111 !
Stăpânul casei iese şi le dă covrigi, 111m:, llllri sau cvli11drfe, cari 

sunt singura răsplată a umb!etului lor» 2
. 

Obişnuit copiii au trăistuţe sau săc11i în g:'lt sau beţe în mână, 
pentru ca să se apere de câni şi să se sprijine la alunecuşuri. 

Prin Banat şi prin unele părţi din Ardeal, copiii cari merg cu 
colindul, se numesc pi/erei sau pizrrei; împărţiţi pe cete sub con
ducerea unui vătav de ceată, ei umblă prin sat dela cas,i la casă, 
poftind ziu:.i lui Ajun cu adausul: cccă-i mai bună a, lui Crăciun.» 
Piţereii pot umbla slobozi prin casele oamenilor, căci după credinţa 
poporului ei sunt purtători de noroc şi fericire. De cum intră în 

beţe în mâni. fntrau în curţi şi cânii tăbărau pe ei. Ei se apărau cum 
puteau mai bine, se apropiau de fereşti şi strigau cu glasuri subţirele: 

- Buna dimineaţa la rnoş-ajun,
Buna dimineaţa la moş-ajun, 
Buna L!imineaţa la moş-ajun! 

far femeile ieşiau în pragul caselor, cu sufletul vesel de bucuria 
darurilor, cu şorţurile pline de mere, de nuci şi de covrigi. 

Uneori se întâlniau cete vrăjmaşe. Cei mai slabi stăteau de se so
cotiau ce-i de făcut: sa dea piept, ori s'o tulească la fugă ;,i să-şi scape 
nucile strânse cu atâta alergătura. 

Iar când se luminase de ziua, alt rând de vestitori ai Crăciunului 
ieşi de prin case. Emu copilaşii de câte: trei, patru, mult cinci ani, cari 
plânseseră le mamele lor, sa le facă şi lor s�culeţe spre a striga şi ei. Şi 
îi vedeai mergând domol, ţinându-se de mână, cu câte un frăţior mai mare, 
care-i apăra de c:âni. Şi glas11l lor rasuna subţire şi sfios pe la ferestre�. 

1. C. Rădulescu-Codin ,;i O. Mihalache, Sărblitorile poporul'l,i, p. 95.
2. Culegere din Predeal de d-l V. (;avril �i împărt. de d-l Şt. St.

Tutescu. 
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vreo casă, e datina ca piţereii să scormone focul din vatră cu beţele 
ce poartă în mâni şi cari se numesc colinde 1

. 

Prin Munţii-apuseni, în zorii zilei de Ajun, copii dela r 2 la 
q ani, formaţi în cete dela 5 la 40 de inşi, pornesc în strigări a co
linda pe la case. Intrând ei zic, în rotacismul lor: 

Bur aj11r11l lui Crăcim·! 
iar ieşind : 

Noi ieşii/!, D111/!11e:;._e11 intrii ! 
Ei se numesc pi(arei şi colindă până seara 2

• 

Prin unele părti din jud. Gorj, mamele pun copiilor în săcui, 
la pornire, 1111ci şi 111ere, pe care copiii în parte le mânâncă, iar ră
măşiţa o păstrează, dci aceste nuci şi mere purtate de colindători, 
descântându-le şi dându-le să le mânânce femeile cari nu fac copii, 
se crede că vor naşte nu după mulţi ani. 

Aceste nuci şi mere, precum şi colacii pe cari copiii îi strâng 
in această noapte, se dau vacilor spre a făta vi(ei mulţi, - cât de 
mulţi sunt şi pi{iiraii, - nume ce-l poartă atât copiii cât şi colacii 
pe cari cetaşii îi dobândesc în schimbul urării lor. 

Dela acest nume, şi aceast:i datină a umblatului se numeşte 
«111 pi(ărăi», iar ajunul Crăciunului mai poartă şi numele de «în 
ziua de pi\ărăi». 

Prin jud. Muscel, în noaptea de dtre Ajun, tineretul se adună 
la o casă, bagă lăutari sau cântă unul din fluier şi aici se pun pe 
sbcreg11ială şi petrecere până la miezul nopţii, când pornesc spre 
capul satului, de unde ieau casele de-a rândul strigând : 

- Buna di111iuen/n la 11101-ajun !
Gazda le dă coli11dr(i: covrigi, colăcei, poame, iar câte odată 

şi câte un păhărel de vin. Unii gospodari îi bagă în casă şi îi pun 

I. Sim. l\fangiaca, Calendar pe 1882, p. 9-10.
2. Frâncu, Candrea, Româ1iii din Mimţii-apuse1ii, p. 141-2. - Ma

rian, Leg,mdele Maicii Domnului, p. 52: «Ziua dinaintea Crăciunului o 

numesc oamenii [din Tara-Românească] Ajun sau Pi(erei. In această zi 
se adună la capul satului toţi copiii de ambele sexe, mic şi mare, până la 

vârsta de 15 ani, pentru a se duce apoi prin tot satul din casă în casă şi 

a lua colaci, un fel de pâne mică, făcută de ţarance, colaci cari se numesc 
şi ei câte odată piţen1i. Piţere·i se numesc şi copiii cari umblă după colaci. 

Tn alte comune, cuvântul Piţerei însemnează mai special copiii cari meri,( 
în ziua Ajunului după colaci, sau obiceiul de a aduna colaci. Câte odată 
P.iţerei = ajunul. In corn. Peşticani, P.iţereii se numesc şi Moştenitori, iar 
în corn. Stolojeni Coliudeţi». 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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să scociorască cu ciomegile în foc, ca să aibă noroc la cloştele cu 
pui. După aceasta strigă de trei ori «Buna dimineaţă la Ajun». 

Dimineaţa şi ziua umblă cu colindişul copii mai mărunţi 1
. 

Prin unele părţi din Oltenia, copiii îşi mai fac şi un stmg 
alcătuit dintr'o prăjină lungă, împiestriţată la fum cum vom vedea, 
în vârful căreia leagă o basma, două sau trei, cari au un ban ci,· 
argint, câteva fire de b11s11ioc şi puţină lămâie, închipuind dan_;rile 
pe cari magii le-au adus la ieslele în cari s'a născut Mantuitorul. 

La fiecare casă, urarea este aceasta : 

- Buna <liminea\a la moş•njun !
Că•i într'un ce}1S bun!

1n acest timp, unul din casă iese afară cu o farfurie pe care 
sunt grăunţe de grâu, frrsole şi porumb, din cari colindătorii luând 
câte puţin, aruncă prin casă ; aruncând cu grăuntele, pe rând, în 
sus urează astfel 

Grftul atftt, 
Spicul atât, 
Pita cftt masa, 
Fuioarele 

Mi:inuşele 
Cf1t mă tuşele! 
Cc·i afară, să izvorască, 
Stăpânii să stăpftnească 
Sănăto�i 3

• Cât râştitoarele 2. 

Prin unele părţi din Ţara-Românească, urarea dntată este aceasta: 

Buna diminea\ă la moş·ajun, 

Ne daţi 

Ori nu ne da\i ·? 

sau, cu muzica d.Jui Al. Podoleanu, pe două voci 4
: 

�ll•�retto �� 

� 

- � \ , t

Fifo . t 6' t' t1 �qpPE·?;�-•-=; 

sau 

Bu · 11d-d1 m, •nro {a la MO$ A Jun N1 • daţi ori nu n.• datP '"r /\'1• da(1 or, nu n�• (!::I, ,;;. tlt1(1 nr doţt} 

Buna dimineaţa la 11101?-ajun, 
Buna dimineaţa la moş Crăciun, 
Ne da\i, ne <la\i, ori nu ne da\i '? 

Ne daţi, ne da\i, ori nu ne <la\i ·? 

I. Codin, Mihabche, op. cit., p. 95.
2. Râschitoarele pentru jurebi i.
3. Albina, I, p. 297-8.

4. Idem, XrI, p. 292,
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Buna dimineaţa, 
OaP-nc colifldeaţa I 
Buna dimineaţa la moş ajun, 
Da\i-ne un colac hun! 1

Prin jud. Ialomiţa, pe-alocuri, în loc de «Buna dimineaţa la 
moş-ajun, colindătorii, prescurtând, zic: 

Neaţaluş, 

Nc�1\iduş, 
Ne dai, lele, ne dai ·1 

Mai demult, tot prin această parte, spun bătrânii că se zicea şi: 

Mă chitii, 
Mă chitii 
După sac, 
Dă-mi, babo, colacul 
Şi bor11acul, 

Să mă duc la altă casă 
Unde-i fata mai frumoasă ! 

după care ieşia gazda şi dădd colindător�lor nuci, bomaci, - un foi 
de colaci mici, covrigi ori ba111 2

. 

Prin satele bulgăreşti din Ialomiţa, locuire în -întregime sau 
numai în parte de Bulgari, copiii umblă cu «Buna dimineaţa» în 
ziua de ajun, de îndată ce trece soarele de amiază, şi până seara, 
strigând cât pot mai tare : 

Ho\a 'n bo\a coladelc, 
Dăi, babo, cravaicclc, 

după care primesc dela gazdă nuci ori colaci, făcuţi în acest scop» s_ 
Prin Banat, feciorandrii colindători, ajungând înaintea casei, 

cântă în cor: 

Buna ziua lui ajun, 
Că-i mai bună a lui Crăciun! 
C.iţi mici,
Cfiţi purcei,
Fug copiii după ci.
Cârnaţi,
Cârnati,

leşi, gazdă, de ne da\i. 
Lopociţă, 

Lopoci\ă, 
feşi, gazdă că ni-s d'o viţă. 
Covrig, 
Covrig, 
feşi, gazdă, că ni-i frig! 

1. G. Dem. Teodorescu, Poezii populare, p. 11.
2. Dat. Rom. din corn. Urziceni, împărt. de d-1 Dobre �tefănescu.
3. Albina. III, p. 340-1.
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După ce primesc crirna/i, slă11i11ă sau bani, colindătorii mai 
strigă : 

Câti:i trestie la gazda prii casă,
Atâţia gologani pră masă I 

Şi apoi pleacă de-acolo 1
. 

Prin păqile de miază-noapte ale Olteniei, copiii se scoală cu 
noaptea'n cap «şi se duc la biserică, unde bat toaca toţi cei cari 
ştiu să o mănuească mai bine, şi o bat şi strigă 'n gura mare: 

Hă, hă, hăăă ! Buna ziua lui moş-ajun,
Că-i mai bună a lui Crăciun. 
Diminra\a înlr'un ceas bun, 
C.:'un cârna\ şi-un c;,Jac bun I 

Când se vede că s'a strâns tot satul, adică copiii dela cinci 
ani, până la flăcăii şi fetele de optsprezece ani, se alege un vătav, 
care se chiamă vătrai. Se chiamă «vătrai», fiindcă el intră întâiu în 
casa omului şi bodicăie cu colinda în foc, unde găseşte câte un d<n•
lele, - bosta11, - îl iea şi dă la tovarăşii lui ceilalţi, cari au grijă s.i 
nu se certe piţărăii. 

Când piţărăii au venit la casa omului, m11ul îi bagă în curte 
pe toţi şi scoate o coţovaică, - coajă de dovleac, cu seminţe de 
cânepă, in, porumb, grâu, semi1Jţe de dovleac şi i le dă vătraiului. 
Vătraiul iea cu mâna, arunc.i în toate părţile, pe casă, pi111niti şi zice : 

Să crească, 
Să îmmul\cască, 
La mul\i ani ca să înllorcască ! 

Câte cuie pc casă, 
Atâpa galbeni pc masă,
La anul şi I:, mulţi �111i ! 

Atunci omul iese cu desagii şi le dii la toţi pe rând pi{ririii. 
Piţărăi se dă : covrigi, simigi, boabe fierte, perl', mere. r,1/h•ii, {11iră. 
fiartă, i,i11 şi altele. 

Şi aş;'1 [se urmează] până seara, dnd toţi pifnrr1ii vin rebegiţi 
de I

°

rig acasă, dar ,·eseli că vin cu sacul plin> i_ 

Prin unele părţi, mliude{ele se mai numesc şi boli11de/e, frăm:în
t:indu-se şi cocându-se în noaptea Ajunului 3

• 

Uratiile moş-ajunului sunt adeseori p.1ro<liatc:, nu însă la fe
restrele celor ce strig:l «mai la ziuă»,-vrând prin aceasta s:i inţeleagii 

r. Culegere de d-l Al. Tânţaru.
2. Dat. Rom. din corn. Vâlcelele-din-Topeşti, jud. Gorj, împărt. de:

d-l L T. Ciuncanu.
3. G. Oem. Teodorescu, op. cit., p. JO.
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colinJătorii că nu sunt prim1ţ1 la acea casă, - ci cu alte prilejuri. 
Numai copiii mici o fac, fără ştiinţă chiar şi la ferească. 

Iată dteva din aceste parodii : 
Intâia: 

Buna diminea\a la moş-ajun! 
Ne dai, ori nu ne dai ·t 
l)ă-mi un covrig,
Că mor de frig;
Dă-mi o nucă,

A doua: 

Buna dimineaţa la mo�-aju11, 
Buna diminea\a la moş-Crăciun, 
Daţi-ne câte un covrig, 
Că tremurăm de frig; 
Dali-ne cftte-o nucă, 
Că vă dăm de ulucă ; 
Da\i-ue câte-un măr, 
Că vă luăm rle păr ; 

Şi a treia : 
Buna diminea\a la lllO!;i·aju11, 

fntr'un ceas bun. 
Dă-mi un covrig, 
Că nu mai pot de frig; 
Dă-mi un măr, 
Că mă ieau cu mâ11ile de păr ; 
Dii-mi o Ilarii, 

Că mă dau cu capul de-o ulucă; 
Dă-mi o pară, 
Că mă dau cu capul de scară: 
Dă-mi un măr, 
Că mă tnig de păr; 

Ua\i-ne cftte-o parii, 
Că Yă lovim de scară; 
Da\i-ne dtc-un şorici, 
Că noi nu plecăm d'aici; 
D;i\i-ne măcar parale, 
Că luăm uşa'n spinare; 
Ne da\i, ne da\i, ori nu ne da\i , 
Că de noi 1111 vă scăpa\i ! ' 

C'am inghe\at de-aseară ; 
Dă-mi o nucă 
Că mii dau cu C}lpul de ulucă; 
Dă-mi o pnril, 
Că nu mai plecăm de-aicea, 
La nnul 
Şi la multi ani!' 

1. (;. Dem. Teodorescu, op. cit., p. 12. - Vezi şi N. Păsculescu, Lit.

pop. rom., p. 5. 
2. N. Păsculescu, op. cit., p. 5. - M. Lungeanu, ln sărbători, Bucu

reşti 1910, p. 14- 5 : clar în prag iese Simena, fata cea mare a lui Stancu 
Lupu, coboara repede treptele cu ciurul tinut pe şold şi merge înaintea 
copilaşi lor, cari abia pot paşi prin zăpada ulltt'lvi',loasă. 

- Olileo ! Mânca-v'ar lelea de bi,rduşi ! Veniti încoa, să vă dea
lelea pânică şi câte un măr. 

Copiii se fac roată'n jurul ei, tremurând de gerul aspru al dimineţii. 
- Să strigaţi întâiu şi-apoi vă dau !
Mititeii se uită unii la alţii şi-şi şterg nasurile cu mânecele ze

ghiuţilor. 
- Ei, începeţi odată «Uuna dimineaţa la moş-ajun!•, îi îndeamnă ea.
Şi copiii prind curaj :

- 'Mneaţa la mos-azun !
Ne daţi câte-un covlig
Că mulim de flig ;
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Prin unele părţi de jos ale Olteniei se pare că datina de a 
umbla cu moş-ajunul în dimineaţa Ajunului, s'a contopit cu o altă 
datină care se practica mai demult în chip de sine stătător, care 
se numia «în colindeţi» şi pe care vom vedea-o într'alt capitol. 
Astăzi, prin aceste părţi, cererea colindeţilor se face la fereastă şi dacă 
gazda primeşte cârdul de colindători, aceştia intră în casă şi zic : 

Buna dirninea\a la moş-ajun. 
Buna dimineaţă la moş-ajun, 
Buna diminea\a la moş-ajun! 
Boi, vaci, 

Cai, oi şi porci, 
Sănătate, 
Bogtitate, 

Că-i mai bună decât toate, 

sau această urătură mai lungă, având în cuprins adause părţi din 
colindele obişnuite : 

Bnna dimineaţa la moş-ajun, 
Buna dimineaţa la moş Crăciun! 
Ne da(i, ue da\i, ori nu ne da\i I 
Tar ocum, boierii bogaţi, 
Dela noi acum afla\i 
Cl1 s'a născut mântuito•· 
1n puiatul I boilor 
Erou eroilor (sic)
De maică-sa înso\it 

Isus Hristos cormtmcit.
Scula\i, sculaţi, scula\i, 
De Yă'mhrăca\i, 
Căci lumina, iat'o, vine. 
Să vă mai cântăm odată 
Pentrn ziua luminoasă; 
Ne da\i, ne da\i. 
Ori nu ne da\i !2 

Stăpâna casei, punând colindatorii la rând, le dă la fiecare 
«dte un roli11dete care e mai g/Jeros».

Dacă cei din casă nu răspund, colindăt0rii adaugă: 

Mărăcine 1n fere:1stă, 
Inima să te lovească, 
Cu copii şi cu nevastă a 

sau alte cuvinte de ocar;l. 

Ne daţi câte-un 111ăl, 

Că ne luăm de păl ! 
Simina râde de se prăpădeşte. Stă aşa plecată, le dă câte o bucă

ţică de pâne, câte un măr creţesc, îi sărută pe toţi, întrebând în parte 
de fiecare : 

- Da tu al cui eşti ?
Se uită după ei mult, le mai strigă'n urmă şi iar râde când vede

pe câte unul căzând mototol în zăpada,. 
I. Ieslea.
2. Şt. St. Tuţescu, Coli-ncle din popor, Craiova 1909, p. 5-6.
Ibidem, p. 7. 
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CAPITOLUL I\·. 

ICOANA. 

Prin uncie păr\i este obiceiul ca în ziua de Ajunul Crăciu-
nului, b:iieţii, d,1r mai cu samă dnt:iretii bisericeşti 1 sa 11111/,/r m 
i,-,1111111, - o icoană pc care e!-te zugrăvită naşterea lui Tsus Hristos 
in mijlocul staulului. 

lntrând în casă, fără a zice alee ,·orbe, unul din biiietii aşează 
marginea de jos a icoanei pe piept, ţinând-o cu mânile de cele do1d 
.::0l1u1 i J<· su�, Jupă .:are in.::ep să dnce troparul )(aşterii Mântu itorului. 

« aştcn.:a ca I ln\to.hc, Dumnezeul nostru, r.isârit-a lumii lu
mina conştin\ei, ca intru lLlnsa cei ce sluji1u stelelor, dela stea s'au 
indpt �:i se închine ţie, Soardui Jreptiiţii, �i sii te cunoască pc 
tine Răs.1ritul ce! <.k �us, Doamne, m:irire \Îe ! 

Fecioara ast:izi pc cel mai presus de fiinţă nJşte ş1 pământul 

I. Cmlin, /llihalache, op. cit., p. 95: .rn ziua de ajun, ţârcovnicii 
umbla cu Cr„ci,mul, icoana care inchipuie Naşterea Mântuitorului. cân
tând cunoscutul imn: Naşterea ta Hristoase, Dumnezeui nostru ... , iar toţi 
.:ei din casă sărută icoana. Li se dau bani, covrigi, ;,i coli11dete>. - ;'ii. 
Lungeanu, op. cit., p. 19-20: c ... şi zăre;,te pe dascalul i\larin urmat de 
o droaie de copii cari încep încă de pe trt:pte cântecul: raşterea ta Hris
toase .... > Da!>calul îşi scoate căciula, se ploconeşte şi zice gazdei : 

- «La multi ani, logofete I. ..
[Gaza,] <lupa ce a sărutat sfânta icoană cu chipul ;-.;c1şterii Domnului

în iesla dobitoacelor şi a ddt dascalului o băncuţa neschimbata, [porneşte 
Yorba de una şi de alta ; apoi :] 

- Stai, că nu pleci d-ta aşâ uşor dela mine. Ce Dumnezeu! Odată
pe an doar vii la noi cu icoana! 

Şi strigându-şi fata : 
- Simino, tată, r.hiama copilaşii ăştia dincolo, şi ,·ezi de le dă ceva 

r.alJuţ, c'or fi îngheţat jeliţii (sărăcuţii, vrednicii de jale): iar pentru noi 
scoate un borcănaş de ţuică din butoiul ăl mic, ferbe-o şi fa-o tu cum ştii 
mai bint:. cu piper şi zahar, că noi o să mai ttiiiiim niţel di:-le noastrt, ... > 
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peştera celui neapropiat aduce, îngerii cu păzitorii slavoslovesc �i 
maghii cu steaua călătoresc, că pentru noi s'a născut prunc tânăr, 
Dumnezeul cel mai înaime de veci» 1

. 

Această datină nu este decât o înfăţişare a «umblării cu aju· 
nul» al preotului, care, oeputfrnd colinda într'o singură zi prin 
cele mai îndepărtate cătune ale parohiei sale, trimite în locu-i dn
tăreţii dela biserică şi, la nevoie, chiar oameni, - feciori mai ales,
străini de biserică 2

• 

I. Culegere din Tg.-Ocna.-G. Dem. Teodorescu, op. cit., p. 10.
2. Prin 1912 mi se pare, lupta politică dintr'un sat tutovean aducU1

la prefectură o plângere împotriva unui preot: că nu-şi îngrijeşte popo
rul cum trebue. Ca dovadă se scria că într'o cătună trimisese dascalul cu 
icoana, în loc să «umble• el. Fireşte era lipsa de vreme care-l facca pe 
preot să•şi trimită dascalul cu icoana Ajunului. 
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CAPITOLUL \'. 

SFINŢIREA l\lESEJ DE AJUN. 

Cân<l cocoşul vesteşte miezul nopţii, spre Ajun, gospodinele 
se scoală ca să 111oaie 111r1e/e. Clitul <le turte se scoboad dela locul <le unde 
fusese pus ca să se usuce şi sI fie ferit de ochii şi mânilc copiilor, 
se ieau câte 3 4 turte, se rup în două ori în patru bucăţi şi se 
moaie într'o apă călduţă în care s'a topit :;,a/Jă,· şi apoi se aşează pe 
fundul unei farfurii. Peste acest strat de turte se presară zahăr pisar, 
amestecat cu miez de 1111că, asemenea pisar, sau numai jolfă, julfă, 
jo{ă sau j11flti 1 de sămân\ă <le cânepă. 

Unt:le gospodine îndulcesc apa cu 111icri• �-
Pe la târg sau chiar şi prin sate, frunr aşii a<laugă �iapă de flori, 

migdalr şi alte «bunătăţi» frumos mirositoare. 
Peste acest strat se pune un alt rând de turte 111uiate, şi iarăş 

julfo sau miezul Je nucă, şi ast(el se unnea;d p,lnă se umple blidul, 
peste care se presară zaharul sau miezul <le nucă; alte ori, turtele 
se ung cu miere, căci deasupra nu se pune niciodată jul(:'i. 

Gospodinele cari, din pricina nevoiii, nu au turte, taie felii 
Je pâne de târg şi le îndulcesc în apă cu zahăr, punându-le apoi pe 
farfurii în locul turtelor, căci ajun fără turte sau «tune-rupte„ n'ar 
sta frumos pentr:.: cinstea casei. 

Cân<l lucrul acesta este isprăvit, femeia merge în «casa cca 
mare» sau în «casa de dincolo»,-odaia (arc este păstrată curată, -
aşează pe masa de sub icoană cea mai frumoasă fa1ă de masii pe 
care o are, iar pe mijlocul ei pune o sticlă de vin roşu, prdhir 3, iar 
la lipsă alb. La dreapta sticlei pune o farfurie cu rurte, iar în cea-

1. Culegere din jud. Botoşani, împărt. de d-l D. Furtună. - Pentru 
chipul cum se pregăte�te jolfa, vezi lndi,striri casnică la Romani, p .  '.!41· 

2. Şe,;tltoarea, VfT, p. 35. -- Albina, I, 1>, 391. 
3. Prbfir, roşcat, amestec din alb şi roşu sau colont din pricina rn

sului care în anul trecut a păstrat vin roşu. 

Pamfllo, (.'ru'ciu.nul. 
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!altă parte o farfurie, jumătate cu bob Jara/11 sau (ăcii/111/, - sleii,
după cum se spune prin �1unteoia, - cu ceapă prăjită pe deasupra,
iar cealaltă jumătate este plină cu perje fierte. ln cele patru cornuri
sau colţuri ale mesei �e a�ează câte un ro/ac, iar în lipsit, dte un
sfert de pânc. Intre colacii <lin dreapta se pune dte un fuior de
rrinepii, bine periat, zidnJ unii că acesta este barb:i lui ,\loş-Criici1111;
adevărat. e un mic plo..:on preotului; prin alte părţi, «fuiorul popii»
se dă de obiceiu în ajunul B.1b,11,:;_,•i 1

. 

Prin jud. Neamţ, gospodinele pregătesc, pentru masa preotului, 
borş c11 lilaz.ere, plnc/Jie Cil rig/Ji, - /Jribi, /Jrighi, - găluşte, salata <le 
masline cu oJel şi ceapă, pere fierte, locmagi cu zahăr, grâu in<lulcit 
cu miere, ş. a. �. 

Prin jud. Su::eava, se pun pe masă cele mai bune bucate de 
sec. «Nimeni n'are voie s:i descopere masa până nu intră preotul 
pe uşă. Tot aş;\ n'are dreptul să guste din masă, căci se crede că 
unul care ar face acest lucru, ar face bube. Preotul cântă şi apoi :,tă 
pe l.1iţă după ce blagoslo,·e�te intreaga masă. Iea şi gmta din fie
care fel <le mâncare. Bărbatul Jestupă sticla cu vin şi cinsteşte pe 
preot. Protul face urările cuvenite în legătură cu venirea snrbatorilor. 
De-i glumeţ, mai spune dte o glumă; �ustii Jin ma�ă şi cei ai 
casei, şi ceeace le-a· rămas, dau şi la alţi megieşi, ca Dumnezeu să 
primească» 8

• 

Jn acest timp, afară arde căţuia cu t:imâie. 
Ca plată preotul iea gologanii pe cari îi g:iseşte sub faţa de masă, 

pe cornul mesei din faţă şi din dreapta, cei doi colaci <lin dreapta 
precum ş1 o parte din vinul din sticlă. Dascalii poann pc umăr 
dăsagii cu colaci, ajutfrndu-se la acl'.asta şi de alti oameni din sat 
sau ucenici dela strană 4

. 

Prin Buco,·ina se pune pe masă gni11 Îlert, crezându-se că 
<latina a r:imas de când Maica Do1111111!11i şi cu lrns Hrislos au bine
cuvântat grâul sămăn,itorului ce le-a arătat drumul spre Egipt 5, 
dnd Jidovii lui Irod căutau prunci : 

De doi ani şi mai în jos, 
Ca s'omo::u·e pc li rislos. 

J. Dat. Horn. din com. Tepu. jud. Tecuciu.
2. Dat. Hom. din corn. Balţ/\teşti, împart. de d-l J. T. Preutt::scu.
2. Dat. Rom. din corn. Cândeşti, î.mpărt de d-l A. :\Joisei.
4. Dat. Rom. din com. Ţepu, jud. Tecuciu.

5. !\'[arian, Legeiidele Afc,icii Domnului, p. 87.
6. Voronca, op. cit., p. 56.
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Felele pun repede sub prag câte o spelcă, ac de păr, - ca 
să treacă preotul peste dânsa. După ce ,·a trece, fata va lua-o şi va 
pune-o în cap, va dormi noaptea cu dânsa şi astfel îşi va visa vii
torul soţ. 

Alte fete pun grâu pe patul unde va sta preotul, ca să se mă
rite în câşltgile viitoare J. 

Alte fete roagă neapărat, prin mamele lor, pe preot să stea 
c:tt de pu1in pe laiţă şi să guste din masă; altfel nu v111 pe/itorii 
de grabă. 

După ce iese preotul şi cârdul de copii din casă, gospodinele 
mătură nunui decât casa, ca să fie ferită de purici peste vară 2

• 

Unele femei pun câteva grăunţe sub aşternutul unui pat, unde 
va şedea preotul, ca să-i stea cloflele pe ouă. Preoţii ştiu acest lucru, 
stau pu\in pc pat, căci dacă nu stau, femeile îi pândesc pe furiş şi-i 
petrec afară cu cociorva pe la spate, aşezându-se apoi d:rnsele pe 
locul unde trebuia să şeadă preo\ii 3

• 

Datina de a umblă preotul cu Ajunul, ca s.i sfinţească masa şi 
să vestească enoriaşilor :--:aşterea Domnului, este, de bună samă, 
foarte veche. Diaconul Paul de Aleppo, notarul şi înso\itorul pa
triarhului Macarie al Antiohiei, călătorind i11 1erile noastre pe aproape 
de jumătatea veacului X\'Il, înseamnă urmato„rele: «c de obsen·at 
că în această ţară se obişnueşte în seara despre :--:a�1erea lui Hristos, 
ca toţi preoţii din diferite târguri, însotiţi de sărmani, de .:ete\i şi 
de corişti, s.i se ducă în cârduri, purtând icoane şi să umble prin 
norod toată noaptea, vizitând casele boierilor şi urându-le bucurie. 
Astfel umblă ei toată noaptea, cântând Naşterea lui Hrisros». 

Că nu-i vorba de colindul de seară al tineretului, ci de ve
stirea Naşterii şi sfintirea mesei, dovedesc şirele următoare, cari în
tr'ade,·ăr ne ,·orbc!>c despre colindători : «Tot asemenea făceau lău
tarii, toboşarii, flautiştii, colindând în cete toată noaptea urmăroare 
cu lanterne pe la casele boierilor celor mari»'· 

Fiindcă de obiceiu µrin cele mai multe părţi poporul, adică 
parohia unui preot, este foarte mare, foarte răspândită, preotul por-

1. C. D. Gheorghiu, Cale11dnml femeilor s"perstiţioase, p. 105.
2. l)at. şi cred. Rom. din corn. Cândeşti, jud. Suceava, împărt. de

J.J Al. Moisei. - Voronca, op. cit., p. 46.

3. ,')ezlttoarea, III, p. 50.
4. Arh. ist. Ro111., 1865, p. 89.
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neşte cu ajunul încă de cu noapte; poporă11ii ştiu aceasta ş1 st 
preg:i tesc 1

. 

De pe la poarta preotul începe sa cânte «Naşterea ta, Hristoase ... »; 
intrând, d:i tuturor celor din casa să s:irutc icoana. 

La Rom:'111ii de pc Unga �uct·a\"a :;,i prin unele păqi Jin ;\lol
dova, nu se îa..:e ..:i11a de sc.11':i ca în părtilc Cern:iu\ilor, ci atun..:i 
se man;în..:a, la venirea preotului. Dup:i ce a venit şi a blagoslo, it 
masa, cei din casă se aşează la masa J_ 

Prin Buco,·in.1, uncie femei îşi Î1l\'a\ii copiii sii zid atun..:i 
când aud pc preot cânt;i11d în ..:asă, de dte trei ori: (<gai11ile se 
ouii11, cu credinta c:i astfel găinile se \·or ou:1 în şir tot anul. 

Prin Ardc.:al, pn.:cum de pilda 111 Tomnatc.:c, !"cmeile /ipii, 

arund, fc1c cu r0111şil după preot, ca sa nu i m:in:încc p111wii 

peste ,·a ri'l a. 
Alte go,podinc icau un linguroiu Jc grti11 fint �i indulcit cu 

miere, ..:arc se afl.î fH.: ma,ii, şi arunca de trti ori în pod, prinz:ind 
pc cel cc cade şi păstdndu-1 până în ziua dnd se s..:ot 11/bi11efr. 
Atunci si: ica a..:el grau şi se pune suh şuubeie, iidnd .1lbmclor: 

Aş:1 s:i fiţi de roditoare şi de c111s11tt·, prtcurn t:ste grilul'· 
Cu acest gui11 din :ijunul Cra..:iunului ş1 ..:u ag/Jiasmil Jt:la 

Bi>bolea,11 se stropcsc grad1111/e ca sa roJc::1sca '·. 
InJată dup:i plt:carca prtotului, gazJa, Jand ced1 turtt· celor 

din c.i-:i, pleacă prin vccmi cu altt: turte şi bucate, spn.: a le da de 
pomana, pentru sufletul moqilor, pentru snnatatca celor vii şi pt:n
tru rodul dmpului 6

• 

I. Cu privire la acest fapt: O fomeie, care l'tii1 el\ preotul va veni
cu ajunul c.J..: cu noapte pe la c.Jf1nsa, s'a sculat tare c.Je c.Jimincată, s'a pre
gătit �i a început sa lraga cu 111·echea prin vecini, sa au<la clacă nu cum\·,, 
s•apropie preotul. C,inJ în sfâr�it ;,i preotul a ajuns la casa ei, femei,1, 
spre a-�i ar:1ti1 grip cu care l-a a�teptat, i-a z,s : 

Vc:ni�i pnrinte? lată, 
Caţi dni latra. 

Toţi credeam ca-i sfinţia ta ! 

2. \'oronca, op. cit., p. 46. 

3. Ibidem, p. 1202; v. ;,i p .. \6.
4. Marian, hisectele, p. 152.
5. Gazetei ist'ltl'a1mlui, \' III, p. q9.
6. Albiua, I, p. 391.
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CAPlTOLUL \'I. 

DATINI sr CREDINŢE �IĂRUNTE LA AJUN. 

1n afară de datinile şi credinţele cari s'au arătat şi cari se vor 
mai arăta în capitolele următoare, ca legându-se de ziua Ajunului, 
r.imân pe din afară o altă mul{ime de datini şi credin{e mărunte, 
pe cari le dăm în cele ce urmează, Întocmite Într'un izvod după 
cum curg. de obiceiu : 

Prin jud. Romanaţi, în seara de 23-24 Decemvrie, A:icăii se 
duc pe la familiile cari au fete mari şi le urează noroc şi fericire la 
mărilif 

1
. 

Spre Ajunul Crăciunului este bine ca muncitorii de câmp să 
se gânJeasci la pop11foi, ca să-i viseze peste noapte. Cum îi vor visa, 
aşa vor fi popuşoii peste an 2• 

Pentru Ajunul Crăciunului go�podarii îşi strâng de prin sat 
roate lucrurile cari le a\"eau d&te cu împrumut, pentru ca sfintele 
sărbători să le găsească şi pe dânsele acasa, căci altfel, se crede că 
ele vor plânge 3• 

Io ziua de Ajun, unele femei, şi în deobşte toţi ai casei, când 
ies afară întâiu de dimineaţă, la înapoiere caută să iea câteva surcelr 
în mână şi când intră în casă, împarte 11111tl câte 11n11/ prin asă şi 
zic, ca şi colindătorii: 

Uună diminca\a la Ajun, 
Că-i mni bunii a lui Crăciun ! 
Pui, vaci, oi, purcei, ş. :1. 
Sănătate 
Bogiltatc, 

Că-i ma: bună decât !oale ! 

Astfel zic şi când se duc prin alte case. 

1. lmpărt. de d-l N. I. Dumitraşcu. 

2. Cred. Horn. din corn. Catanele, jud. D6lj, împart. de d-l �t. t.
Tutescu. 

3. \"oronca. up. cit .. p. ·o. 
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Aceste surcele se numesc pui. «Când ci nevi fură pui tlc-nldeştm 
în noaptea asta a Ajunului, atunci zice că-ţi moare toată vara /Joarăle» 1

. 

Unele femei se sco.dă inainte de răsăritul soarelui şi aruncă 
spre răsărit mâncare paserilvr de curte, socotind că fădnd astfel, 
paserile nu le vor strica s:lrnănăturilc din grădină, la primăvară'· Alte 
femei, tot de dimineaţă, ieau o poală de paie din stratul porcilor, cu 
ochii închişi, o duc în casă şi se aşează pe ea, c:1 să le stea pestt.: 
vară clostile la clocit :i_ 

Gospodarii, tot inainte de răsăritul soarelui, se scoală �i pt:11 
mfma pe toate lucrurile din ogr:id:i: car, plug, coas;i, sapă şi celelalte, 
ca să-i fie drag să se folosească de dânsele la munc:i ţarinei, dn<l 
va veni rândul fiecărui lucru -1_ Tot astfel fac şi femeile: împung cu 
acul de câtev;'t ori, rărncesc dtevi fire în ford, înnoadă dtevit aţe 
şi altele, ca s,i aibă spor pc�te an. Alte gospodine îns:i1 spun c:\ 
nu-i bine să se impungă cn acul in această zi, căci dac'ar face un.1 
ca ace:ist:i, insecta numită pru1111r sau b11rgl1ias ar împunge pru11clc 
şi rirc.ycll', făcându-le astfel să se ofilească şi să c.1d:i inainte de 
coacere ". 

De acum încuia prmă Jupă trecerea sărbătorilor, vreme Je 
două săptămâni, fiecare este d:itor �ii se înţeleagă _,i sa trăască bine 
cu cei din preapna sa. Cine caută sfaJci, va fi ocărît din această 
pricină în toată curgerea anului 6

• Cel ce va Iod cu pumnul sau 
cu palma, v:i fa.:e at,hea buboaie câţi pumni a dat, şi adtea răni 
câte palme a dat 7• 

ln vasul cu ap,i, din care dsenii urmeazi să-şi toarne pentru 
spălat, se pun ,wci, ca să fie o:unenii s:111:1to5i peste an ij. Alţi go
spodari pun o potroa·vă în cofa cu api şi după această potcoavă beau 
apă şi adap:i. vitele, ca s:i. fie cu totii sănătoşi şi tari ca fierul 9

• 

1. Dat. ;,i cred. �om. <lin corn. Boureni, jud. Dolj. împărt. <le tl-l
N. T. Dumitraşcu. 

2. Voronca, ojJ. cit., p. 420. 
3. Dat. şi crecl. Rom. <lin com. Zlătărei, juJ. Vâlcea. impărt. de d-l

G. Fira.
4- Dat. şi cred. Rom. din corn. Tepu. jutl. Tccuciu.
5. Marian, Insectele, p. 87. 
6. Voronca, op. cit., p. 52 şi 693. 
7. Şezlltoarea, vr, p. 23.
8. Dat. �i cred. Rom. din Artleal, împart. de <l-1 P. Ugliş.
� \'orouca. op. cit., p. 5 I.
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Femeile pun o piatră in cuptor, unde o lasă să stea până in 
noaptea <le B.ibotea-:;_ă, când vor scoate-o pe h miezul nopţii şi vor 
arunca-o, zicând : 

- Cum dorm toţi oamenii ş1 nimeni nu ,·ede, aşii să nu
vadă 1ili11I puii mei, ci să stea impietrit şi Î11Lremenit 1

• 

Multă băg.�Te de s:ună se <l.i străinilor cari vor intra intâiu 
in ogradă. Dacă acel gospodar are vitele la ceair şi dacă-i vine un 
bărbat întâiu în casă, crede că vaca îi va fat;'t un bv11/; dacă îi va 
\·eni o femeie, vaca îi va f:it;t o viţd 2

• Tot asti'el si.: socoteşte pentru 
iepe şi pentru oi :i_ DJcă acel ce vine este un Ţigan, viţelul s:rn mân
zul cc-I va dob'tndi v:i tî negru 1

• 

Găinilor li se dă de mâncart din silii sau din ciur, ca să !>e 
ouă mult; în grăunte se pune câte puţin din bucatele ce se mâ
nând în ziua <le Ajun, crezându-se că <lupă cum gdul curge-cu spor 
<lin ciur, aşâ vor curge şi ouăle dela găini. Alte gospodine dau 
găinilor mâncare în mijlocul unui cerc de tîer, de poloboc, de ca<lă 
sau de alt vas, pentru ca pe \·iiror să i se strângă toate paserile 
odată la mâncan:, sa meargă odată la culcare, s;i se ouă in cuibarul 
hotărît, iar nu prin bălării �i prin cuibare străine. La mJncare, găi
nile nu se strigă, căci chern;indu-lc, se poate intarnpl.'t ca vecina 
să audă şi să zid şi dânsa : 

- Găinile ale tale, şi ouăk ale melc:''.
Alte gospodine, inaintc:: de a da gdunţe la paseri, le trec prin

veriga coasei, şi prin gaura lai/et u unde toarce gospodina, ca să fie 
paserile săn;itoase 7

• Alte gospodine fac aceasta si peste zi, după 
plec:irea preotului, «.:a să mfin:lnce găinile şi sii nu piarăii 8• Unele 
femei hrănesc paserile până îug singure de mâncare, căci a doua 

1. Dat. Rom. din Vicovu! de sus, Bucovina.
2. Zanne, Proverbele, [X. p. 266.
3. Cred. Rom. din com. Voiceşti, jud. Vâlcea, împărt. tle d-l T. �

Popescu. 
4. Cred. Rom. din corn. Idrici, jud. Fălciu, împart. de d-l G. Arteni.
5. Dat şi cred. Rom. din com. Hânţeşti, jud. Dorohoiu, împărt. de 

l'ăr. N. V. Hodoroabă: In ziua de Ajunul Naşterii (ca şi la Bobotează), 
să nu strigi găinile, că nu se vou oua peste an şi se vor îmbolnăvi, caci 
•le stri�i boala• iar cel care te aude strigând, zice:

- Gainile ale tale, iar ouăle ale mele I
6. Această gaură slujeşte pentru pus furca.
7. Voronca, op. cit., p. 583.
'. Ibidem. p. 46.
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z1, in ziua de Crăciun, nu le vor da nimic, deoarece numai astfel 
urmând nu vor strica bobul şi fasolea sămănată. Dacă aceasta se face 
şi seara, găinile, pe lângă că vor fi cuminte, încă se vor oua şi 
mult'. 

Alte femei, începând dela Ajun ş1 pana la Bobotează, dau pa
serilor de mâncare dintr'un vas cu doage, ca să fk găinile îngrădite 
şi să nu scurme sămănăturile din grădină. 

Nu se strigă din gură, căci le manancă 11/iul. Numai după ce 
pt·eotul a sfinţit aghiasma, se poate striga, căci atunci toate dihă
niile au fugit pe pustiu 2• 

Ca si\ nu aibă în casă, peste vară, purici, gospodarii se feresc. 
ln această zi de a rosti cuvântul mac, cu toate că femeile îl folo
sesc acum şi umblă cu mâna pe dânsul :,. 

Unele femei îşi pun caiere în f11rcă, dar nu le leag,i cu afă '; 
aţă nu trebue să se vadă nici pe fus, nici pe râşchitor, căci se face 
cânepa volburoas:i şi se rupr la cules. Alte femei caută şi ascund 
fusele şi acele din casă, pentru ca sii. nu vadă· şerpi peste vară''. 

Unele femei caută să prindă lilieci, pe cari îi îngroapă într'un 
f11ruicar, pentru ca după ce vor putrezi, să le iea oasele şi să facă 
- să descânte - cu ele de urît, de dragoste şi altele,;_

Stiipanii de oi pun un brnş 111are de snre, învelit bine, sub 
pragul casei peste care se umblă, unde îl lasă să stea până în zma 
de Ales, - 22 Aprilie, - când îl vor scoate, îl vor măcina, ii vor 
amesteca cu tărâţe şi-l vor da oilor în mâncare 7

. 

Cu împrumut nu se dă nimic în această zi, cac1 cei ce caută 
si\ ceară sau să împrumute, fac aceasta numai ca peste an să aibă 
noroc la ji1rtişag11ri, ca să nu fie prinşi. Afară de aceasta se crede 
di cel ce dă, îşi dă din casi tot norocul; cc n'ai să ai pâne şi huiet 
în casă are să fie, iar găinile vor malica totul în grădină»�- Cine 
împrumută foc în această zi, îşi împrumută sieşi supărare n şi pa-

1. Dat. şi cred. Horn. din corn. Ţuţcani, jud. Covurluiu. împărt. de
ci-I I. O. Zugravu.

2. Voronca, op. cit., p. 52.
3. Ibidem., p. 46 şi 560.
4. Ibidem, p. 55.
5. Ibidem, p. 54 şi 55.
6. Culegere din jud. Romanaţi, împărt. de d-l N. [. Dumitraşcu.
7. Marian, Sărbătorile, III, p. 235.
8. Vorouca, op. cit., p. 47-50.
9. Cred. Rom. din corn. 'fepu, jud. Tecuciu.
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gubă '. Numai lap!e şi în deobşte frupt de vite se poate da; cine 
face astfel, poate să dea şi peste an frupt de vită în zi de sec, căci 
nu i se va strica nimic la vite. Cu roate acestea unii spun că c 
bine ca /11 să împrumuţi cevit dela altă cas;i, spre a avea noroc la 
albine 2

• In sfârşit alţii cred că nici de dat, dar nici de luat nu este 
bine, pentru să11ălale şi pentru vile a_ 

Pe marginea mesei, <lin dreapta, se pune consn, 1ioc11/, c11tea şi 
t"iocn1111/. Acolo stau până dup,i Bobotează, când se încheie sărbătorile . 
. -\tunci gospodinele le ieau, le pun în chip <le cr11re şi merg:ind s;i 
mulgă vacile, le aşează sub doniţă, ca să fie laptele vacilor bun. 

Chi11n se aşează pe alocuri sub masă, pentru 11oroc, iar sub faţa 
de ma5ă se pune pleav,i de grri11. In cele patru cornuri de masă se 
pune mt11roi1t şi 111nc. Usturoiul este bun pentru deochiu, iar cu 
macul se presură ,·ita care a născut, ca să n'o strice farmecelt. Pleava 
<le grâu se dă a <loua zi la vite 5

• 

Străinul care intră în bătătura unui om nu trebue să-i închidă 
poarta, ci gazda 5ingură să şi-o închidă, ca să nu i se închidă 110-

roml, să nu i se taie calea peţitorilor, dacă va avea fete mari 9
• 

Coşurile se mătură şi {1111i11gi11en se aruncă prin vie, ca vara 
�ă încarce viea cu struguri, <lupă cum a fost incăr..:H coşul cu fu
ningine 7

• Alţii pun această funingine pe la rădăcina pomilor, ca să 
se încarce pomii de poame 8; alţii o aruncă pe sub pomi şi pe 
straturi, ca să nu facă vier111i şi mai ales ca p11ririi să nu mânânce 
,·er<leaţa şi rodul. Cenuşa se dă afară în această zi, numai după ce 
se -dă de pomană sare şi reapii; cine face astfel, poate apoi şi peste 
un an să facă acest lucru în ;;_ileie de sec 9. Unele gospodine păs
t:·cază această cenuşă, pe care o strâng de pe vatră pe nemâncate şi 
o amestecă" cu gunoiul ce-l strâng din casă, iar primăvara, când în
rocmesc slrn/11rile pentru sămi'tnături, presară cenuşă şi gunoiu peste
�le şi zic :

1. Impărt. de d-l M. Lupescu, corn. Zorleni, jud. Tutova.
2. Culeg. din Romăneşti, jud. Iaşi.
3. Voronca, op. cit., p. 47.-Ibidem. p. 47: De ajun să nu dai nimic

Jela casă, ca n'au frupt vacile. 

4. Voronca, op. cit., p. 583.
5. Il,idem, p. 50, 56o.
6. Ibidem, p. 56.
7. Tuţescu şi Danilescu, Mimografia com. Cata11ele,jt1d. Dolj, p. 129.
8. Dat. şi cred. Rom. din Zlătărei, jud. Vâlcea, împărt. de d-l G. Fira.
9. Voronca. op. cit., p. 4 .
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- Cum n'am mâncat eu diminetile ajunurile, aşi să nu-1111
mâmince nici o lighioană roadele'. 

Până ce preotul nu sfinţeşte masa, nimeni nu trebue să m,\.. 
nânce pentru cinstea Mnirii Do1111111!11i, care în această zi a fost mâh
nită şi lipsit,i de hrană. Cine posteşte, are noroc la pâne:1 dmpului, 
care-i va rodi din îmbelşugare 2• Copiii cari vor posti p:înă de-:i.
mează, vor aveit peste vara noroc la pui de paseri ; pentru acea!>ta 
vor mai lua cu gura doua paie şi le vor pune în sobă cu ochii 
închişi 3

. 

Cine va posti cu pvst 11eg111 şi se va feri să mân:înce pe afară 
până la ajuuul Bobot�:;_ei, nu va ave.'t pagubi'i în s.imăn:ituri peste 
vară 4

• 

Numai femeile însărcinate pot gusti1 din ori�ice ". 
In această zi postesc mai ales pietrarii, cari leagă piatra. 

Seara îşi pun pc mas:i din toate bucatele de pe \arma. «Masa lor 
e ţarina atunci. lnaintc de a se pune la masă, se pun în genunchi 
şi chiamă să vie piatra,-grindina,-d de nu va veni atunci, când 
o chi:imă ei, la vară n'are dreptul sii vie ea. Zic astfel de 3 ori �i
înnoadă noduri pe aţă de cânep:l uitată pe ogor». Astfel riatra �·a
legat. Aceste noduri sunt bune peste ,·ară pentru năjit piatra pe
ogoare 0

• 

r. Şezătoarea, III, p. 49.

2. Voronca, oj>. cit., p. 45.

3. Dat. şi cred. Rom. din Zlătărei, jud. Vâlcea, împărt. tle d-l G.
Fira. Prin unele părţi însă se spune că nu-i bine să mânânce copiii
disdedimineaţă, ca să aibă noroc peste vară, să găsească pase�i şi bani
{ Albiu a, I, p. 397) şi altele.

4. Dat. şi cred. Hom. din Vatra-Dornei, Bucovina, împart. tle Ll-1
T. Bizom.

5. E. Sevastos, Naşterea la Romll1ii (lucrare rămasă neterminata).
6. Voronca, op. cit., j). So 1 : •Pentru jJiatrli postes.: jJietrarii tn,i

ajunuri, unul după altul: Ajunul Crăciunului, ajunul Sf Vasile şi ajunul 
Bobotezei; nu mânâncă nimic toată ziua. La ajunul cel întâiu face pietrarul 
o turtă din cel dintâiu aluat şi pune în ea de toate bucatele ce sunt pe 

masă ; iese cu turta în prag şi zice:
- Poftim, piatră, la mine la mas:1 ! Cum 1111 vezi tu acu pânile 

mele, şi n'ai nici o putere, aş11 să nu ai putere vara în câmpuri. când 

îi veni ! 
Aşa chiamă el cu turta ceea piatra în trei ajunuri şi apoi varn. 

când merge la alungat piatra. iea turta într'o mâna. mâţişori dela Florii 
în alta şi în tot una dă din mâni, o alungă unde vrea el. că are drept: 
de ce n'a venit atunci când a chemat-o '•. 
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Cu privire la copii, se crede:: că este bine ca e1 să mânânce 
dovlete, ca să fie graşi şi frumoşi peste an 1. 

Prin unele părţi se fierb crupe cu foc de surcele adunate în 

postttl Crăciunului câte una în fiecare zi. Aceste crupe se pun pe 
mas:i, fără sare, pentru ca ursitorul s:i vie peste noapte pe cahlă şi 
să rnânânce din ele�- Prin alte p:irţi, aceste başchii se pun pe foc 
ca să ardă, şi ,uzând se sgândăresc ca să sară scântei ; în chipul 
acesta se crede că la acea casă va fi sloată în bucate, dobitoace, bn11i 
şi toate bunătăţile 3• După cum am mai pomenit, aceste surcele se 
uumesc p11i şi se aduc în casă numai în Ajunul Crăciunului, prin 
unele păqi :ilc Olteniei 4

• 

Pe alocurea se spune că în această zi c bine ca fiece om să 
mânânce p.:şt,•, ca să fie ferit de friguri peste an 5

; prin alte părţi 
se spune c:i şi reşcele are sânge şi că pentru aceasta nu este îngă
duit în ziua de Ajun. 

Sri11ge nu se cade să se mânance, pentrucă in această zi 
Maica Do1111111l11i a fost plină de sânge 6 unt destul de multe roa
dele pe cari pământul ni le dă: bobul, buretii, ş. a. 7, şi ori pe 
unde se pot găsi cele 11011 ii Ji·l11ri ,le b11calt', pe cari este bine ca 
fiecare om să le mân:înce, ca să nu niie;;_,· pesre an, ca s:i nu 
facă râie 8

. 

Gospodina fierbe pentru masa Ajunului din toate felurile de 
bucate, ca să rodească peste an. Boh11I se mânâncă pentru sa/, căci 
după bob, omului îndată îi vine sete şi st: simte sătul. Perjele sunt 
bune, că<.:i îndulcesc pe om şi-l potolesc la sfezi şi la mânii. <cSar
malele să le laşi mai pe urmă, căci ele-s neamurile, ele-s sfădăuşe; 
cât fierb în oală, tot una clocotesc şi huesc; şi altul nime nu re 
ocărăşte decât neamul. Străinii sunt ca pânea şi ca zaharul, - sunt 
dulci, nu te b:itjocoresc» 0

• 

t. Albina, I, p. 397.
2. Voronca, op. cit., p. 55.
3. Albina, r, p. 396-7.
4. Calendar iltistrat pe 1910. Craiova, la zi.
5. Voronca, op. cit., p. 756.
6. Să nu fie vreo confuzie cu ziua de Crăciun?
7. Voronca, op. cit., p. 4:; .

. . t. St. Tuţescu, corn. Balota, jud. Dolj ; cfr. revista Ti11eri.111ea

f'o1nâ11ă, V(, fasc. 1-2, p. 96: •Cine o mânca dovlete dela Ajunul Crăciu
nului înainte, r<îiciză•. 

Q. Voronca, op. cit .. p. 45. 
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Bobul crud este bun de pm ş1 sub faţa de masă ; a doua z1 
să înghită fiecare din casă câte trei fire, ca să nu pătimească de 
gâlci peste an 1. 

Din ace:.te mâncări se pune câte ceva într'o strachină şi se 
încunjoară casa de trei ori, ca să F.e plină şi sătulă de toate; după 
aceasta se dau ca să le mânânce vitele, ca să fie şi ele sătule. 

Megleao-Românii cinează într'un chip cu totul deosebit: 
«Toată ziua se prepară pentru această seara şi pentru ziua c!e 

Crăciun care urmează. Fiecare se du-:e şi aduce un pom din pădure, 
numit boadnic sau cloşcă. B0:1d:1icul nu trebue să fie cracă - ra
mură-..:i arbust tăiat <lin rădăcină. Adus acasă, unde femeia a preparat 
m,1sa cu tot felul de poame: stafide, portocale, smo.:hine, pere, etc., 
aşezate frumos p� o ci psie pe care se a Ai şi al te 111:l11cări de post, 
barbarul, încunjurat de copii, iea bo,1<lnicul în braţe, iar femeia tipsia 
preg:ltită şi ies în curte. A.:i încunjo.1ră cu toţii slrej11m, şi după 
cc se pune în tipsie, tot tinută ca să nu cadă şi o tună preparată 
(ca în ziua de S

f

. Vasile, plăcinta tr,1ditională la Români), şi în 
care se pune o monetă de argint, barbarul face o rugăciune către 
Dumnezeu, prin care îi cere, între altele, ca să fie cu bielşug în 
cursul anului: 

Doamne, Doamne! 
Vin să \inbm ! 
Cu birichet, 
Cu casmct, 
Cu sânătati 
Şi cu tot \c didcş't ! 

Se zice de trei ori. 

Doamne, Donmnc ! 
Vin să cinăm, 
Cu bielşug, 
Cu noroc, 
Cu sănătate, 
Şi cu tot ce ai dat I 

Apoi intră în casă, se pune boadnicul să ardă niţel ş1 apoi se 
pune mai la o parte în vatră, pentrucă trebue să se arză dintr'însul 
în fiecare seară niţel, până în ziua de Sf. Bobotează, când se 
arde totul. 

5. Voronca, op. cit., p. 46-7 : cl)e Ajunul Crăciunului se fierbe de
toate celea ca să fie pe masă şi preotul se cade să le blagoslovească, să 
fie tot anul bielşug•.-lbidem: «De Ajunul Crăciunului ... să ieai uin toate 
mâncările de deasupra: grâtt, găluşte, ş, a. Ieai apoi şi două plăcinte: una 
o dai întâiu argatului care e la vite, dar trebue să fie mâncăcios, că apoi
mânâncă bine vitele peste an, iar cealaltă o rupi în bucăţele şi o dumici
in mâncarea vitelor. Când le dai să mănânce, zici :

- Cinaţi sănătoase, că şi noi cinăm I•
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Se aşează toţi la masii şi gustă câte o bucăţică de 11s/uroiu, ca 
să fie sănătoşi. Se: aduce tuna şi se fac atâtea bucăţi egale, Lâte per
soane sunt în casă, păMr;îndu-se ş1 poqii pentru acei membri cari 
ar fi absenţi, o porţie pentru Dv1111111, - Dumnezeu, - şi diferite 
porţii pemru vite : boi, vaci, oi, etc. 

Cine găseşte moneta <le argint ,  este considerat ca norocos 
(casmetllă). 

\.itelc cari 1rnînaocă din această turtă sunt prezervate de boli. 
Vin trebue i>ă bea fiecare. 
Se păstrează din ziua Crăciunului dela boadnic trei smochine 

cari au fost pu�e sub 111.1să în acea seară, şi se consideră de bune 
pentru ,,.in<lccarea copiilor când suferă de :1nghină. 

La Huma, Birislau, părinttle fomiliei, itŞind cu butucul, căruia 
acl i se dă numele de cloşra - cjncică - îl duce la stri!j11r. Copiii 
în timpul acela ţin câte o ramura Je cloşcă şi după cc st· face la 
strejur obiceiul de1,cris, părintele, imitând glasul cloşcăi când îşi adună 
puii, iar wpiii pe al puil<,r, <e reîn10rc în casă. ln prima seară se 
pune dintre r.1murilc: v,r1.1 �ă arda, adică pul,, pui 1.

Banul de argint �c adrnă cu o a1ă de ukiorul care serveşte 
de băut apă, aceasta pentru ca drarii, în timpul zilelor de sărb:it0ri, 
să nu spurce apa şi din acest ul...ior. 

Cenuşa care se str:ingc: din vatr,i, unde s'a ars boadnicul, se 
păstrează şi se aruncă la r.1d:icina pomilor ca s:i fi..: rodi10n 9.,> 

Dela masă, toţi diţi au fo�t în preajma ei, trebu..: să se scoale 
deodat;i, ca să iasă şi puii din găoace tor odată. M,1ma, când �e 
scoală, clondeşte ca cloşca, iar copiii chiscue ca puiii. Prin uncie 
păqi, mama arunci pe jos 1111ri, iar copiii chi,cuind ca puii, le adună. 
Gospodina nu se urneşte: dela masă, ca nu cumva �ă se scoale şi 
cloşca de pe ouă în nemea clocitului şi cu chipul acesta ouăle să 
se răcească; e:i trc:bue să ţină piciorul pe topor, c.1 !>ă-i fie puii tari 
ca fierul şi iuţi, ca să nu-i mâ11â11ce uliul. Prin alte locuri se vara 
sub masă o fetiţă care cloncăt: ca cloşca, iar 111,1111a îi dă nuci. Prin 
altele, copiii trec pe sub ma�â 3

• 

In acea,tă zi, familia t•rn,âc.1rului trebue �ă şead:i «<lupă ce s'a 
Jus preotul sau d,1scalul cu icoana, la masă şi să mânânce şi ,ă nu 

1 .  Surcelele pomenite mai sus, pentru Oltenia. 
2. P. Papahagi, Megleno-Rumâuii, r, p."110.

3. \' oroncn. op. cit., p. 5 r.

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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se scoale dela dânsa, până ce nu s'a săturat. Inainte insă <le a se 
pune la masă, se caută ca toate cele necesare să fie din<lemână, 
adică să nu trebueasd a se scula vreo persoană dela masă, ca să 
meargă, să aducă bunăoară sare, piper, lingurii, ş. a. Când s'a sfarşit 
masa, se scoală întreaga familie deodată dela masă şi in acelaş timp 
îşi face cruce şi mul1umeşte lui Dumnezeu. După aceasta, gospo
dina de casă, - de sunt mai multe, cca mai bătrână, - strânge toate 
lingurile şi fur.:uli1ele şi, de sunt mai multe, le leagă mănunchiu, 
se duct cu dânsele în mână unde petrec albi11ele peste vară sau în 
apropierea locului respectiv şi, cuprinz.în<l un pom de pc care ar 
fi <le îndemână <le scuturat un roiu, zice: 

- Cum prind eu pomul acesta, aş;i să-l cuprindă roii mei,
ş1 mareele, vara (de voeşte să-i vină roii vecinului, respl:ctive ai 
altui sfltean, zice: ... roii şi mareele lui N ... ), şi precum nu mă 
duc eu cu lingurile şi furculiţele mele prin alte gr:1<lini şi pomete, 
a�a să nu meargă nici roii mei şi mareele mele în alte grfl<lini, fară 
numai la mine! 

Jar după ce au rostit cuvintele acestea, se întorc cu lingurile 
şi cu furculiţele în ca�fl» 1

• 

După masă, b:1rba1ii merg in gr,it!ină cu securea ori cu to
porul, ca să taie copacii cari nu rodesc. Femeile îns.i, cu mânile 
pline de al11al, şi în lipsii, orişicine din casă, aleargă după dânşii 
cu rugămintea sfi nu·i taie, că vor 1odi în anul ce urmează. Aceasta 
o fac <lt:: trei ori, creându-se că cu chipul acesta pomii se vor în

spăimântii şi vor rodi la primăvarfl �-
La cina de sear:i, gustă indiu din grri11, şi apoi unul din căseni 

iea o lingură �i arunc:1 cu <l:'tnsa în podele, ca să se prin<l:i firele 
de grâu sus, având nădejdt: ca f:icân<l astfel, aşii li se vor prinde 

I. Marian, bisectele, p. 160-161. 
2. Dat. şi cred. Rom. clin Vatra-Dornei, Bucovina, împărt. de d-l

T. Bizom. - ŞezătoaYea, VI, p. 51-52: Seara, înspre Ajunul Crăciunului, 
femeia când face aluatul pentru forte, a�11 cu mânile ci.ttc"ră de a/14at, 
se duce în grăuină pe la fiecare soiu de pomi, însoţită de bă1·batul său
care ţine în mână un topor. Dacă ajunge de pildă la un măr, bărbatul zice: 

- Bre femeie, eu am să taiu mărul ista, că nu rodeşte cle loc. 
Fem<::ia zice atunci:
- Nu-l tăia, mă rog dumitale, că cum îs mânele mele încărcate

ciucură de aluat, aşa şi el - mărul la anul o să rodească ! 
Aşa se face la fiecare pom, şi se zice că vara pomii rodesc 11răjmnş. 
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rl)ii de albine uşor şi nu se vor dtăci pnn locuri str:iine şi grele 
de străbătut. 

Unii socotesc d prin gustarea grri11!11i se închipueşte Cina cea 
de taină, ciind Hristos a mâncat în mijlocul celor doisprezece A
postoli, pentru care cuviint, şi pe masă trebue să fie ne;:ipărat două
�prezece feluri de bucate. 

La această cină trebue să !Ie roţi ai casei adunaţi ; iar când 
vreunul dintr'ai unei case se află la un asemenea prilej singur, je
leşte, pe când mama lui «plânge şi nu mânând». 

Unele fete, cari au postit la amează, se aşează acum la masă, 
insă nu ieau dedt o singură bucătură, pe care în<lat:t o şi scot <lin 
gură şi o pun in br:îu. Când se duc la culcat, pun brd11I jos, bat 
trei mătănii pe brâu şi zic : 

Brftu, hrâu:;;onli meu, 
Aratii-mi pc arsitorul meu, 
Care-i dat de Dumnezeu, 
!11 Yis să-l \'isez.
Aic,·en si"1-I Yăz.

ş1 apoi se culcă, având nădejde câ-�i ·:a vis,'t ursitorul'. 
Unele gospodine lasă în fiece blid câte un fel de bucate, din 

can peste noapte vor gusta umbrele celor 111or(i. 
Casa sr 111irl11ră seara, Jar gunoiul nu se dă afară, ca să nu 

aibă gospodarii supfrări şi pagube în vite şi ca să nu le iasă 11orocul 
dela case; alte gospodine însă, nu m:itură casa seara; cei ce ,·or 
face-o şi nu li se vor arăta semne rele, pot 111:1tura şi în alte seri 
de peste an, căci nu vor păţi nimic. Unele femei, chiar dacă mă
tură acum, în loc să strângă g1111oi11I dup:1 uşă, ca de obiceiu, ii 
adună în fondul casei, ca să-i vină binele şi norocul. Alte gospo
dine ţin gunoiul în casă p:înă la Tonln11, căci altfel tot anul ,·in 
musafiri la acea casă. Altele mătură casa dela apus spre peretele 
dela răsărit, spre icoane, ca să se adune pefilorii la cas:i. 

Unii socot că dacă vor încerd în această seară s,"i fure ceva 
şi nu vor fi prinşi, vor avea noroc la furturi şi peste an 2

• 

Seara se pune rrişchitoml cu câtev:"\ fire de aţă pe dânsul 
sub masă, unde r:imâne peste Crăciun. Această aţă se păstrează până 

I. Voronca, op. cit., p. 55-56.

2. Ibidem, p. 48-51.
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scot găinile pui, cari apoi se trec peste aţă. Dacă se înt;Îrnplă .:a 
una din paseri se pierde, atunci ea vine singud acasă 1

• 

Izbutirea celor 111e11ite, - celor puse în gânJ, se poate cerd 
în aceastâ searâ, punând într'un pahar mai mare nouă păhăruţe Je 
apă. A Joua zi apa se va măsura cu acelaş p:ihăruţ, şi dacă se ,·a 
aAa spor în apă, cele puse în g:inJ se rnr izb,înJi 2

. 

Fetele, pentru a-şi vedea ursitorul, peste noapte put! afară pe 
prispă sub fen:astră câte puţin din roate felurile de bucate, negustate. 
Ursirurul va veni şi va gust,\ şi fata ii va veJtil �-

Seara, sub faţa de masă se pune coasa, ca să fie toţi c<'i din 
casă �ănătoşi, iar �ub picioarele mesei se pune tupoml, - a!ţii stau 
pe topor, ca să fie peste an tari ca (ierul. Sub masă pun cofa cu 
apă, ca să le meargă bine vitelor. Unii pun şi frî11 sub faţa Je 
ma�ă, pentrucă Domnul Hristos s'a născut pe fân; f:idnd astfel, 
toate rondelt! câmµului vor spori. Vacile se adapă cu apă Jc sub 
ma�ă, ca nimeni să nu le poată aduce vreo vătămare '. 

Prin unele p:lrti se ung şi se a�tupă toate g:iurile din cas;i, 
pentru ca 11/ii şi tnl/Jarii cari pe�te an vor veni la p:iseri, să nu-�1 
poată îndeplini socoun1ele �-

Noaptt:a nu-i este nimănui îngăduit să doarmă pe )du sau pe 
paie în grajdul vitelor, căci în a..:ea noapte boii vorbesc între dân�ii 
despre Do1111111l Hristos care s'a născut în ele şi pe cari dânşii le-au 
în..:alz1t cu suAarea lor 6

. 

Od,lla cu boii, prin multe părti se crede că vorbesc şi celelalte 
v1te, de�tăinuind între altele şi lo..:urile unde se aAă comorile ascunse 
în p:im.lnt, cari ard în această noapte 7

• Nu-i bine în�:i s;l asculte 
omul, dci se pot întâmpla multe primejdii. Se povc�teşte pretu
tindeni că un gospodar �•a apucat �i a mers s:i a�culte gla�ul boi
lor. Boii în�ă, intre altele, au început sa-şi dineze stapânul care �e 
apropia dt: cea�ul rnoqii. Şi într'adevăr, a doua zi omul a şi murit. 

I. Dat. şi cred. H.om. de pe Valea llistriţei, Moldova, împărt. de:

d-l Gr. Vlad. 

2. Voronca, op. cit., p. 56.-Ibidem, p. 127: •La ajunuri se pune ap:1

la crescut de noroc•. 

3. Ibidem, p. 55.

4. ibidem, p. 50, 583.

5. Dat. cred. !�om. din corn. Dragomirna. Bucovina, împart. de d-l

M. Baciu. 

6. Z. C. Arbore, Basarnbia Îli sec. X IX, p. 173. 

7. Marian, Sărbătorile, T, p. 168. 
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33 

Unii ies afară şi ascultă ce glas de ani mal vor auzi întarn : 
dacă s'aude vreun porc ţipând, cred că acesta le prevesteşte vreun 
rău; dacă aud vreun muget de ·,ită, e semn bun 1

. 

lnspre Crăciun, cerurile se deschid, dar minunea asta n'o 
pot vedea decât cei buni la Dumnezeu: glasuri îngereşti se aud 
atunci în cer, dar iarăş numai cei fără de pă.:ate le pot auzi s; 
«cei cari vor, stau toată noaptea trezi şi păzesc clipa când se deschide 
cerul. Atunci se aude o toacă de sus, iar cocoşii încep să cânte>i. 
Unii cer sănătate ori bani, căci ori şi ce ar cere, cred că vor do
bândi. Sărmana mama, - zice un povestitor, - a văzut: ci-di se 
făcea ca o cărare şi într'o parte şi intr'alta [a cerului])) 3� 

Credinţa în deschiderea cerului o găsim şi la Megleno-Români. 
Ea se întâmplă în direp Cărciun,-În ajun de Crăciun. Ori şi cine 
vede cerurile deschise, dacă cere trei lucruri, i se împlinesc. 

1n această noapte, prin aceste părţi, nu se deschide la nimeni, 
oricât de mult ar suni la uşă. Cui deschide, îi sboară tot norowl 

din casă. 
Nu se răspunde la nici o întrebare de afară. lată în această 

privinţă o povestire: 
O femeie, ca să fure norocul din casa unor oameni mai bo

gătaşi, se desbrăcă în pielea goală, veni apoi la casa acestora şi în
cepu să-i cheme pe un ton mai jalnic. Dintre membrii acestei fa
milii avute, unul care nu ştia de însemnătatea păstrării datinii, a 
greşit şi a întrebat : 

- Cine este?
- Eu, răspunse femeia, dar nu te vreau pe tine, nu te chem

pe tine, ci averea ta din casă ! 
Din momentul acela a sburat norocul avutului în casa femeii 

sărace'· 
Fetele samănă cdnepă la trunchiul de tăiat lemne şi o grăpează cu 

cămaşa ca să facă drum ursitorului întins ca o pânză. Atunci fetele zic : 
- Eu nu samăn cânepă pentru pânză de cămeşi, că am, dar

samăn drum ursitorului meu, în vis să-l visez şi aievea să-l văz 5
• 

I. ·Z. C. Arbore, op. c'it., p. 174.

2. Cred. Rom. din corn. Balinteşti, jud. Covurluiu, împărt. de d-l N.

I. Munteanu.
3. Candrea, Densuşeanu, Speranţă, Graiul nostru, I, p. 315.
4. P. Papahagi, Megleno-Românii, I, p. 111-112. 

5. Voronca, op. cit., p. 5-6.

Pamflle, Crăciunul. 3 
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Alte fete ieau o sămânţă de cânepă şi o înfig intr'un ac şi apoi 
o duc în para unei lumânări; dacă. să.minta nu pocneşte, este semn
ca mai au încă vreme, până le va veni rândul măritatului.

Alte fete se adună la o casă .şi taie o pâne într'atât de multe

bucăţi, cate sunt de toate ; bucăţile se pun apoi lângă păreţi, deopo
trivă depărtate de mijlocul casei unde fetele stau, ştiind fiecare care 
este bucata sa de pâne. Ieau apoi o mâţă şi-i dau drumul prin casă. 
Dacă mâţa iea o bucată de pâne, fata a cărei bucăţică de pâne a 
fost luată, cr,ede că se va mărită cea dintâi. 

Altele, după ce-şi fac lăutoare şi se Iau, 1ş1 pun pieptenele şi 
soponul sub căpătâiu, cu nădejde că peste noapte li se vor arăta 
viitorii miri în vis. 

Altele, tot spre acest scop, îşi fac o lumânare lungă şi groasă cât 
degetul cel mic dela mână, o aprind şi se roagâ Maicei Domnului, făcând 
mereu mătănii, până ce arde toată lumânarea, <lupă care apoi se culcă. 

Alteori «În noaptea despre Crăe:iun, iea fata două fire de păr 
din cele dela coama porcului, şi pe unul îl numeşte a fi ea, iar pe 
celălalt fir [îl numeşte cu] numele nădăjduitului ei bărbat; apoi fiind 
vatra focului fierbinte, o mătură curat, după aceasta pune acele 
două fire de păr pe acea vatră şi îndată ce se vor înfierbânta perii, 
dacă se vor împreuna unul cu altul, atunci crede că negreşit o va 
lua acel nădăjduit de dânsa, iar dacă fireie se vor depărta unul de 
altul, atunci îşi pierde nădejdea dela dânsul» 1

. 

Alte fete se feresc de a bea apă toată ziua. Seara işi fac în
tocmai ca şi la Andreiu 2 o turtiţă, jumătate de sare şi jumătate de 
făină, şi o mânând; fireşte, este cu putinţ,;'1 ca viitorii lor miri să 
li se arăte în vis, spre a le da să bea apă. 

Altele ieau din fiflocul preotului o crenguţă de busuioc, o 
leagă în colţul testemelului şi seara, făcând trei mătănii, fără cruci, 
îl pun sub cap, ca să li se arate în vis ursit;rii. Altele leagă acele 
crângute cu arniciu roş, le pun în streşina caselor, unde le lasă până 
a doua zi, când merg de le văd. Dacă crăngutele au promoroacă, 
socot că vor fi norocoase. 

Ca să se mărite mai curând, rup câte o bucăţică din aluatul 
pentru vărzare, o întind, o umplu cu mac şi o pun întâiu în 
cuptor. După ce se coace., o scot îtuâiu şi o rup în două: o jumă
tate o mănând şi o jumătate o strâng în pălămida lăzii 3_ 

l . .Şezătoarea, VfI, p. IOO.
2. Cf. T. Pamfile, Sărbătorile de toamnă şi post·ul Crăciunului, p. 140-1.
2. C. D. Gheorghiu, op. cit., p. 103-105.
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CAPITOLUL VIII. 

COLINDA TUL. 

L Colindatul 1
• 

De îndată ce se lasă iarna şi mai ales de cum se lasă sec de 
postul Crăciunului, copiii de pe la şapte sau opt ani în sus încep 
&i-şi came rovarăşi,-să-şi prindâ rovarăşi, pentru umblatul cu colindul 
sau cu colinda, la Crăciun. Dacă sunt mai mărişori, şi au umblat 
şi în celălalt an, se înţeleg şi pentru anul ce curge. Daci însă în anul 
trecut nu s'au împăcat, fie din pricin.i ci unul n'a putut răsbate 
gerul cel a<;pru ori omătul cd mare, fie că pe unul somnul 1-a 
doborît prea <le cur:înd, astfel că to,·arăşul său ori tovarăşii săi au 
trebuit să se <lucă şi dânşii la culcare, cu multă părere de rău c:i 
n'au putut umbla tot satul şi prin urmare n'au putut aduna c:ît 
doriseră, fie că unul din tovarăşi n'a arătat destoinicie in cântare, 
fie ci s'a arătat 11ă�11ros-mofturos,-fie că la împ:irţirea foloaselor 
s'a arătat necinstir,-unul ca acela sau unii ca aceia sunt ocoliti şi 
fostul sau foştii săi tovarăşi îşi caut:\ pe altul sau pe alţii. 

In afarf1 <le aceste pricini binecuvântate, sunt părăsiri fără pricină: 
- Ce, tu nu te <luci cu colindul cu Vasile?

Nu; 111'a' liisal I
Ori: 
- Nu te mai duci cu Gheorghe?
- Nu; am să-l las.
Pentru colin<l se întovărăşesc mai ales copiii caselor vecine,

ca să se poată întâlni uşor pentru pregătiri, şi după colindare, noaptea, 
când îşi vor împârţi ce au strâns, să-şi aibă casele pe aproape. Dintre 
aceştia sunt căutaţi - <loriti, - mai ales cei ce cântă frumos, cei cari 
ştiu colinde frumoase şi multe, cei cari au neamuri cu stare şi cari 
prin urmare vor da şi gologani colindătorilor ca răsplată. 

1. Asupra acestei clatine avem o sumă de încercări folcloristice; îa
deosebi, multe încercări s'au făcut pentru lămurirea în\elesului ce l-ar 
avea r�frenul colindelor, fară însă să se poată ajunge la ceva hotărît. 
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lmpăcarea intre tovaraş1 se face pe parte dreaptă şi numai 
arareori se fac tocmeli intre colind:itori, aş:'! ca unul să iea ceva 
mai mult, - sau când la o pereche său cdrd întocmit mai vine un 
altul, care este ameninţat s:1 r:imână pe <linafară, dacă n'ar mai 
l.1sa cev.'1. 

Num:1rul copiilor dintr'un câr,I sau rl'11/a este de doi inşi; se 
pot insă, prin unele părţi, să se alcătuea�că cete şi din trei, patru 
sau încă şi mai nrnlţi inşi. Neajunsul unui drd numeros este partea 
prea mică care li se va cuveni, împărţind la sfârşit agoniseala. 

La întocmirea unei tovărăşii, se învoesc şi asupra celui ce va 
fi căpetenia, vătn(11! sau j/({lele I cârdului. Acela se va aţinea la primitul 
plătii, şi va :ipăra pc ceil:ilţi de câni şi de duşmani. El va strânge 
banii, ca să fie sprinten, iar ceilalţi vor pun:'! traistele pentru celelalte 
lucruri ce rnr căpăta. 

Odat,1 ce toate acestea s'au pus la cale, se hotăreşte locul şi 
vremea învăţării adecă :i deprinderii colindelor. De obiceiu vremea 
care se alege este cea dtre seară, după ieşirea copiilor dela şcoalii, 
sau chiar de-amcaza, înainte de plecarea la şcoală. Locuriie celt: mai 
nimerite sunt poieţile unde se adăpostesc vitele, - unde-i linişte: şi 
unde nimeni nu le poate fura colindul, - fan:iriile, pe după şurile 
de paie sau la un capăt al lor, care de obiceiu are făcut un fel de 
colton, de unde se smulg paiele pentru vite, cu cârligul. 

Acolo se adună cârdul întreg şi încearcă colindele ce vor fi 
spuse sau zise la Crăciun. lntâiu începe unul şi-l zice, adică îi rosteşte 
cuvintele, -cuprinsul, - cântându-l în acelaş timp, pe când cei
lalţi îl ascultă şi caută să-l pri1tdf. sau să-l deprindă, atât în ceeace 
priveşte cuprinsu! cât şi vierrnl, adică melodia sau dntarea. 

Când cei ce nu ştiu cutare colind l-au deprins, drdu! întreg 
îl cântă odată, de două sau de n1.1i multe ori, şi apoi trece la al 
doilea colind şi astfel mai departe, până când, sătui, copiii se despart, 
plecând fiecare pe la casa lui, dup,i ce vătafu! le-a hotărît vremea 
şi locul întainirii pe a doua zi. 

Cu cât se apropie Crăciunul mai mult, cu atât copiii sunt 
mai îngrijoraţi: le va merge bine, ori ba? Vor avea tovarăşiile 
făcute cuvenita trăinicie ori nu? Aceasta, se înţelege, se bagă de 
samă mai ales la copiii mărunţi, - la ploduri. Băieţii mai mari, 
cei de 14-18 ani, se pregătesc doar cu 3-4 zile înainte de Cră-

J. I. G. Bibicescu, Poe:isii populare din Tratisilva,iia, p. 249.
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ciun, cac1 ei ştiu colindele şi cântările Jin anii trecuţi; flăcăii şi 
oamenii însuraţi se înrovăr:lşesc adesea tocmai în clipele <lin urmă. 

Mare grijă au copiii ca să nu Ic fure cinevit colindul; <le aceea 
,·ătaful are grij:i ca la despărţire să amintească 11ecăruia: 

- Măi, băgaţi de samă s.i nu spuneţi cuiv,i colindul! Aţi
auzit? Dacă am mai pute,i furii unul nou de pe la altii, n'ar 11 rău; 
vede\i ... 

Fig. 2. Ceată de c:olindălori g:1t:1 de plecare 1
• 

De aici urmează felurite ispitiri între copii: 
Mâi, zice unul către: un altul, care e�te socotit ca mat 

prost; - ştii tu Llll colind frumos? 

Colintlrt, 
Colindă, 

Ştiu, r.ispunJe acela prefăcut. 
Pe c:ire-1 ştii ? la zi-l ! 
Să-l zic: 

O leagă tic grindă, 
li dă fân să roază 

Bagă iapa'n lind:1 �i-o sărulă'n găoazi't I� 

1. Fotografie împtlrl. Jt: J-1 D. I. Procopi,·. com. ,\nlcuani, ju<l.
B 1cău, c,1 şi toate cele următoare, al caror izn>r 1111 se: ar,1ttl.

2. \'ezi .Jucuri ele rn/ii1, lf. p. I 1:; 
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ln ziua de ajun sau chiar şi mai înainte, cârdul de colindă
tori se adună în casa unuia dintre ai lor şi mai repetă colindurile 
odată, ca să se ştie în chip hotărîtor, cari vor fi zise sau spuse 
ş1 can nu. 

Prin Comit. Hunedoarei, înva\ă colindul, - Îl probea:;/1, - în
tr'o casă cu fat:i mare 1

. 

In afară de pregătirea sau invii\area colindelor, colimlătorii mai 
au şi alte griji înainte <le a porni cu colindul. 

Tmistele sau Loştele pentru adunat rolacii, covrigii şi poamele 
trebuesc Î11c/Jip11r/11ite din vreme. D,1că se întâmplă şi lipst:sc dela 
o casă, ele se împrumută aiurea; <lacă-s rupte, li se pun petece şi
li se întăresc baierile.

G(J/oganii se vor a<lun,i în p1111gi de panză sau de piele, încre
ţite la gură, prin ajutorul unei baieri date pe după gât. Basmaua

şi «portofe/11/» nu sunt bune, căci nu se pot lega sau închide cu 
mânile înghe\ate de frig al unor copii. Dacă nu vor putea avea 
punga trebuincioasă, gologanilor le vor da drumul în tureatca cio
botelor, unde îi vor găsi la sfârşit, dnd 1..'alavul se va descălţa şi 
va face împărţeala. 

Pentru colaci şi covrigi se mai poate alcătui şi un bă\ lung 
în formă de 1-, pe care aceştia se vor înşira. (<Dar Doamne fereşte 
s.i te împiedici de o rădăcinii, cum una ca asta nu se vede din
omăt, că prnful s'alege de toti covrigii».

După toate acestea, sau înaintea lor, trebue să se pregătească 
beţele cu cari copiii trebue să se apere de dni şi cu cari să se 
sprijine pe drum. La nevoie, tot cu ele se vor apăr.'1 de «blăstămaţii 
şi neto\ii cari vor căutii să-şi fac:i râs şi batjocură» de dânşii ; - de 
multe ori niştt: cârduri de copii mai mari cari se năpustesc peste 
cei mai mici, răpindu-le astfel colacii, covrigii şi celelalte «bunătă
ţnriii strânse de pe la casele colindate. 

Prin multe părţi de peste munţi, pe unde colindătorii au şi 
dobe, dobaşii au grijă să-şi caute <lin vreme <loba. Dacă aceasta este 
prea veche şi nu se mai poate întrebuin1.'1, i se pune o altă piele de 
td1u. Tot acum işi fac şi b.i\ul de fag sau de gorun. Dobaş e de 
obiceiu flăcăul care işi are drăltia f.'icută �-

Colindele se zic, şi prin urmare colindatul se face în seara 

,. Familiei XXXIX. p. 5!i9.

2. Ibidem, p. 51. 
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de Ajunul Cdciunu!ui, în noaptea Crăciunului, - care este a<le,·ă
rata seară mare II coli11t!elor. Prin unele păni se umblă cu colindul 
şi în seara <le Sf. Vasile, <lar aceasta se parc că o fac mai ales copiii 
m1c1 şi cei sărmani. Cei mari, flăcăii şi oa111en11 111 vârstă umbl:t 
de altfel în această seară cu 11ral11I sau cu pl11g11şo11tl 1

. 

Fig. 3. O ceată tic colimlălori la fereastră. 

Prin comit. I lunedoarei, copiii colindă în ziua <le Ajun pnn 
satele vecine, iar în a doua zi colindă în satul lor 2

• 

ln ju<l. Constanţa, copiii umblă în ziua de ,\jun, dimineata 
de pc la miezul nopţii şi până la ziuă, iar flădii în cete de câtt: 
7-8, umblă seara 3

• 

lmbrăcati şi încăltati cât se poate <le bine, .:a să nu le oprească 
in calc frigul, cetele de colindători pornesc <le obiceiu dela o mar-

1. Marian, Sttrbutunle, f, p.9-10.
2. Familia, XXXIX, 51 -2. 

3 . .Albina, Vlf, p. 1131. - fmpărtn�ire făcuta Je J-1 A. 1'vloi�ei, cum. 

Cândeşti. jud. Suceava: «De colinde, la Crăciun, unJe sunt provenite! Cl„ 
lindll [numai] 'figani işi unii moşnegi; dar [se face] în a_1unul lui Sf. Vasile.

Şi încă atunci în ✓.iua. ;\lai înainte umblau mai mulţi: an'1 b'au mai lă�.it

«intr'înşii,. 
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gine de sat, luând casele de-a rândul pe o uliţă, pana ce ajung la 
celălalt capăt de sat. Dacă satul este prea mare, cetele colindează nu
mai o parte din sat, - un col, - unde de obiceiu sunt cunoscuţi de 
gospodari şi unde şi copiii cunosc pe gospodari. Când vor să colinde 
sau să 11111&/e tot satul, şi când satul este mare, nu cântă pe la toate 
casele, ci-şi ale� pe cele ale gospodarilor mai fruntaşi, ocolind pe 
cei mai sărmani, pe văduvele nevoiaşe şi pe cei ce îi ştiu în supărări. 

ln orice caz, înainte de a pleca, îşi fac toate chibzuelile despre 
chipul cum vor lua uliţele satului, aşa că pană ce nu-i vor răsbi 
somnul şi truda, să wlinde toate casele sau măcar cele mai de 
samă. Neamurile, oricum, nu trebuesc uitate. Tot astfel naşii, -
nânaşii, - de botez, cei de «luat în par», moaşa, cumetrii şi cu
noscuţii mai de aproape ai părinţilor lor. 

Prin jud. Tecuciu, de altfel ca mai în toate părţile, cârdurile 
de colindători găsesc toate porţile caselor deschise; deci pot intd. 
oriunde şi cânta la orice fereastră. Numai pe le târguri, şi prin 
puţine sate, cum am pomenit, colindătorii trebue să-şi crară voie 
dela gazde, înainte de a-şi începe cântarea. Fiecare gospodar aproape 
îşi are copiii lui, fiecare a fost copil şi-şi aduce cu plăcere aminte 
de tăria şi curăţenia bucuriei copilăreşti în aşteptarea serii de colin
dare. 1•Atâta au şi copiii!» 

Deci fiecare se va îngriji de colacii şi colăceii de casă, pe cari 
i-am văzut, de şireagul de covrigi de târg, de mere, nuci, câţiva go
logani şi altele câteva lucruri pentru a le dărui colindătorilor. Afară
de aceasta, colindătorii în deobşte se primesc cu multă bucurie,
pentrucă în unele colinde se vesteşte Na�terea Domnului Hristos,
ce va înfra!1ge puterea lecuratului, slobozind pe toţi urmaşii vii şi
morţi ai lui Adam dela robie.

Bucovinenii cred că mai înainte vreme foarte multe răutăţi 
făceau o:imenii, din pricină că îşi uitaseră <le Dumnezeu. Pentru 
a-i scăp:1 dela păcate, Dumnezeu a lăsat coli11delr, ca în fiecare an
la Crf,ciun, numele cel sfânt al Domnului să vină neapărat la urechile
oamenilor şi astfel să se abată dela calea răutăţilor.

Tot prin aceste părţi se mai spune că atunci când colindele 
nu se vor mai auzi pe pământ, vor ieşi diavolii şi astfel lumea va 
încăpea pe mâna lor 1

• 

1. \"oronca. 11/1. rit., p. 51-
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Pentru aceste mocive, colindătorii se primesc cu dragoste, şi 
a doua zi, fiecare gospodar va găsi o fală s.i spună că l-au colindat 
atâtea cârduri, - când ele sunt mai numeroase decât la alţii. 

Colindătorii vin în casă cu numele Domnului, menit să risi
pească mâhnirile şi să aducă mierea nădejdii; deci se socoteşte ca 
un păcat mare faptul că unii nu primesc colindătorii. 

Toate acestea le-a ştiut măeastra pană de poet care a scris 
in pragul anului 1908, după grozave nenorociri, aceste versuri: 

.... Şi 111::ii ales în iarna asta, lăsa li copii să colinde, -
Sii nu se'nchidă nici o poartă în preajma lor, şi nici un semu 
Să nu-i oprească din curatul şi srântul datinii îndemn. -
O, nrni ales în iarna asta, lăsa\i copiii sii colinde!. .. 

Când arginliilc lor glasuri vor îngâna .Florile-dalbe", 
Gândi\i-Yă, că m1 e dată închipuirii omeneşti 
O mai aleasă întrupare de sol al vrerilor cereşti, 
Ca argintiile lor glasuri, când YOr cânt::\ ,Florile-dalbe!" 1

Jn case e lumină; cei mai în vrâstă stau de rnrbă pe paturi 
!:>au pc lâng;i foc, ori ascultj la fereastră. In casă, o fată de obiceiu, 
ori gospodina, este aceea care se va duce «s:i dea» colindărorilor. 

Colindătorii, scuturându-şi ciobotele ori opincile încărcate de 
omăt, se aşează la fereastră şi încep să cânte. Alteori se aşeaz:i 
Je o parte şi de alta a ferestrei luminate şi c:întă pri,·ind în păm:mt, 
ca să nu se uite în casă, căci uitâ11du-se, pot ,·edeă ced care să 
Ic adud r:isul şi astfel să fie siliţi să-şi curme cântarea colindului, 
ceeace se socoteşte ca o mare necuviinţă făcută acelei case. 

Obişnuit, prin jud. Tecuciu încep cântarea amândoi colindă
torii sau întreaga ceatj de colindători. Prin alte părţi însă, ceata 
�e desface în două părţi: întâia jumăt,1te spune două versuri din 
colind şi după ce le sfârşeşte, urmează să cânte cealaltă jumătate 
alte două ,·ersuri, după care urmează astfel, altern:ind p:ină ce is
prăvesc tot colindul i_ 

Câte odată, gazda are plăcere s:i cheme pe colindători în casă 

1. E. Farago, în Caleiidarul Li:;ei pr 1908, p. 29.
2. Culegere din corn. Popeşti, jud. R.- arat. - Albina, [I}, p. 340.

Datina din jud. [alomita : c[ndată ce s'a însarat bine, colindătorii (flăcăii 
şi oamenii mai tineri) se adună în �rupe Je 4-5 şi chiar mai mulţi şi 
pornesc prin sat ca să colinde. Ei colindă la fereastră : Joi cântă doua 
versuri şi alţi doi alte doua versuri, şi tot astfel, pana termină colindul. 
Acestui colinJ i !>e zice coliuclul de feret1strt1•. 
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şi aici să le asculte colindul. Aceasta o fac gospodarii can preţuesc 
mult datinile neamului în deobşte, dar o fac şi alţii pentru copiii 
lor, ai vecinilor buni şi ai neamurilor. «. ă vie bieţii copii în casă, 
să cânte şi să se mai desgheţe o leacă ! » 

Cu acest prilej le dă să bea şi dte un păhăruţ de vin fiert 1
• 

ln casă, colindătorii câ111ă ca şi afară, cu cotii <le odată sau 
pe rând. 

Prin multe părţi de peste mun1i, in intâia zi de Crăciun satul 
hueşte de dobe, Jluere şi cânturi. Gazdele ies înaintea colindătorilor 
şi le deschid portile curţii. Dobaşul d11băeşte <le trei ori, şi la acest 
semn colindătorii se aşează în grup de câte 4-5, tot 2 cu 2, Îm· 
brăţişaţi în cercul lor. Dobaşul face un semn şi un grup incepe a 
colinda, apoi pe rând, fiecare grup cântă câte un vers p:ină când 
întregul cântec se sfârşeşte. 

La sfarşitul colindului dobarul face sgomot, dnd gazda iese 
afară cu plata colindătorilor t. 

1. A. E. Mihăilescu, Crtlmpeie dm ,i•iea(a ţt'iran11lui român, Bucu
reşti 1904, p. 85-6: c Dar iată-ne în ajunul Crăciunului. Cum a înserat. 
flăcăii şi băieţii purced cu colindele şi intr'un glas cu totii, colindă pe la 
ferestrele oamenilor; şi multe mai ştiu: Olercmda-ler11l11i-Docmme, Flo
rile în dalbe, De câncl, ele când D11t1wezeu şi pt1mtî,itul s'a nii.sc"t, Ce
tit1ele, Ci1,tali11a, Ostroveltil mc,n,l11i clalb, ş. a. 

Cei din casă stau prin prejurul focului şi-şi mai încalzesc sufletul 
c'o Jeacă de vin, caci mai adinioarea slăbiră castronul de t11rt,• cu julfa. 
Mai spun câte o jâtie, mai joc de cărţi, câte o babă mai dă în bobi; nu
mai fetişoara cea mai mijlocie are grija colindătorilor, să dea câte un go
logan la cei mai răsăriti şi câte un covrig sau doi la cei mai mllrunţt:i. 

ln casa lui moş Ţuţuianu, stau flăcăii roatll prin prejurul lui Costic.t, 
fecioru-so, gata să înceapă colindul, ca�i aşii vrea unchiaşul: stl-1 colinde 
feciorul : iar moş Ţuţuianu. desfăcându-şi punga dela brâu, pune un franc 
în mâna zarafufoi şi cu oala de vin în mână, cinsteşte [Iaca.ii de-a rân
dul, 11a poată zice : ,Ostrovelul mărului dalb", cu glas puternic. 

După cinste, flăcăii trag mâneca zăbunului, se şter� la gură �i în
cep cu toţii•. 

2. Familia, XXXIX, p. 51-52. - Frâncu. Candrea . .lluţii, p. 142: 
cin ziua de ajun, seara, încep colinJatorii printre cari csc mai amesteca 
şi însurăreii. Aceştia, însoţiţi ele muzică. compusă Jin dubă, jfoierii şi 
ceteră, merg pe la case şi colinda, rccite.iză \·ersuri \5i spun oraţii oca
zionale, de multe ori comice şi sarcastice. 

Dtfba, -toba, - e din doage de brad. i n lorma unui ciub:lraş. Peste 
ambele funduri e trasa şi bine încordata o piele aq,asită ele câne. Peretii 
sunt ca de o palmă Je înalţi. şi are un vuet ascutit, care se aude Jel.i. 
o departare de o jumătate de oră. Duba se bate de îndată ce ies colin
dătorii dela o casă, până ajung la alta>.Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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La fiecare casă, plata colindatului, aproape se ştie ce va fi: 
neamurilor li se vor da câte un gologan de 5 bani sau mai mult ; 
pentru aceasta, colindătorii trebuesc văzuţi la fereastra luminată cine 
-sunt, ori sunt întrebaţi afară :

Mai, da a cui sunteţi voi ? 
Eu's a lui Cutare, răspunde unul. 
Dar celalt a cui-i ? 
A lui Cutare. 
Apoi, na-vă un gologan, da să nu-l prăpădiţi. Care-i vătav ? 
Eu's ! 

Vătaful pune banul în chimir, ori îi dă drumul în ciobote, 
dau cu toţii g;izdei un «s.'i vă lăsăm sănătoşi», şi pleacă. 

La poami, tovarăşul sau tovarăşii îi sar îndată înainte. 
- Cât ţi-a dat, măi ?

Iaci, un gologan de cinci. Cinci [bani primiti acum) şi cu
douăzeci şi cinci [câti aveam primiţi mai înainte], fac treizeci de bani! 

- Treizeci de bani, repetă ceilalţi, ce să ţină bine minte.
Socoteala banilor se face însă şi pe numărul gologanilor de

cinci bani. Treizeci de bani au 6 gologani de 5 bani şi prin urmare, 
de dânşii se poate ţinea uşor socoteală dacă pe hăt îşi rnr face 6 
crestături cu briceagul, la întunerec. Crestăturile se vor împărţi la 
numărul colindătorilor din ceată, după ce vor sfârşi casele de 
colindat. 

Gazda mai poate da colindătorilor şi colaci, covrigi, - cite 
unul, doi, trei sau patru, şi câte odată nuci, mere şi alte poame. 
Toate acestea se pun în traistă. 

De acasă, copiii sunt învăţaţi de părinţi să fie cuviincioşi : 
- Mulţumiţi-vă cu ce veţi dobândi. Să nu cârtiţi. Omul di

ce poate. Aţi înţeles? 
Numai la neamurile mai de aproape ori la cunoscuţi, colin

dătorii îşi pot îngădui ca după ce au isprăvit colindul, să strige : 
- Un gologan, moş Vasile!
Moş Vasile, fireşte, aflând numele celor ce i-au cântat la fe

reastră, le dă gologanul şi le zice : 
a-v.ă şi duceţi-vă; băgati de seamă să trageţi bine poarta

după voi, ca să nu-mi iasă viţelul, că vă jupoiu ! 
- Să vă lăsăm sănătoşi, moş Vasile!

Umblaţi sănătoşi, flăcăi!
Prin unele părti, la fereastră rostesc colinde numai cop111; 
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flăcăii intră in casă, sărută mâna gazdei şi apoi, aşezându-se pe pat 
începe să zică colindul, la sfârşitul căruia îşi ieau plata 1

• 

Copiilor mai mari şi flăcăilor de joc, cari alcătuesc una sau 
două cete şi colindă în această seară pentru a strânge bani, ca să 
aibă cu ce plăti lăutarii, tocmiţi pentru sărbătorile Crăciunului, ale 
lui Sf. Vasile şi ale Bobotezei, li se d,i ro, 20 sau mai mulţi bani, 
după starea fiec..iru i gospodar �. 

Prin comit. Hunedoarei, gazda plăteşte pe călindători cu un 
colac sau o pupăză, - care prin jud. Tecuciu are forma din fig . .ţ, 

Fig. 4. Pupăză. 

adică: o împletitură scurtă din două viţe, înconjurată de o v1ţa,
cu cdmafi sau cosli/e de porc. Cel mai de frunte dintre colindători 
merge înaintea gazdei, iea darul şi tot învârtindu-l, zice: 

- ro mi-s copil mic de şcoală,
Cu cămeşn scurtă'n poalfl, 

Aduceţi-mi un cărhune, 
Să vă scriu mare minune, 
Că în necastă zi marc, 
Chisăli\a cinste n'are. 
Numai colacul şi ctirna\ 
Ne \inc nouă de sa\ ! 

Am trudit de-am învăţat 
A cctl şi-a sloveiii

Şi'nc'o \âră şi-a seri�. 
Dumnevoastră, de nu mi-\i crede, 

Dumnezeu să trăească la multi ani gazdele casei ! 
Dacă gazda îi cinsteşte cu bani, mulţămirea e aceasta 

- Mul\ămim la giupăn �i giupăncr,să
Pentru uu taler, doi, 
Să ne putem lua nădral(i noi, 
Strânşi bine pc la pulpe, 
Să putem fugl după vulpe. 
VL1lpca fu tare vicleană, 
Noi picarăm feciori la cătană! 

I. Şezătoarea, Xlll, p. 113. 

2. Albina, VII, p. I 131: «Gazda dă flăcăilor un colac împletit frumos,
iar la gazda unde sunt fete, li se dă tot un colac şi 50 bani sau I leu. 
Intre colindători nu pot lua parte decât flăcăii şi tinerii însuraţi dia 
acel an. După ce sfârşesc de colindat, se întrunesc toate grupele la o casă, 
mume hotărîtă de mai înainte. Acolo cântă toate colindele şi în urmă se 
pun la chef cu vin (Oltina-Constanţa)., 
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Prin alte părţi <lin Transilvania, <lupă ce colindătorii; au is
prăvit de dntat şi şi-au luat plată, j11dcfr zice: 

- Buna seara, bun:i scara de Crăciun, jup:îne gazdă şi ju
pâneasa găzdoaie! Să c.lăm laudă �i mulţămit.i d ne-a învrednicit 
Dumnezeu de am ajuns şi :--.:aştcrca Domnului 

C11 pace, c11 s:111:ilale, 

�i c11 icrl:11·c de păcalc ! 

Fig. 5. Ţigani colindători. 

Acum luati în nume de bine cinstit orşng11I nostru că se a
ută jupânul gazdă cu jup:îneasa găzdoaie cu toată casa dumnealor 
dimpreună 
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C'un stog de grâu l'rnrnos 1 : 
De frumos. 
E frumos , 
Că-i rata Domnului Hristos: 

c'o bute de vin, c'o mână de galbeni, c'o spată Je porc. 

De unde dumnealor :rn luat şi :iu golit, 
Şi pc noi ne-nu dăruit, 
Dumnezeu să Ic dărucască 
Cu mia, cu suta, 
Cu darnl sfinţiei s;ilc, 
Ca'n veci să nu se sfârşească I 

Dumnezeu să-i ţie întru mulţi ani, ca să mai poată dărui 
fecioraşi de oameni ca aceştia, şi mai de omenie de vor fi 2_

Prin alte părţi, după colindă, unul dintre feciori face urmă
toarea urare : 

Cinstită gazdă din loc, 
Vă poftesc mult bine şi nornc. 
Fiind îu grădina cu norilc, 
Mi-a mirosit, 
Duhul sffrnt m'a pornit 
Să viu să yă />rovodesc 

La tot neamul pământesc. 
Acest praznic luminat 
Noi cu drag l-am aşteptat 

Altul urmează: 

Nin stăi frate în hituri 
Să spun !ii-a mele sfaturi. 
Când umhlam ln şcoală, 
Invăt:.im puţină cai-te, 
Dar minciunile toate. 
Mă prindci1 dascălul de vine, -
Strigam: vai de mine! 
Mă prindea de cap, 
Rămâneam gol ca un nap. 
De-acolo mă duceam la vecinul, 
Acolo'n casă 
Pe masă 
O cofă de verează, 

I. Colacul căpătat.

S'auzim înge,·ii cântând 
Păsi\rile ciripind, 
Căci Hristos n'a ni\scut 
ln curt.i nalte, minunntc, 
Ci j;is în iesle dobitoccasd1, 
Ca pc dumnevoastră să vă ciu

stească, 
Cu mari daruri să vr1 dărncască ! 

Purcel-fript lângă ele 
Şi-un colac de grâu curai. 
Dar n'avui pal'tc de ele, 
Că mf1 bătură cu uşa'n spate, 
Cu tine de'mpreună, frate. 
Gri(araş 

Poteraş, 

Groşi la dungă, 
Spor la pungă: 
De-a fi palincă, 

N'am zice nimică; 
De-a fi vinars, 
Am cla şi la ăştialalţi 1. 

2. I. G. Bibicescu, op. cit., p. 249-50. 

3. Calendarul Neamul româneic pe 1913, p. 28.
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Prin Ardeal, mulţumita colindătorilor este următoarea: 
- Staţi fraţi
Şi ascult;i\ i !
S•a sculat domnul gazdă
De-o lună,
De-o săptămână,
Mai vârtos în astă scară bunii,

Nouă nu ni sc pare că-i şold-bold 
de porc, 

Ci-i porcL1l cu cap cu tot. 
Toţi s'aveţi gură de mulţămit! 
- Mulţai mare I
- Un dar şi-al treilea dar:

Cu tlll colac mare, Cu v1·eo doi, trei asprişori; 
Mândru şi frumos, Nouă nu ni se pare că-s doi, trei 
Nouă ai se pare asprişori, 
C11-i peli\a lui Hristos; Ni se pare că-i comoară impără-
Toţi să aveţi gură de mulţămit! teast.:ă, 
[Toţi strigă: Mu/ţai marc!] Dumnezeu gazdei s'o'mplinească, 
- Un dar şi-al doilea dar: Toţi să ziceţi: Să trăească ! 
C'un şold-bold de porc. - Să trăească 1

• 

După cum am mai spus, colacii ce se string se pun pe ruda 
sau coada unui furceriu,-furcă de fier,-pe care îl poartă doi inşi 
de capete. Carnea şi cârnaţii se poartă în străi/i de piele s. 

Când ca colindarori pleacă şi oameni în vrâstă, aceştia de 
obiceiu n'o fac decât pe la neamuri, unde de multe ori se şi opresc 
ca să cinstească, unul sau mai multe pahare <le vin. 

Sfezile, după cum am pomenit şi într'alt loc, nu lipsesc şi au 
mai multe pricini. Se întâmplă unele neînţelegeri chiar între cetaşi: 
unii vor să meargă în cu tare casă, alţii nu vor ; unii spun că la o 
fereastră să zică un anumit colind, pe câtă vreme de cealaltă parte 
este o împotrivire; unul se simte ostenit, pe când tovarăşul său 
încă mai doreşte să umble. Dar ca un rând de colin<latori să se 
<lesfacă chiar în această noapte, mai rar se poate întâmpla. Mai 
întotdeauna gâlceava vine din afara cetei. 

lată câteva prilejuri : 
O ceată trece pe lângă alta, şi cum e întunerec şi omătul e 

ireu, unul, «mai al dracului», dă brânci u'nui băiet din altă ceată 
şi acesta cade în omăt, că de-abia poate se mai vede!. Odată cu 
asta, îi poate pune şi piedecă. De aici sfadă întâiu şi încăierare pe 
urmă; 

O ceată zice colindul la fereastră, pe câtă vreme alta aşteaptă 
la poartă, în bătătură sau chiar şi alături, la fereastră. 1n acest timp, 
gazda, ca s.1 scutească pe colindatori de tremur, iese ca să le dea, 

1. A. Bârseanu, op. cit., p. 63-4.
2. Familia, XXXIX, p. 590-1.
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când se poate întâmpla că alţii <lin celelalte cete cari aşteaptă rândul, 
să se folosească de întunerec, şi să întindă mâna la plata cuvenită 
altora. Apoi s'o rupă de fugă, cu păgubaşii după dânşii. 

Aşteptarea fiind o întârziere, se mai pot naşte neînţelegeri şi 
din pricina ei. Unii zic să se grăbească sfârşitul cântării, alţii nu 
vor; unii caută să îngâne chiar pe cei ce cântă, şi de aici, câte o 
dată, adevărate trânteli. 

De bună samă că prin toate părţile se întâm piă astfel de 
neînţelegeri ; prin unele părţi de peste munţi cerim că ele nu se 
curmă decât dacă cete'a venită mai pe nrmă ştie colindul, l(Cetea de 
fecior». 

Când la o casă sunt doi fraţi, când, fireşte, fiecare îşi caută 
tovarăşi de potriva sa, cel mai mic se pune la adăpostul celui mai 
mare: 

- «Ca să nu vă bată cineva, să vă ţineţi de mine: Avem să
z.icem noi întâiu, şi după noi, veniţi voi casă după casă !». 

Mărunţii, se înţelege, fac întocmai şi urmează cârdul celor 
mai mari, până când, dintr'o sumă mare de pricini, se rătăcesc. 

Numai când aceşti colindători sunt prea mici, părinţii, sau 
cineva dintr'ai casei, se ieau după dânşii la cele câteva case unde 
copilaşii urmează să colinde, «ca să nu-i rupă cânii,i; aceasta o 
fac spre a le împlini cât de cât gustul, răci : «lasă ! îi Încolţeşte el 
frigul îndată, şi s'or ruga ei singuri ca să vinâ repede acasă!» 

Fetele nu umblă cu colindul. Nu se cade! Dar câte odată şi 
numai prin vecini, pornesc şi ele. Insă e vai de steaua lor când le 
vor simţi băieţii ! De aceea, când aceste fiinţe răsgâiate nu vor putea 
fi stăpânite pe lângă casă, trebuesc neapărat păzite. Şi fiindc.'i. uneori 
nu se învoesc cu aceasta, fetele se îmbracă băieţeşte şi gustul tot şi-l 
fac. Le dă însă de gol viersul, şi nu după multă vreme se grăbesc 
să închidă uşa pe dinăuntru, la casele lor. 

Prin unele părţi din Ardeal, cât timp se colindă, fetele de joc 
urmează pe tineri şi când aceştia ies din casă şi tu(ăiesc în turecii 
dsmelor, le învârt pe fete şi chiuie: 

Dragi boieri de lumea nouă, 
Ziua bună zisei vouă, 
Că nu mergem fără vin, 
Ca omul când e bătrân ! 

La o casă, colindătorii nu se pot duce de două ori, folosindu-se 
de întunerec şi de faptul că n'au fost cunoscuţi. E păcat, se zice 
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�i apoi, la o a<lică, ar fi mare ruşine pentru .:el ce ar ti fost prins
cu acest şoiu <le înşelăciune.

Cân<l îns,i gazda lasă să-i .:ânte colindătorii şt nu iese cu da
rul, lucrul se schimbă. Copiii bat in geam, clăntănes.: la u�ă, tipă 
�i schimbă versurile din urmă ale colindului: 

I n : 

sau: 

Busuioc verde pe mas5, 
Rămâi, gazdă, sănătoasă, 

Busuioc pc pirostie, 
Să rămâi, gazdă, pustie ! 

lim.lc şc:idc putineiul, 
Să cânte cri,tciul : 
Unde şcadc masa, 
Să tragem la rnră cu coasa 

Prin Banat, copiii cântă: 

llădădnn socului 
fn vatrn rocului. 
Mâli bolcltmi 
Prin btidrmi. 

Lupii sbiarii 
Prin citthcară, 
�11- i nici dl:i l)rfrnză ! 

Prin Buco,•ina se poate auzi şi această paro<lie de colind 

Constnntine, du-te'n tind:1, 
colimaiidros, 

Constantine, sui pc casă, 
colimnndros, 

Cii boierii simt lu masă, 
colimand1·os. 

Cclclatc 1

Dă pe spate, 
Colimandros, 
Boierii că s'nu sculat, 

colinrnndros. 
Noi frumos mn colindnt, 

colinrnnclros �-

Vasile Alecsandri ne adu.:e mărturie d cetele de colindători 
<lin Ajunul Crăciunului poartă cu dânsele şi o iconiţ,1 pe care se 
află zugrăvită Naşterea lui Hristos 3• 

Tot în această seară dar începân<l de obiceiu cu mult mai 
târziu, colindă şi lă11/nrii, rom.îni sau tigani, dntând din instru-

t. Adică slăni11ile. 
2. Voronca, op. cit., p. 283. - Este vorba, se vede, despre o ceata de

colindători. cari sub chipul colindatului umblă după bojogl'wii, după fur
tişaguri. 

3. ln Poezii jJopiilnre, ed. "Minerva", p. 283.

Pamfile, (.';-ii.r·i101ul 
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mente, nu melodii de-ale colindelor, ci felurite dntece lumeşti : 
doine, marşuri, ş. a. Lucrul acesta, se înţelege, ca o curat:i cerşetorie. 

Chiar şi dnd cântă co1inde obişnuite, colind.nul Tiganilvr nu 
!,t: bucură în popor de mare cin�te. Colindele pc cari k câm:i, după 
ce le-au învăţat dela Românii greco-orientali, prin Transilvania, nu 
mai sunt dntate de aceşti din urmă, iar gazdele cari ar fi wlindate 
cu asemenea colinde, s'ar sim\i atinse 1

. 

La o oră sau două după miezul nopţii, c:mlurile de colindă
rori încep a se riiri, şi prin urmare şi frrestrele caselor, una dt,· 
una, se pot întuneci!. Cetele se îndreapt:i spre casa unui,1 dintre 
cetaşi, care se află mai la mijloc şi acolo îşi im part cceace au adunat. 

C5time:1 banilor găsi\i, se ştie după răboş; colacii, covrigii, 
poamek şi buc.Ileie .:e :iu adunat, se găses.: in traist:i. Se f.,c părţi 
drepte sau potri,·it invoelilor dt.: mai 1nainre, îşi iea fiecare colindă
t0r partea sa. :\�tfd, mul\umit, se îndreaptă spre casa p:irintească. 
unde «r,it!I' rupt de oboseală». 

ln deobşre numai, aceasta este or:inducala colindului sau co
lindei la Crăciun. Sunt în�i"1 multe alte păqi, unde practicele au 
:dte încrucişeri. fată, de pildă, descri,rea acestei datine pentru u11 
sat din jud. lalomiţa. 

«Colindul se cântă sau afară din casă, sau în casă. Prin unele 
!>,lle este obiceiul ca în seara de ajun să se cânte numai unul din 
colindele: Astii smrii r Sl'i/ra mr1re, sau Don111nrl11 iren i11 rrste c11r(i, 
la fereastră, fară a intra în cas:i s:iu de a cere plată, ci pleacă la 
:iltă casă şi :işit pană isprăveşte tot satul de colindat; şi de acee:i, 
aceste <louă colinde se mai zic �i «colinde de fere:istră», în locurile 
pe unde !>e obişnueşte astfel. 

In ziua de Crăciun, după ce au m;Încat de prânz, se strâng 
tlăcăii 10\i la un loc, şi dacă satul este mare, se despart în dou:i 
cete de câte opt sau zece şi colindă o ceată satul jumăute şi cea
laltă ceată iarăş jumăt:ite. De astădată nu mai st:iu ca seara, să co
linde la fereastră, ci acum intră în casă şi colindă mai întâiu roli11-
,!11l ref 11111r1• sau ro!i11d11! rfmi, începând chiar de când intră pe uşa 
casei. Colindului cel mare i se mai zice şi co!i11d11! msri, din pri 
cină că-l dntă la fiecare casă şi în el se pomenesc st:ipânii casei,-
hărbatul şi femeia. După aceea colindă pe rând şi copiii casei 
potrivit cu etatea şi sexul. Aceasta o cer chiar părinţii, căci cred 

T. I. C. Bibicesc11. of,. rit., p. 25,1. 
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că dacă îi colindă, sunt tot anul sfoătoşi ş1 nu pat nimic rău în 
tot timpul act'.lui an. Când ies din cas:i, mai cânt:i unele versuri, 
ca «Cetaşe, 1 1ătaşl'» ş. a. 

După cum se \·ede şi din :i.cest \·ers, celui mai în drstă 
dintre toţi i se dă numele de văln511/ cetei. El este însărcinat cu 
buna r:mdueală, şi de care toci ascultă. Tot el adunfl /in11ii, co/arii 
şi t1imn/ii, iar colacii şi cârna\;i îi încredinţează unuia din tovadşii 
s:ii, care îi înşiră pe o nui,l. E o ruşine pentru fat:1 care n'ar face 
colac pentru colindători. 

J11 uncie; lo.:alită\i se colindă numa, 111 seara de Ajun şi numai 
pană se culcă oamenii, cari în această seară se culcă mai drziu ca în 
alte seri. Ei colindă sau numai la fereastră, ori în casă, dacă sr,i
pânul sau stăpâna casei îi pofteşte in•lăuntru. Aceasta o fac mai ales 
cei ce au fete mari. ln casă nu-i las:i să colinde în picioare, ci îi 
pofteşte pe pat. Ei cred că dad colindătorii stau pe pat, le stau 
logoditorii>, 1

. 

Dup:1 trecerea Crăciunului, copiilor nu le mai este îngăduit 
să mai zid prin cas.1 colindul, cu toate că le Yine fo:1rte greu. 
Mamele, de bună sam:i d pentru liniştea ca�ei, au grijă să-i a
rnen111ţe : 

- Taceti că nu-i bine să se mai zică!
lntr'adevăr, poporul crede că cine mai �pune colindul după

Bobolrn::._ă, va suferi de: curgere de 11rl'chi 2
• 

li. Colindul.

Urarea versificat:i ce st dntă în tot<leaun:i. la sărbătorile Cră
ciunului, după datina zugrăvită până aici, se numeşte colind, colinda 
sau cori11dă şi numai rareori 11rnre sau 11rnre ln ferenslrii. 

Cuprinsul colindului este foarte felurit şi, prin urmare, împ:ir
ţirea colindelor în categorii felurite este cu neputinţă de fiicut. Două 
categorii par mai bine deosebite; una ar cuprinde colindele cu un 
conţinut religios, iar alta pe cele cu un conţinur l11111rsc. Aceasta 
s'ar putea primi numai atunci dnd vom avei1 <le clasificat un mic 
număr de colinde. Astfel a urmat d-1 A. Bârseanu pentru cele 50 
de colinde culese de elevii şcoalelor din Braşov. Pentru un numiir 

1. Culegere din com. Llrziccni. împărt. de d-l P. �tefanescu.
2 .. Cred. clin corn. Tepu, _iud. Tecuciu.
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mai mare, impăqirea .:olindelor numai in aceste două capitole nu 
ne-ar aduce un folos vădir. 

Grupările pe cari şi noi le-am făcut, cu colindele ce ne-au 
venit <lin multe părţi, iarăş nu pot folosi pentru nouă culegeri de 
prin alte părţi, unde este cu putinţă să se găsească bucăţi cari. 
sau nu-şi vor a\·ea variantele între cele ce urnu-ază, sau vor aHa 
părţi aparţinând la două sau mai multe grupări facute de noi. 

Tot ca şi colindele, foarte fc::lurite şi peste putin\:i de clasificat 
sunt acele versuri-refrene, cari se cântă după fiecare \·ers sau grup:\ 

de vers un. 
Din refrenurile ce se \·or vedea numai in următoarea cole.::

\iune de colin<lc, se va constată căt de unilaterală este cercetarea 
:icelui «Ler», <lat ca refren al •colindelor în de obşte. 

Urmează acum grupările colindelor ce le-,1111 dob:1ndit sau cule�: 

I. Coli11dnloni 1·eslesr gn:;_dei şi gn,d11 SI' prt'gatqle penim primirea lut
.\fof Crăci1111. Parii11/ bolt':;_11/11i. Plata rolimlntnlui. 

De, srnl:tli. boieri. cuconi. 
Că vă vin ('Olindători 
�oaptca pc la cfmtători. 
:-lu vă aduc nici un rău. 
l�i v'aduc pc Dumnezeu.
Dumnezeu c mititel

Milei 
Şi 'iifaşeţl'l. 

Faşă dnlhit dt: huml>ac 
Bătută cu diamniit 
Şi trimisft 'n Ţelegrad. 
'fclcgrndul jumătate, 
Rusali,,w-a treia parte. 
Mai în jos dr. Rusalim 

Este-un p:,t 
Mândru lucrat 

Din nouă scânchu·i tic brad: 
Din gealău c geluit, 
Din bftrdilă bllr1foit, 
Din cuţit c wţitit. 
Da 'nlr'însul ce-i aşternut? 

I. 

Scor/ar verde mohorit, 
Slobozit până '11 pămf111t. 
Şi 'ntr'îns' c111c-i restignit ·! 
Domnul nostr' Isus I lristos 

Şi la cap,
Floare de mac: 
La picioare, 
;\1i• tă floare: 
Şi l:1 lir.iu 
Cn spic de griiu; 
La părele, 
Păun verde; 
La podrle 
Clopo\ele; 
[Şi] la uşă 
Flori de rujă (sic); 
Şi la foresti 
Flori domncsti; 

La icoane, busuioc; 
ln 1111jl„c 
Pnră de foc '· 

1. Cules dela Tudosia PăptlŞOi di11 Frătăutul vechiu, Bucovina, împărt. 
de d-l M. Boca. 
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De, lnsă-nc gaztlă '11 c:1si"\, 
Dimin<'nla lui Crkiun. 

Ci\ dc-nscara 
Stăm pc nl'ară, 

Dimincala lui C:rr1ciun ', 
!ji m'o nins şi m'o plouat; 
Vreme l1ună înC''o losl, 
Crucea 'n CC'r înc' s'o înlurs. 
Sii catc pc fiul sf:înt. 

L-o dil:1 l
Şi l-o al lnl

1n iesle pc fiori de l'tin. 
Unde J)1111111ezcu 11i\şk[i1J. 

P,1ji!)lc verde creşle[il]. 

Sculali, sc11la\i, boieri 111,1ri. 
Că vă vin colind:1lori 
Pc la miez de ileff,ttttori ' 
Că sub dcalnl cel 111:1i ,nare. 
H:rsarc un mfindru soare. 
C:cala nu îi mândru soar<'. 
Ci c sffintn măni\slirl' 
Cu 11:;;orii de făclie, 
Cu U!;ia de al:11nâic. 
Dar în ca, cine slătc:1 ·! 

Ciucur \'Cl'llt• de• 111ăt:1să. 
!:ilobozi-nc, gnzdii. 'n casă. 
C'afarii plou:i de varsă. 
l-:11 sunt Cra.ci,w cel bălrf111. 
Şi d'un an de zile vin. 
:\lurgu mi s'a dwnpnvit 
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2 

} . 

I· 

Din ploci1mi � fi\clii ardc[:'11, 
Din grădele 

Lu minele, 
Din păi\c 
Lumini\c ! 

Să f1i, gazdă, si1năloasi\, 
S:1 plătc!iti colinda noastră 
C'un colac <I<· g1·fw curat 
Cîit rotila pl11gului, 
S'11111plc straiţa prnntului. 
Hupc-un fir de busuioc. 
Ol'\, Doamne. gazdei noroc: 
Hupc-un fir de minlfi crca\ă. 

l)oanrnc, dă gazdei \'ica\l'\ ! ::

i\laica cu cupilu'11 l1n1\c. 
li scoală şi îl întrcab,1: 
- Ce-i mai 1>1111 pe astă 111111c ·?

Iar:1 pruncul îi ră�pundc:
Cine-a 111crs, p,in'a sliHul

U1Hlc-:1 fost pn111t11I născui, 
�i Cll lo\i /;nu llllt"llrlll.
Pc ci dacii l-:111 allal
Şi cu aur tic s'a'nthinal,
Ca l'un marc î111piirnl .-..

Şi-:11· t1·cl111i potcovii 
Cu polcoa,·c de colne. 
�i tu cuie de ci"mrn\.
Cu baros
De cnrdubOlf "

1. Refrenui se repeta Jup" fiecare \'Crs.
2. Taraşi. pari scurţi bătuţi în pământ. peni ru focen:a ieslel0r Jin

nuiele. 
3. l)ict. de <l-1 G. MolJo\·e:11111, com. A�tileu, Transilvania. î111p:\rt.

Jt d-l T. Popovici. 
4. Credem ci\ deşteptători, cântr.tori.
5. Cules din Vârful-câmpului,jud. Botoşani, împărt. de d-l I>. l'rz1ca:

�c vede lămurit ca provine din contopirea unui colind cu un cântec de stt:a. 
6. Cules din Ardeal. împart. de d-l l'etre Ui!liş.
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Scula\i, scul:tli. hoicl"i mari. 
::-kulati Yoi, llo111f111i plug;iri, 
Din \ara [-=cca \ar"a] lui Trni:111! 
Dar scul:1\i şi slugile. 
Să măture ,·urlilc. 
l'opa 'n slujbă a inlral. 
Slugile că s'or scul:'!, 
Cur\ilc or mălur:). 
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5. 

Id in deal, colea în \'ale. 
l:il:i soarele răsare. 
sr. Soare-:1 răsărit 
�i pc noi ne-a ·mpodohil 
Cu podo:il>a traiului. 
Cn fădi:1 rniului ! 
�i la :111ul să lrăi!i, 
S:i ,·ă găsim inl'lurili ! ' 

(,. 

:\cum .10 de ani, colindul «Scula\i, scula\i, boieri marin, an::"r 

următoarea melodie prin jud. Suceava:� 

..;.. u '"ii \iii lllţl bf,. (' ,.,, 

Scul:1\i. g:iz,IL-. nu dorn1i\i, 
Că vii vin l'Olindăluri, 
Pi: la uşi, pc l:1 cetori. \ 
Sara pc l:1 c:înliilori. 
Nu v'aducl·111 nici un rău, 
F:ir' pc hu1111l l>u11111czcu. 

:\li lilei 
Şi 'n.fiişr,ţel, 

Drla uşă, p:111·1:1 111asii 
Faşă d,ilbă de 111ălasă, 
La ;\l,1ic:1 l !rct·csla ·11 brap 
Cine şcacle după masă ·/ 
Cră.ci,rn şi cu Cl'<,ci1111e11sti 

�i n1 Ion 
Stîut Jun 

:-.:iinaşul lui Dun111czeu. 

Tot ciiisteşte • 
Şi mărcşle, 

mu a ufl Stu /i.J/1 ,«u-l,1(1 t,., ,. ,.,, mu o ,, 

Î· 

Din pah:1r 1n1 niai gălcşll'. 
ln fundul p:1harnl11i, 
Scrisă-i frunw iadului 
Şi '11 loarl:1 paharului, 
Hcris:i-i f loarea raiului 
�i ·11 gura paharului, 

Scris:1-i 11111a 
�i lumina 

Şi soarele l'U căldura. 
Dac'ave\i v·o l":ilă 111:11·c. 
Ca s·aprind'o o lum,inare. 
Ca noi slămu .te-a 111irnrc. 
Asleruulu-i de parale, 
Căpătăiu-i de rublele. 
Noi vc11i111 dela 1lo111nie, 
Oei,, domni, dela domnie. 
Dela tlnlh:1 'mpără\ic 
Şi \'·m111ce-accsl on, hun. 

1. Cules din corn. V,1rfu-Campului.jud. l)orohoiu. împărt. de d-l D. 
Urzică. 

2. Dict. de d-l �I. Lupescu şi împărt. <le d-l D. Petrescu.
3. Che11tonre. che11tori.
�- Oamenii rând se dau la băut rachiu sau ,·in, nu zic ca be11. cr

ca ciustesc •• Cinsteşte un pahar de rachiu (ori <le vin) cumetre", zice vor
nicelul la nuntă către mt.'seni. 
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Şi v'ntlucc ci o \'Cstc 
�i v':11lucc u d1·cptatc, 

Să ica ţarn j11111ătntc. 
Să focă dalbii cdalc. 
Dar cct.itea un· s'o l'acii ·? 
In s'o focii 'ntr'11n picior. 
Să Ic steie 'nlr'ajutor. 
fn mijlocu tic .-etale, 
Esk-un lcag:1n tic m,1t·:1să. 
D:li' în leagt111 cine doarme'! 

Cucon:1şu, 
Boil'rn�u. 

Ia scula\i, 
Boieri, seu la\i, 
f:i scuh1(i 
Şi vii spălaţi 

�i scul:.J\i şi slugile. 
::;ă măture n1r\ilc, 
Că vii vin colindători. 
Noi1ptca pe la câ ntiit:ori. 
�i nu vă Yin 111ci t:'un rău 
�i vă vin cu Dumnezeu, 
Să \'ă miintnc de rău. 

Mititel 
�i 'nl'i1!/1itcl, 
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,, 
,, . 

'). 

Bate ,·:1nlu f:ilrnreştc, 
Le,1g:1nu nici se cliilcştc. 
Bale vântu ş'ahur:,, 
El alunei cii se scul:1 
Şi din gu1·'.,şa zicea: 
- Scula\i-,•ii slugile.
Să măture curţile
Cu poalt> IC su/miţa (!}.
Cu vâ1·yu cosi\clor.
La 1n11l\i ani c11 s:lllătatc,
Că-i mai hun:, tlcciit toate'. '

Fa!,:, albă de mălasii, 
Cu sculin de humlrnc. 
Ri:\tută cu diamant, 
Ia1· în \'ârf'ul st:uli\ci 
Este-o piatrii 11esti,nată 
Cc c11µri11tle-o \nrii luat:,. 
Tnri:-(r:ul pc jtun,H:,te. 
Iar. Im ieri, l>c\i �i mânca \i, 
Pc Dumnezeu, nu-l uita\i. 
Bc\i, boieri, şi ve:scliţi 
�i la rele nu gf111diţi. 
Busuioc verde pc m:1s:1, 
Rămâi, gazdă. siinătuasă �-

Această melodie se aude pnn jud. Tutova a_ 

14i-;rJ#l=S::i 
< tl·prm-d,•lt fd · c/1 - · 

-
..._. 

1, 

# ., # 
I 

,, mo /11 ra '7(1 lllf fi {t' 

1. Dict. de Vasile Sanducu <lin Tiitaruşi-Suceava, împărt. de J-1
.\ I. Vasiliu, înv. 

2. Dict. de Iordache i\langalagiu, com. Floreşti, jud. Tuto,·a, împart.
J„ J-ra Virginia Stan. 

3. Culegere facuta. şi împart. <le d-l D. Petrescu.
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IO. 

Se aude tot pnn jud. Tutova. 1 

Seu /a(1 .,cu·ln{I l>o a, mu- r, f/lJ · n · h' d,1 J/ th· 

Cd 1·cJ r,n ro t,n dd Io . n 

la scula\i, �nilaţi, hoie1·i, 
�i vă scul.1\i slu�ile. 
De 111:ilura\i rnr\ile 
Şi-a prindc\i l"iic I iile. 
Cii ,·ii vin colindători 
Noapte.1 pc ln c,inliilori. 
Şi nu vă vin nici c'un ri"111, 
Ci ,··:11luc pe Dumnczc11: 

\litilel 
:-:i '11f;l'il'\C'i. 

l:1 boieri. 1111 lllai clurllliţi, 
Că-i vremea sii vr1 gătiţi, 
Casa să 111i-o rniilu1·aţi. 
Masa să mi-o încărcaţi. 
Cii vii vin rnlindători 
Din ziua Ajunului, 
P:înii 'ntr'a Crăciunului. 
Nu dormiţi în iast,;." noaple, 

Ci şedeţi 
Şi privighcţi. 

Cii-i născut 1111 domn prea bun, 
Cu n11mrlc l11i Criici11n: 

Sculaţi, sc11la\i, boieri 11rnri, 
Florile dalbe! 
ne vă sc11la\i slugile. 
Florile daH,c. '' 

I l. 

I 2. 

Faşii dalhă de llliilasii, 
C:u sculit-
l>c borangic. 
Cu scufie 
De cutnie. 

Iar în fundul scurioa rci 
Este-o piatră 1ir,strr,pafo, 
Cc cuprinde lumea toată, 
Huc"reşti:i j11111iitntc, 
?rwigrnt/11-a lrC'ia p:irtc! :! 

Şi-i 11iisc11I 1111 ))om11 l"nmws, 
Cu nulllclc lui Hristos. 
S'aşleµLăm pc Domnul sf:1111. 
Ca sii vie pc piimfmt, 
Că e llul cerului 
Şi Domnul pămfmlului. 
Iar s:ira de moş Ajun, 
Vin copiii lui Crăl"iun 

Sri colinele 
Şi să c:intc. 

\"ica\ă lung:1 că urează 
Tuturor cc• st:111 în cnsă. " 

S'aprill()i1 J"ăcliilt-, 
Să măture curtilc, 
Să descuie por\ilc, 
Că ,·:1 ,•in colincl:1Lori, 

1. Culegere făcută �i împărt. de d-l D . .Petrescu.
2. Culegere din com. Murgeni, _jud. Tutova, îrnpt,rt. ele el-I T. Popovici.
3. Pronuntie populară : gniasttî.
4. Ce=fcelorJce.
5. Culegere din com. Tt!pu, jud. Tecuciu.
6. Refren. după fiecare vers.
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;s:11 \'ă \'iii CIi lllCI un rău 
�i v'aduc pc Ou111nczcu, 
Să v:i mii11l11c de r:111. 
Miin:1 stf111gă cruce-aduce, 
M:inn drcapt:1 husuio('. 
Să vă lic cu norol'. 
Seris e '11 ecr l'U stelele 
�i cf1111p1d cu flurik• I 
D:t\i l:l'IH.:C:1 hătrânilor, 
B11s11iol' 11c,·co;lclur, 

In scnra lui 11wş .\jun. 
:'llcrg copii lui Cr:1ciu11, 
Să u111l>le, sii colindczc. 
Via!ii lungă sfi ureze 
Celor cari stau i11 rnsii 

l>:1r. lloieri. 1111 m:ti d,11·111i\i. 
\'rc111ca-i c1 ,,1 vă giili\i. 
C::tsa sii v'o miitur:o[i. 
\las:1 să v'o i11că,rcnfi. 

Că 11111hlii1n 
�i colindiim 

�i pc Domnul di11lii111, 
Că azi s'a născut J lristos. 
llnn111ul cel prc:i luminos: 

la sculaţi. 
Boieri, sculaţi. 
Ia sculaţi, 
Boieri bngn\i, 

L'i \',i vin colinclălori 
Noaptea pc la cântători. 
Nu vii vin cu nici un 1·:i11: 
�i v'a<luc pc l)umnczc11. 

1. Rt,u=1·ă11I.
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I I 

I (1 

Măr <le nur l'elclor. 
Intră 'n casă 
Lu ccn masă. 
Peste masă 
Grâu revarsii. 
Ca să iasă 

Rău I din casii.
J3usuioc verde stfilpos 

Eu m'oiu duce s:foătos. " 

Şi se veselesc la 111:isii. 
Hristos să Ic dea de I oale 
Cu noroc şi sănătate. 
Busuioc verde pe mllsii, 
Rămiii. gazdii, sănătoasii. • 

S'a născui 1111 Domn prea hun, 
ln locaşul lui C:riici1111, 
Nu-i de somn în astă scară : 
s·aştcpliim în priviţ[healll, 
S':işlcptăm pc Domnul sfânt, 
Ca să vie pc piimftnl, 
Că-i fcc.iorul cerului 
Şi domnul pământului. 0 

Mititel 
�i 'nlă.;;c\cl, 

fnfftşal în flori de 111:1r. 
C:u chitic ele humb:ic. 
Bătută cu diamant, 
Asla-i scara lui Hristos. 
Mai fi\i, hoied, sănătoşi 
C.i lr:111dafirii fntrnoşi '. :

2. Stnl/10s=rămuros; ueci vine dela stâlbri., steblri f' trebui:\ s� lic 
stâlbos, steblos. 

3. Culegere din corn. Tep11, jud. Tecuciu.
4. Idem.

5. A încărca masa=a pune pe dânsa mâncări.
6. Culegere din corn. Teru, jud. Tecuciu.
7. Idem.
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Buna scara lui Ajun, 
Mâni îi ziua lui Crăciun, 
Mo� Crr,ciu,n ii om bătrân, 
�foaşă n1:1rc-i Crt,ci1mon.ie, 
Că-i născut un domn prea 111:ire. 
ln curtea lui moş Crăciun 
S'a nilscut un 0011111 prea bun: 
S'a născut 1111 Domn t'n1111os, 
Cu m1mclc lui I lristos. 

Mititel, 
li mititel, 

Hâde Dumnezeu la el, 
Că c liul cerului 
�i Domnul pămiinlului. 
Că-i 11ăsn1t din Duhul sff111t, 
Ca să vie pc p:i111ii111'. 
Să botezc pc Irod, 
Să indrcptc pc norod. 

,\ cui sunt aceste cur\i, 
A:;;i'I nalte 
Stoborate, 

Cu stoborul pc departe ·/ 
Dai· departe de stobur 

'S nouii meri, 
Nouă vârveri, 

Dur în vârful 111crilo1· 
Ardeş nou:1 l11111â11i'1ri, 
l'ica-ş nouă picături 
Din aceste picături, 
S'a pornit pârâu de vin 
�i unul de aµă rece, 
Sii-1 scăldăm pe moş Ch1ciun, 

Moş Crăciun 

A c111 sunt aceste c111·\i, 
Aşa nalte. 
Stobora te, 

Cu stoborul pc dcpnl'tc '? 
Dar în ele cine-mi şeadc ·1 
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rS 

Mi li tel 
li mililcl, 

lnf.i,;al în bumbăcel, 
luvălit în flori de 111:ir. 

Cu sculie 
Oe dimie. 
I.ir în cap
Cu co1111tnn.c,

Si1-i \ic bine la cap. 
Iar în !'undui sculio:irci, 
Este-o piatră năstrăµat:1, 
De cuprinde lumea toat:1, 
'[n.rigrarlttl jumătate,
Buc11'Yeştii-:1 treia p:1rte. 

La mijloc 
Cu hu�uioc. 

8,1 zicem �i noi 1wro,· '. ' 

Cel 111:ii bătrf111, 
Sii-1 sc:tld:\111, 
Să-l îmhăicrn, 

Cu vcşmfmt să-l primi11i111, 
Faşă dalbă de mătasă, 

Cu scutic 
De 11ş1mic. 

Lungu-i lung µfinii II pă111f111t : 
Cu chitia de lrnmbac. 
S,1-i \inii moale la cap. 
lhll' în fundul chiliu\ei 
Este-o µiatrii wistrăpată 
Cc cuprinde lumea toată, 
Ţan:grn.dul jumi\t:ite 2.

Şcadc ilumnc,1lni la nrnsă 

C'nn pahar de vin pc masii: 
Pc toarta pnharului, 
Sc1·isă• i floarea soarelui; 
In l'unclul paharnlui, 

r. Culegere din corn. 'fepu, jud. Tecuciu, clici. de I. Tularichi.

2. Culegere din corn. 'fepu, jud. Tecuciu.
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Scrisă-i floarea r:iiului. 
. \rdc nouă lumân:iri. 
Pic:i-şi IIOlli'I pierituri. 
l>inlr' aceste pic:iluri,
.\ pu1·ces pf11·iiu de vin,

,\ l"lli Slllll :tl"CSlC' cur[i 
/\şi\ 11:111te 
Slohoratr. 

Cu stohorul pc departe ·1 
Di1rninlc.1 curtilor 
Sunt dui tineri briizi::;ori, 
C.u tulpinc-apropiatc,
Cu 1:riingilc-:1111cstccatc.
Pe sul> l>r:izi mai csle-un pal.
De nouă n1cşleri lucrnt,
C.u prostire de rntil:tsă
Şi cu levicc1·e-alea.,r. �
Şi cu \uquri de :1qţi11t,
C.e n'au 111:ti l'osl pc p:1111:înl.

Buna vremea l'astă c·:1s:1. 
La hoieri, ln dumnc.ivoastrii ! 
Sco:1lii, scoală-te domn hun, 
Şi fii focul mare, ,nare, 
�i aprinde-o lumânare 
�i-o lipeşte 'ntrc icoane. 

'Nti11de masa 
'N to:1lil cnsn, 
Peste masă 
(;rnu rcvarsf1, 

Să iasă 1·f1ul cli11 cnsă ! 

Buna vremea la l'ercnslră, 
La boieri la dumneavoslTii. 

1n sculaţi, 
Boieri, s<;ulati, 
De vă scula\i slugile 

S'aprind:i l'ilcliilc, 
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20 

21 

22 

Sii sdildă,11 pc 111oş Cr:iciun . 
:\foş C:răciu11 
Cel mititel. 
�lili tel 
Şi '11f:işc\cl. 1

l>:ir pc pat 
Cine-i cu ka I ·/ 
Moş .\ju11 
Cu 1110:;; Ci-i'ici1111. 
Moş C:1·ăci11n 
Cel mititel, 

C:11 st:ulic de bumbkcl. 
Cu chilia de lrnmhac, 
Sii-i pc moale l:i c:ip. 
for în fundul chiliu\ci 
Este-o piatr:i ni'istrăpală 
Cc t:11prim.lc lumea loal:\, 
Ţorigrad,.{ jumii late '1•

Ti-:ll1 vc11il colind:ilori, 
"ă-\i colimlc 

�i si'i -\i cânte 
Şi \ic şi l"ctclor. 
Fc\i frumoşi c;1 Ic-o pe\i 
�i pc noi ne-or dărui, 
Cu d:,ruri, cum c liisnl, 
C'un colac de grilu curat, 
Că f:l\a culacului : 
Plaln colindatului• 

Si'i 111r,1urc curţile, 
Că vă vin colindl\tori 
�i nu v'nduc nice un rău, 
�i v'atluc pc D11111nczc11. 
Dumnezeu cel mititel, 

Mititel 

r. Cule�ere din corn. 'fepu, jud. Tecuciu.
2. A leasă=alese, cu flori făcute la ales, la ţesut cu pr,p,i.1ele.
3. Culegere din corn. Ţepu, jud. Tecuciu.
4. Idem.
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Şi 'nl'ilşcţcl 
Cu scutk de bumhăcel, 
Faşă dalbii de 111ă tasă, 
De trei copiliţe-aleasă. 
Cu chitia de humbac, 
Să-i ţie moale la cap. 
Şi-aducc111 turme de oi : 
In mijlocul turmelor, 
Estc-1111 hcd)Ccel mai mic 

Lerul-ui Domnu.lui, 

l>in cele turme de oi,
Din cele turme de oi.
Lcrul11i Domnului.
Am rămas c'un bcrheccl,
Am riim:1sc'1111 hel'i>ecel 2

Sculali, sculaţi. boieri 111:iri, 
Florile dalbe, 
Scul:i\i voi, Ho111â11i plugari, 
Florile dalbe', 
C, vă vin coliu<lălrui, 
Noaptea pe la cântiilori, 
Şi v'aduc pc Du11111ezc11, 
Să vă m.i11tue de 6111, 
Dumnezeu cel 11011 născul 
Cu flori de crin ·învăscut. 

Dumnezeu atlcvr1rnt, 
Soare 'n nizc luminal. 
Sculaţi, sculaţi. hoieri 111:1ri, 
Sculaţi voi, Bomâni plugari, 
Cii pc cer s'a :1răt:1t, 

Florile clalbe Ier de măr. 

Scoală, sconli\ ici domn 1>1111, 
Florile dai he Ier de măr 7•
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-) 

Cu lftna până 'n pă111:111l, 
Cu co:Jrnclc de argint. 
ln vftrl"ul corniţelor 
Este-o piatră năslrăp,1tă 
Cc cuprinde lumea t oat::i, 
Ţarigradtil jumiH:itc. 
Busuioc vcrdC' stâlpos, 
Mergi, voinice. sănătos. 1 

Cu lf111a piini'i 'n piimfmt, 
Cu coarnele de argint'. 
ln vflrlul corniţelor 
Este o piatră năstrăpată. 
De cuprinde lumea toată. 
Ţa6graclu.l j11măt:1lc '· 

L·n luccaliir tic ·111p:iral. 
Stea cu.mută, strălucită. 
l'enlrn fericiri menită. 

fatii lumea că ·nnoreşte, 
Pii111:111tul intinerc;;lc, 
Cftntă 'n luncă turturele. 
La l'creustră rfuH.lunclc 
Şi-1111 pornmh lrumos, leit. 
Dinspre apus a venit, 
Floare dalbii a adus 
Şi la căpiitâiu v'a pus. 
El vă zice sii trăi\i 
Intru mul\i ani ferici\i, 
Şi ca pomii să 'nl'loriţi 
�i c:1 ci să 'mhohoci\i." 

�i rn focul marc, marc 
Şi-mi ilprintlc-o lumf111:1rc 
Şi-o lipeşte ·ntrc icoane. 

I. Cules din cam. Tepu, jud. Tecuciu
2. Refrenul e înaintea versului care se repet:\ odatl'I.
3. Cules din com. Tepu, jud. TP.cuci11.
4. Refrenul după fiecare vers.
5. Se pare că e vorba de o stec, comată, stea cu comnu sau co:,dă.
6. Dict. de I. I. Medelean, Căpoteşti-Boloteşti, jud. Putna.
7. Refrenul înaintea fiecărui v,:rs.
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'Ntimlc 111as:1 
'N-loalii casa. 
Peste m:isii 
Crf111 ,·c,•arsii. 

Cii \i-au venit juni d'iii buni. 
Ti-au venit colindiilori 

Sii-\i colinde 
Şi s:'i-ti câ11tc 

Şi \ic şi fetelor: 

61 

Fc\i frumoşi s'or pomeni 
Şi pc noi ne-or diirul 
Cu daruri tlcl:1 pă,·in\i. 
Cu colaci de �rfw curat, 
Cu colacul lui Crăciun. 
Pe fo\a col:icului, 
Plnla colindatului. 
Buna yrcmeu 'n :i-;tă c:isă, 
La hoicri. la dumncvonstră ! ' 

26 

�lelodie din jud. lalomi1a': 

,., 

fi I (fi 

,., "" 

UJIJ fJ 

Sus, hoicri. 1111 111:ii dormiţi. 
O le-roi Donmiie, 
Vre111ea c sii vă găliţ1. 
O leroi 1Jo:111111e ", 
Casa să vil măturn\i, 
Masa s:1 ,•'o îndirca\i. 
Cu colindul azi venim 
Şi pc Domnul vi-l ,·eslim, 
Că s'a năst·ul 0011111 frumos, 

Domnul stă, doi crai în \aril. 
Tiirilc se spf1imf111lnd\, 
Oraşele ii sliivese. 
Munţii se topesc şi picii. 
C'a aflai pc 1)01111111'11 ţară. 
Fetele de ji,lovie 
L-aştcaptii eu bucurie:
Mi-l aşteaptă cu blântle\c
Pentru slintelc J°udeţe.

• • * * 

mtJ ,, fin " Ir d,11 - bf' lt Uf' ma, 

,,, 

'" rt 

28. 

:"\umclc lui c IIri„tos. 
�li dormiţi 111 astă scară. 
C:i şcde\i de privigltentt. 
Şi-aşteptaţi pc Domnul sfânt. 
sr, ,·ii vie pc piimf111t. 
Să ,,ă dea I lristos de toate : 
Bucurie. s:iniHulc, 
Pacc'n casii şi în ţară, 
Şi nici un duşman pc-afară•. 

Sus în poarta lui I Cristos, 
Rămfti, om bun. sănătos 
Cu-ai lăi fra\i, cu-ai tăi părin\i. 
Ai lui D111111:ezc11 să fi\i, 

Să trăi\i. 
sr, 111.r,rg-iniţi. 

Ca stelele cerului, 
Ca florile mr,rului •. 

I. Culegere din corn. Popeşti, jud. R.-Sărat.
2. Culegere din corn. !:izu. împart. de d-l D. Petrescu.

3. Refren după fiecare vers.

4. Dict. de I. Rădulescu, corn. Largu, jud. Buzau, şi impărt. de I>.
Ionescu prin d-l C. M. Popescu. 

5. lmpart. de d-l St. St. Tuţescu, corn. Cătanele, jud. Dolj.

Aşezate din punct de vedere regional, aceste colinde au asemănări
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li. lrn.i Hristos şi Sf. loa11.

8unr1 ,Temea ln fcrenslii, 
La hoicri. la tlumnc:1voastrii ' 

T:i sculaţi. 
Boieri, sculaţi, 

Cii nu-i vrnmca de cukal. 
Şi-i vrc111en de ascultai. 
Dac' aveţi vreo f'at:i 11iare, 
Sii 11e-:1prind'o lumi\nare. 
Sii-mi ştcargii gura de rou:i. 
Că de-ascm·ii am plcc:11 
Şi gura mi-n rourat. 
Da llristos şi cu Ion 
Au pus murgul în pripon. 

Cu pripon 
De alior. 

D11n111czcu ciind s':1 născu I. 
Sfâut Ion s'a p1·ilcjil 
Cu clo111.lirul de-a drcapl:1. 
Cu paharul de-a sbî11g:1, 
Pc cine ajungea, ci11sli/1. 
Suni patru colinclii !ori : 
Alcrgarii doi din voi. 

Do:1111 nclc. 
lcc:1'11 ceste curţi, 
!:;ii'n ceste domnii, 
Domnnelc 
Stau lot 111csc'11tinst'. 
.Ju1· p1·rj11r de masă", 
Stnn scaune dese, 

lo. 

� I. 

Şi priponul s·a uscnl 
Şi mu1·gul ci\ 111i-H sc:ipnl. 
Şi s'a dus în grajd de pi:1trii. 
Grnjd dr pi:1lr'a clcscui:1l. 
D1111111cze11 di l-a întrchal: 
- U11dc-i Fiul şi 1011 '!

l-ai tr:înlil,
l-:li OIIIOl'Îl "!

Zis-a murgul Domnului : 
- Vii îs, Doa11111c, pc pămiinl
Şi-i poartă'n alniu �i'11 cf111l
Colindătorii la casă
Şi-i cinstesc ;;i-i pun ln masii
Si Ic-aprinde Lol mclii,
Că l:1 dfin�ii gf111d11I \i-i'·

Doi din voi 
Şi doi din noi 

�i siiririi'n cc:1 grădinii 
Smulge-Lin lir 
Şi-un lr:111tl.11ir, 

Şi-o stâlhii de husuioc. 
Riimfi i, gazdr1. Cil noroc! :?. 

F{1clii dallw-aprinse. 
Sus la cap de 111:1su 
Sttlcin tic argint. 
'N siilciu cine şc:11lc ·1 

ne-mi şc:idc 
l111i şcadc, 

131111111 Dumnezeu. 

între dânsele, cari cereau altă întocmire. Variante în P. Cioroga1·i11, Cân
tece din popor, Bucureşti 1909, p. 9-10 (cu melodie)_; Şt. St. Tu(escu, Co
linde rlin popor, p. 46; Şezrr.toaren, I, p. 148; Idem, XIII, p. 135; I .G. Bi
biceseu, vp. cit

„ 
p. 233, 238-40, 242; A. Bârseanu, Ci1icizeci ele colinele, p. 

5-7, 16; Revista "Tinerimea ro111â11ă". llf, p. 453; R. Codin, Mihalache,
op. ci:t., p. 97 (cu melodie): N. Pasculescu, o/J. cit., p. 9, �o. 9; Calendarul
.Neamitl românesc" pe 1913, p. 26-7; Albina, XVI, p. 548-9; Un mfmm1-
chiu ele colinde, Vălenii-de-munte, p. 36. 

I. C:ulegere din com. Tepu, jud. Tecuciu. 
2. fdem.
3. Hefrenul înaintea a câte doua versuri.
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:\lai clc-}1rf111d cu rl 
Da'111i şe:1tlc 
foii şc:icle 

Crăciwi, sl':î11t biit1·:"111. 
:\l:ti de-ar:încl c,: ci. 

l);o-111i şcade. 
f111i şc:ide, 

fon, Sf,îut /011. 
:\[ai dc-:ir:1nd cu ci. 

<:11 l'i. 
C:"tlc tn,i. 
Da-mi şeack. 
l111i şl'adc, 

1 ec:1. 'n ecsl du11111 bun. 
1!:111, do1111111lc. hun. 

.l11pi\n N. 1,
�cade şi-111i le11e�te, 
l>in gură grăeşll':
- IJe\i, hoicri. 111:111ca\i
)i voi v:, 'nlrebaţi:
Din voi <:file-şi trei,
C:1re v:i-i 111:1i 111:u-e
-?i nrni de dc11111lt '!

To\i 111011.'.u 111 liieusc. 
ll11psc-şi de-mi grăise. 
Dela cap de masă 
B11n11I Dumnezeu : 
- N., l'iit1il IIICU,

l•:11 vii sunt 111:1i marc_
)i mai de demult.

To\i 111olc11111 tăcuse, 
Hupsc-şi dc-111i grf,ise 

Buna \Temea ecstor curţi, 
Şi-astor cuqi 
Şi-:istor domneşti. 

La mijloc de casă nouă, 
Ylcsc'nlinse c,1 bucate, 
La patru col\uri de masă. 
l'alru făclii dalhc-aprinsc. 

To\i hă11ră, 
To\i 111i\nca1·:i, 
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�-, 
) - .

Crăciun. sf,în bătriîn: 
- Doamne lfriistoase,
Tu ne eşti mai 111arc.

i\1:irc 
De mărire, 

l);or 111a1 mic de ;dle. 
Tu dnd ni niiseut, 
l•:u n'am />rÎrlejitt 
Pmol:t mi-:1111 întins. 
Poala de vcşmi:111t. 

\'cş111:111t 
:\lohorît, 

':-1 poală 111i-:1i căzut. 
'N 111:111i tC-fllll sprijinit, 
Sus le-am ridicai, 
Sus la ligltion, 
L:i S/rîntul Ion. 
, oi lc-nm botezat, 
·oi tc-:1111 creştinat,

Numele \i-:1111 pus,
Buna! Dumnezeu,
Domnul C.crului
:-:i-:ol pi'1111[1nlului.
Noi ţi-am dăruit
Cerul şi p:1 mi\nt11I.
Lu111c:1 şi norodul
�i pc noi cu lotul.

kea'n cest do111n hun. 
Uun, jupi'in N. 
F1c-111i si'111ălos, 
Cu casă, cu masă, 
Cu-:1 lui j11p:111ca�ii t_ 

Nici unul 1111 sc'nlrcbnr:, 
Car<'-o fi 111:1i ma1·e 
Şi mai de demult 
�i mai priceput ! 

Sc,·isu-i jwţ"rel. 
Bunul Dumnezeu. 

Tu, Doamne, ciînd le-ai născui. 
Eu 111'ano ptîrlijit 3 

Pc negrul pămi\nt, 

I. Numele gazdei unde se cântă colindul.
2. Ointr'un manuscript brăilean aAat la d-l A. B11dişteanu, tipograf

în Bârlad. 
3. Prilej#, întâmplat faţă.
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Sus I a lilwio1,,.., 
La Sfâufal 1011, 
Şi te-am spriji111t, 
Tot pe poale ele veşmânt. 
Şi ţi-am dăruit, 
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Cerul �i pă111[111tul 
Cu noi to\i tlc:1rândul. 
Ş'ast:1-i �ear:1 l11i ] Cristos, 
l\foi riimiinc\i. boieri, silniiloşi '· 

111. D1111111ezeu, Sf. fon şi gn:;_da împărăţesc raiul.

Cine stii, Ooamne'n ceste cur\i, 
'N ceste cur\i cu case'm1llc, 
Cu zidurile ridicate, 
Pc dinuntrn poleite, 
Pe de-afară zugrăvite? 
La mijloc <le ceste casc, 
Sân1u-mi, domn bun, mese 'ntinsc, 

Mese 'nlinsc, 
.le\uri scrise, 

!)'împre jur lăclii aprinse. 
Dat· la masă cine-mi şeadc·? 
!)cade-mi Domnul Dumnezeu 
Şi d'a dreapta Sânt Ion 

Şi d'a stânga cest domn bun. 
Ei îşi beau şi se cinstesc, 
Raiul şi-l împără\esc. 
Voi la raiu tlncă veţi merge, 
Găsi-veţi raiul descuiat 
Şi poarta far' de lacat. 
!)i-mi grăiarii cest domn bun, 
Către-�i Domnul D11n:inczcu: 
-Doară-mi, Oo:1mnc, bra\ălc,

3). 

Toi învă\ântl la cai buni, 
Pc la lini, 
Pc la vecini. 

Şi-mi graiară cest domn bun 
Căt1·i\-ţ;i Don111ul Dumnezeu: 
- Doaril-mi, Doamne, mâinclc,
Implctind păpuşele,
Piipuşi mari, dalbe de tir
ln,plctind şi dăruind,

Pc la fine 
�i vecine. 

Sfintu-şi, domn IJ11n, mese '11linsc, 
Mese 'ntinse , 
.lc\uri snisc, 

D'imprej11r făclii aprinse. 
Da la masă cine-mi şcatlc ·! 
Şcadc-mi Domnul Dumnezeu 
Şi d'a dreapta Sânt Ion 
Şi d'a stângci cest domn Imu. 
Cest domn hun cu doamna hti. 
Ei îşi bcnu şi se cinstesc, 
Hai11I şi-l împăr:1\csc 2• 

IY. Răstig11irca. 

Câ11d Hristos cina la musă, 
Sta Evreii după casă ; 
l:ll'ă Iuda a intrat, 
Lui I lristos i s'a 'nchinal. 

3 .4 

cr,nu Hristos găta CIi cina, 
Merge sub 1111 µom în grădinii. 
Iuda după ci s'a dus, 
lară Hristos s'a ascuns. 

1. Culegere din Novaci-Gorj, împart. de d-l H. N. Ţapu.
Variantele acestui grup în A. Hârseanu, op. cit., p. rr-2; N.

Păsculescu, op. c-it., p. 6, no. 5 �i p. r3; Albi1ia, X VI, p. 547-8; Tuţescu, 
Colinele din popor, no. 19-21. 

2. Cules de d-l C. N. Mateescu, profesor în n. Vâlcea, din corn.
Ciiineni-Vâlcea. 
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- Da\i•mi treizeci de :1rgi11\i,
Sii vi-l d:rn, sii•l riistigni\i !

Pc t:rucc de brad l-au pus, 
�i la Golgofa l-,111 dus, 
Cu s11li[a l·a11 străpuns, 
Sânge şi :tpii au curs. 
I.una 'n s,111gc s':t '111hriic:.it,

L:t cc:1 piati·ii riizcmalii, 
,1aic:1 sr

f
inlii·i supţ1ratii. 

Vin Lrci îngeri şi-o inlrcahii : 
- Cc eşti, maicii, supiirntii ·1
- Cum să m1 fiu supiirată,
Cii cu ochii m'am 11ital,
Pc lfristos mi l•or luat,

Mi l-or luat, 
,1i l-or dus 

I.a curţile lui Pdat.

Colo sus, 
Colo mai sus, 

Este-o tl:tlb:i mănăstire. 
Slujbă 111f111tlrii cine r:1cc ·1 
Nocmă popi cc·s mai ciin111\i, 
Nouă dicd nrni micuţi. 

Slujbă mândră 
Cinc-ast:tilă "? 
C:i nc-;iscu !tă, 
;\laica srnnUi 

El îi cel pr(• • lăudat, 
Ingcri•i dau 111:iri sfnt, 
S'o sfiituit Dumnczăirc:1 
Sii-şi izbf1vcascâ ziîdirca. 
Iuda la jtidugi merge 

�i din gur'a�a zftce: 
Cc voiu mnie mni-1 da"/ 

Daţi-111i Lriizeci de �ll'ginţi 
Şi vi·l rlau sâ-1 răstigniţi. 
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3 5 · 

37 

;\lunţii s'a11 1:utromurnt, 
fngcri 'nccpură-a plf111gc, 
C:i se vars' :1tf1t:1 sânge. 
Pc Iuda l-,111 hliisUi nrn L, 
Suflct11l lui l-a mustrat, 
El pc loc s'a spftnzurnt '· 

I 'c crut:c de bnid l·ur pus. 
Cu suliţa l·or străpuns, 
Apii .�i s:îngc a t:urs. 

�i-l luară 
)Î sbun1ră, 

Sus la t:cr îl ridicari:î. 
l'lfingc maica şi se J"rftngc 
Şi inima-i 110:ilil '11 sânge, 
Luna l"a\a şi-a st:hi111b:1t, 
Soarele s·a 'ntunccat �-

C-un liu\ micu\ în hr:1\e.
Fiul plf111gc şi seftnt·cşlr:
- Cr plângi. fiuţu dr-al meu"!
- Sfi ştii, n1aid\, cc ştiu C'II !
La t:ur\ilc lui Pilc1t.

Mulţi Jirl.0�11· s·or adu11nt
Si-111i cioplesc cruce de hrnd.
Şi-o t:ioplcsc şi'n lung, şi'n l:1t,
i\'lăicu\ă, pc :tl meu star::_

Triidzăci di-nrgin\11 i·o d:il. 
El în p1111g1i i-o bâg:tl. 
La !susu, fn\â sfiinL;) 
Tot pământu sî '11spăimf111t1\; 
Cu mâna mni-1 cuprinde 
Sî în faţâ îl stopce. 
C:rncc pc umăr i-o pus, 
La 'mpilatu • t:fi l-o <ins. 

Strâgă toţi 

1. Cules de <l-1 T. Boca, corn. Frătăuţul-vechiu, Bucovina.
2. Cules din Ardeal, împărt. de d-1 P. Ugliş.
3. Idem.

4. Tipărit în graiu local.
5. La Pilat.

Pamfllo, Ct·cil'itt.nul. 
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Din toate părţi 
�.i ·11vă\ătorii din cftrli, 

St râgă gloate 
Şi 11oro:1dc 

Hăsticneştc Impil:tl(' ! 
l'ilat dacâ audză, 

Din divan al s:1u iş:1 
�i cu i'lu ciînd grăii·, 
El nimnica 11L1 dzâcc. 
- Cc nu grăieşti, omule ·1
Ci\ Cil sânt 1111 do1111111 mari,
Şî puteri amu tari.
Puteri am i;â ti rftslicncsc,
Puteri am sfi ti slohozcse.
- Ba, pu terc-nsu pra lllt',
N'ai ave, să nu-\i fie d.il de sus.

Pilat daci:i audzii, 
Ln .lt1dogi l·f1 să 'nlurnă 
�i din gur' aşii dzâcc: 
- Nici o vi11f1 nu găsesc
Acestui om hun şi drept.
Iari't strftgf1 toi i
Din toate păr\i,

Strigă gloate 
Şi noroade: 

- Răslicneştc-1 Impilatc,
Că de nu li răstigni
Prietini cu Tisariu 1111 vc; r, !

111 gri\di1w raiului, 
La pomul Iudeilor, 

Ce veste s'�• întftmplat '/ 
Cruciu\i\ nouă de brad, 
Pc 1-ldstos să-l r:istigncaseă, 
Pc noi să ne 111ftnt11caseă. 
Atunci Pi:Zat s'a'neiudal, 
El pc 111f111i s'a sullccat, 
l'al111c pc obraz i-a dai. 
Cu s11li\11 l-a străpuns, 

1. Popas. loc de poposit.
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38. 

- Eu vi-l dau pi mftna voastr:1,
Faccti ,·oi ce-fi şti cu ci !

.liidugii cfl 111i-l lua, 
Cu pal111clc mi-l hăt(•, 
Crucea pe u111iir i-o pus 
�ii'n Gologoft<i l-o dus. 
Cu ciimcşn de urzică l-o 'mhracal 
Şf1 cu hrf1u de rug l-o '1:cins, 
Conmă de spini în cap i-o pus. 
C:înd pc crncc 1-o suit. 
Tot pf1111f1nl11l s'o cliilil 
Apile s'o tulburat, 
Prtrili s'o dcspkal, 
S<•arele o'nt1111rcat. 
Luna '11 sf111gc să stirhirii, 
lngcri 'ncepur' n plângi, 
Isus la iad sâ pogori. 
Pi Ada111 c:i mi-l vidt' 
Şâ de mf111ă mi-l lt1:1: 
- Adame, zidirea mc,
IIai dela '11t1111cricnl iadului.
La lumina rniului,
Că mi-i i:ulu'ntunccos
�i-i r:iu locul de fJopos '· 
Aur, zmernă şi tă111âc,
J\lila Oomnului să lie
Cu dar şi cu hucurie
De-:1cu111:1 p:lllft'n vecie�.

.\pi\ şi sftngc :1 curs. 
De ciudii �i de bănat. 
So,1relc s'a cufundat, 
Luna s'a'n1bnicc1t în sânge, 
Stelc-,1'nccpul :i pl:îngr, 
- Riistigniti-1 pc I lristos !
Dacii nu I-ăi răstii:!ni,
No11ii'mp:1rat nu n'ci li.
Să trecem ln Palestina,
Unde-a striilucil lumin:1 "·

2. Dict, de V. Sănducu şi impărt. de d-1 Al. Vasiliu, Tătăruşi, jL:d.
Suceava. 

3. Cules dela Gr. lnrg11 Chiscop. din com. 'fs,pu, ju<l. Tecuciu.
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Şi'ntr·rahi't 
Şi'ntre:ihă 

Slinţii pc Dumnezeu: 
- Doamne milosti,·,
Cât micşor ni fost,
Ce rost ai avut·/
- Dar voi slinţi

Mărun\i, 
l\fici, nepricepuţi, 
Cc tot ispitili, 
Că voi bine "tiţi. 
Cil miqor :1111 fost. 

Oi dalbe-am păzii, 
Pe nor, pc senin, 
Sus la Rusalim 
Prin sili"te vcrhc. 
Prin păduri s11rze'ite, 
S-iirze jidoveşte. 
Trei crai de Jidovi 
De veste 111i-au prins, 
Sfori dalbe 111i-a'ntins, 
Pe minr 111 'au prins, 
Rău m'm1 r:1stignit, 
R:111. CIi rap·n sus. 

Cruci;;, 
C11m1czi!5. 
Cruce 
l)c 111ăr d 111cc,

Trupul să-mi mânâncc. 
Ş'untlc-mi lrimcscră, 
Ş'undc-mi mluscri\. 
Piroane dc,licr. 
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39-

Tiglc de oţel 
'N fa\ă Ic hf1turi'i, 
'N dos Ic ţintuirf1, 
Sângele-mi curser:,. 
Bun vi-,. se făcur:1. 
Ş-unde-mi trimescri\. 
�-unde-mi aduseră, 
C,imi\::m\ă vcrdr. 
Verde de urzic:1, 
Ri\11 la trup beşicii. 
�'unde-mi trimcse1·ă, 
�'unde-mi mlnscră 
Br:îu de măcieş, 
Ş-unde mf1'11ci11scră, 
Ş-unde mă strânseră, 
Sângele-mi curseră, 
l:!1111 grtiu că crescură. 
Noi de-atunci încoace. 
Xoi nE'-alll tl'arnncal, 
Ci", la d111p se !'ace 
Vinul p.-in podgorii. 
Grf,u pe la nuro,ulc 
Şi la lumea toată. 

Şi de-atunci se tlii 
Mir la 111â11:1stiri, 
Pomeni la siir:11:i. 
Ici în astă casă, 
Scrisii-mi este-o fată, 
Faţa lui I lristos. 
8i\-ţi lic folos, 
Să-\i fie de liinc, 
Doamne. Milostive 1•

1. Spus de Dumitru Leşu, coin. Mihaiu Bravu, jud. Brăila.
Variante în Şt. St. Tuţescu, Cu/iude dfo popor, no. 24-6. 42 şi

p. 0-9; N. Pâsculescu. op. cit., p. 9-10 şi 15-6; ,\. Bârseanu, op. cit.,

p. 10-11 şi 21: :jeztitoarea, I, p. 183 şi li, p. 21-2: Cnle,ulanil cNea11111l
ro1nt'mesc• pc 1913, p. 26; Forifo popor11foi, X\'11, no. 51. 
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IV. Sf. lon11 ş1 pom111b11! (snu altă vie/ah').

.,o. 

Scu-101, seu - lt1(1 mari bo tr - nu 

14,,c. @ o J H 
lui . Cr.1 · r11m11 

Sculaţi, sculaţi, m.iri boicriu, 
Dimi?Jeaţa lt,i Crăciim, 

Că vă vin colindătoriu, 
Dimi11eafa lui Crăci im '. 

Trei cocoşi negri-au c:inlalu, 
Trei voinici s',111 deşteplatu. 
llaidc\i, voinici la v:inatu, 
Să vfrnăm un ccrbuşon1, 
Cerhuşornl l-am v,inatu. 

Plecat-am a colindi\, 

Pc la curţi mari de boieri. 
Dflr boierii nu-s acasi'i, 
Ci-s la codrn, la vânat. 

Tot v:inari'i 
Până·n :;cară, 

Dnr nimica nu d'allară, 
Făr'dc-un puiu de strechioarti. 
Strcchioara'n grniu grăia: 
- Staţi, puşcaşi, nu rnă'mpuşca\i,
Că nu sunt cc cugetaţi,

Luaseră, 
Se duseră. 

Vănători d'ai lui Pilat, 
Şi vf111ară 
f:fit vânară 

I. Refren după fiecare vers.
2. Anii.

Sw /u(i seu /11(1 1�Mr1 hti 11· 

.p. 

-+2· 

Adă acul şi săgcnla ! 
- Nu mi:\ săgcla pc minr.,
Că şi cu sunt om cn tine,
Dn-s de maic,1 blestematu

Să fiu lia1·ă de pi'idurc
Nouri luni şi nou:i !uniu
Şi vreo dou:1 săptărn:ini·u.

Eu. aii 2 am împlinitu,
.los ln ţnr'am scohoritu 3

• 

Ci sunt Ion 
Sânt Ion, 

Nănaşul lui Dumnezeu. 
Zori, 

Zori, 
Dragilc surori, 
Nu gr1ihiţi cu zorile 
Ca vara cu florile. 
Nu se poalc-apropifa 
De rumul tămfticlor, 
De rnzc făcliilo1· •. 

�i vâ1rnr'un vultur sur 
Cu penele d'nur. 
Trase arcul să-l săgctc, 

Doar Ioan 
Sffmtul loa11, 

3. Melodie şi text, împărt. de d-1 Alex. Morariu, Pătrăuţi pe Suceava.
Bucovina. 

4. Culegere din Ardeal, împărt. de d-l P. Ugliş.
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Mi-şi grftbi 
Şi mi-şi grăi: 

Nu grttbi\i pc moartea lllCa, 
Că nu-s cu ce gândiţi voi, 
Că nu-s hoarii slrnrătoarc, 
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Ci sunt Ioan 
Sântu-loau, 

Năn:işul lui Dumnezeu, 
Umblă ziua botezând 
Şi'ncă noaptea cununi'ind '· 

\'. Mnira Do1111111l11i ş1 Futl. 

43 

De când Domnul s'a niiscut 
Şi pă mântui s'a l'i\cut, 
�i ceriul s'a ridicat, 
Doamne, mâtHlru l-:1'111hr1ic.1t 

Tot cu stele 
Murun\clc 

�i-o cunună printre ele. 
Haze. Doamne, printr<' stele. 
Din grăctina giilhcnio:1ră 

Colo sus l.i rus:1rit. 
Este-un măr mfrnclru'ntloril. 
La tulpina mărului 

Este-o masr1 
De 111:1tasă. 

Dur l:1'ntftiul colt, de 111:isă 
::,cade zău 
Cu Dumnezeu 

L'ul doilc:1 col\ de masă 
�cade Petru şi Sân-Piefr11; 

L'al treilea col\ de lll:tsă 
::,cade: Ion. Sânt-lon, 

L'al p:itntlca col\ de masă 
Şc:ulc Maica Pre:1c11rntiL 

Sculaţi, scub1\i, boieri, mari. 
Că vă vin colindători 
Pe la miez de cântători, 
Pe sub pntrn'1ichiotori. 
Nu vă vin cu nici un rău, 

--1-l· 

·I 5 · 

Este-o scară 
Tot de ceară. 

Uu111nezcu mi se scolio:tri\, 
Tot la rari, 
La zile mari, 

Mici dicci cu cfu·\i în l>rf111ci, 
Doamne, mândru Ic cetiau, 
Pc Dumnezeu pomcniau •. 

C'un liu\ micu\ în bra\c. 
Fiu'ncepc a scânci : 
- Taci, liulc. nu sdiucl.
C:1 111::iica \ic \i-o da

Doauă mere, 
!Jon uă pere.

l)oaL'.r1 \i\c mugurele.
Şi maica \i-o \ie da
Mături\ă de cl'aur,
Să mături ceriul de nori,
�i pământul de neguri,
Şi cheile raiului
Din rundul paharului�.

f.i vă viu cu 1Ju11111czc11,
Dumnezeu 
Cel mititel 
Mititel 
�i 'nfiişetcl 

1. Cules din Ardeul şi împtu·t. de d-l P. Ugliş.
Variante în P. Ciorogariu, op. cit., p. 1 1-2 şi melodie ; N. Păs

culescu, op. cit., p. 12. col. XV. 
2. C.ulegere din Ardeal. împărt. de d-l P. Ugliş.
3. Idem.
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C:u lă�t:\ă tic mătasii, 
Făşu\ă tic 'mpi'\r1itrasi\. 

La rloi meri. 
La doi peri, 

Cu criingilc piini.i 'ncri. 
Scoală, biţ,i 1, rrn dorm 1,
fat::1 vin surorile 
Sii-ti culc,•gă llorilc. 
Ciitc flori sunt pc pi\1m1nl, 
Toate merg la jurămilnt, 
Numai Floare-soarel11i 
Şi cu spicul ţ[râ11l111: 
Stau la uşa r:iiului 
Şi judecă llorilc 
Unde li-s mirosur'le. 

De cf11ul, de cfuul D111n11czcu 
Şi pămil11tul s':1 născui, 
In patru stâlpi de arginl, 
l'rca frumos l-a 'mpodobit 
Cu podo:rbc de argint. 
Verde. ,•cnle şi '111loril, 
Şi cu li ori acoperi l. 
Dar l:1 ponrta raiului, 
Şcade M;1ica şi cu liul. 

Fiul pliingc, 
Maica zice: 

Taci, fiule. nu 111:1 i pliingc: 
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-I Î

Le-au hwt madamele 
Să facă pnrfurmrr'le, 
'Să-şi mirosească hainele 
Şi soldaţii nrmrlc 2• 
Scoa11i, bi \ă, 1rn tlorn1i, 
latii că-li vin frăţiori, 
S:1-\i înhame murguşori. 
- Las' s:i ,,ic si\-i înh:imc,
Cii destul i-am înhiinrnt.
P:rn' pc tine tc-:1111 ullal.

Să tr-iii\i, 
Să înllori\i 

Şi l:1 anul s',1jungeti 
'(;iungcti veseli şi frumoşi 
C:1 lr:1ndalirii cei ro�i 3. 

C::Hc llori sunl pc pă111unt, 
Tonic li lc-:im tl:1nrit. 
Numai llo:rrca cri1i11lui 
Şi c11-:1 tnmdcifirultti, 
Şed în poarta rai11l11i 
Şi-111i j11decii llorile. 
CP-:111 f

i

it:11l mirnascle. 
Stele, 
8tcle 
H.i'\,•ărsalr.

L:r 111111\i ani c11 s:1n:H:ile •. 

Jxrdnddt•cd11dOumn,• - ,.y u /J,'flindtlt rdm/{)111'111,' ·"" 

De cânt!, de ci''tml 011rnnczc11. 
De c:rnd. tic dind D11111neze11 ·; 

1. Biţă, batle, nene.
2. Un cântec spus de Dumitru

Foaie verde măr domnesc-, 
Pe dealul manastiresc. 
Toate florile 'nfloresc, 

Infloresc 
Şi pârg-uesc, 

umai floarea crinu/ai 

Şi pă111ânt11l s'a 11::iscul, 
Pc p:1tru st:îlpi de :1rginl. 

Mangiurea. de loc din Braila: 

Şi cu-a crilom/ir11l1ii 
�ed în poarta raiului 
Şi-mi judecă florile. 

Florile, 
Surori le : 

C:t:-au facut miroasele' 

3. Cules din Vârfu-Câmpului. jud. l)orohoiu, împart. tle d-l D. Urzică.
4. Cules din com. Ţepu, jutl. Tec11ci11.
5. Fiecare vers se repeta.Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



Stelr, stele 
Ravărsele 1

ln mijloc·ul stelelor 
�e:idc i\Iaica şi cu Fiul. 

Fiul plungc, 
Maica zice: 

Taci, liulc, nu nrni pl:111gc ! 
C:iilc flori sunl pc µii111i\nt, 

Buna v1·cn1c ceastă cas'i, 
La cinsti\i ca du111ne.1voastrii, 
Astii no:ipte'ntunecoasă. 

. oi umhli\111 
Să colindăm 

:--:c·nuîlnim cu Sf Petre. 
SL Petre 
C,1 un sl'iint 

Oi"t o plolliC şi CU \'Unt. 
Sii 11c cuier la pământ. 

Dă un soare 
�i-un rn.coare. 

Să ne scoale pc picioare. 
:\tai u111hli'i111 
Ce nrni u111hlăn1, 

c'nti\lni111 cu Dnmnezt·u, 
Dumnezeu 
ln1bri\ci\\cl, 

Dela cap pân' la picioarl', 
Numai stele 
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Toatr Ii le-11m dăruit, 
Numai floarea crinului 
Şi cu-a trauclajirulm:, 
Stau î11 poarta raiului 
Şi judecii florile 
Ce-au l"iicut darnrilc. 
Stele, stele ri\\'1it·satc, 
La mul\i ani 1.:u săniitate ·!. 

:\lărun\clc. 
De-aici, de-aici tlll 111',1ţ; duce 
De glasul µascrilor, 
De mirosul llorilo1· . 
Ciite flori sunt pe pămf111l, 
Tonic merg la j11ră111C111I. 
, unrni Jloarea-soarelui 
Şi cu spicul g·rtîttlui 
Si motul porumbului, 
/,emu ul-D11111nezettl11i, 
Şi cu 11iţn vinului 
Şăd în poarta rniului 
. i judcc:1 lloritc 
Cc-nu l':.icut mi roasele·/ 
l�lc spun, sărmanclr,
Că Ic-nu supt alhinclc.
.\lhini\ă, gu1·ă dulce,
[)'aici, d'aici. nu m'nş duct·
De mirosul llorilor
De glnsul pasărilor'·

\'I. F11gn Maicii Do111111t!11i. 

-19·

ln accasl:1 sc;iră sfânt,i, 
Seara marc-a lui ,\jun, 
Dinspre ziua lui Cri\ciun. 
H'a ni\scu t Dumnezeu marc, 

Mititel, 
Dcsfăşe\cl, 

1. Ha vărsate, împraştiate.

'N foi de mi\1· înl'ăşc\cl: 
Şi de bucuri�, lui, 
V:1i adt\nci au r:1siirit, 
Ciimp uscat a înverzit, 
Copacii nu î11llorit. 
Ciini de Jidovi nu allal 

2. Cules din com. Ţepu, jud. Tecuciu.
3. Cules din jud. Teleorman, împărt. de par. FI. ,\. Draghici, corn.

Principele Ferdinand. 
Variante în N. Pasculescu. op. cit., p. 59, 65-6; .\. Bârseanu. op. 

cit., p. 15-6; Calendarul ,Neanrnl românesc" pe 1913, 1'· 27. 
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Şi-mi prinseră a călit 
Prin toate valurile 
Şi prin toate grajdur'lc. 

:\'li-I _cătarii, 
Mi-l gii�irr1. 

Dadi klaica l'recestrt, 
Ea de ve•:le că prinde:), 
Fiu"n hra\e îşi lui\, 
Sus la munte ca urci1. 
Urci\ unul, urci\ doi, 
Ctrnd fu'n muntele tic-a trei, 
Se lăsă s:1 s'odihnească 
Pruncul să-şi 111ai primcncasci\. 

Şi St:ltil 
Ce m;ii stăt("1. 

Cârni dc-od:11:i cc-111i v:1zi1 ·! 
Pc Ion, 
Pc Sfânt-Ion 

Strigi\nd. din 111:ini llutur,,nd: 
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- Mergi, Mflică, mai înainte,
Că ştiu, Maică, lrei p:irăuri.
Unu-i de-apă limpcgioarii,
Şi unu-i de vin,
Şi 1111u-i tic mir.
'N cc! de apă sii-1 sdldăm.
'N cel ele vin sii-1 botezăm.
Şi c.:u mir să-l mirnim,
Sus în cer să-l ridicălll
Şi-acolo să'111p:'"lră\easci1.
Pe piimânt si\ tot p1·ivcasci\,
Sii-şi dea drcp\ii hJ drcptfltc
�i slrftmbii la stJ·âmb:itate.
S5niitate'n asl:i casă
Şi noroc fetei rrumoasii;
La mulţi ani să triii\i.
Sii 'mb:i trii niţi,
SfCtnta 1wştcre a lui Tsus
C11 hinc să s:irhiHoriţi •.

\
l
lI. Maica Dv1111111l11i d1'miidiijd11itii. 

50.

D:11· :\faica Sântăm:iria, 
Toarcc'n l"urc:1 de maslin 
Cu caicn1l de 111i\Lasii, 
Cu lîrnl de 1Jwrg(wint. 

Toan:c lirnl 
CM e finii. 

Torn·cc !'aşii unui fiu. 
Fiul dn' l-a hotezal ·: 

Tot Ilic 
S:1nt-[lic 

De ;\laica Sli11tm1lli,r-iP. 
Dar ;\laica Si\nliin1ă1·ic. 
De ciudii şi de mfinic, 
Dctc·n culitc sii taie, 

s·,, dus Lina 
L.i fiintânt1,
Să ica :1pă

'Ntr'o ni'tst1'fi/Jii, 
Dete Lina să se'nccc, 

Crncea sffinhi 

5 I. 

Cu lilele sc'ml:idoaie; 
Dar Maica 8tmlă111ăric 
De ciudii şi de mfmie, 
Dcte'n apt"t s5 sc'necc, 

Crucea sff111 Iii 
Nu cufundii. 

Dar Mnic:1 Sf111tiimiiric 
De ciudă şi de 111:înic, 
Dele'n roc ca s:i s':tprindă, 

13usuiocul 
Sti\nsc focul. 

Busuioc verde pc 111asii, 
lliim:îi, g: 1zclă, sănăloas:i 2.

N'o cul"Lu11l:i. 
Dele Lina si\ se laic, 
Cuţitele sc'mlădo:iic. 
Dete Lina să sc'nece. 

Crncea sf:intii 
N'o cufund:i ::_ 

1. Cules din jud. 13oto�ani, impărt. de <l-1 C. Atanasiu, com. Tru�eşti.
2. Cules din corn. Tepu, jud. Tecuciu.
3. Idem.
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\'III. Vân;_area lui Iosif. 

5 2. 

Când s'a y:iz't losif legal. 
Cu a111nr sa s11piiral 
Şi de fric'n tremurat 
Şi 1·u glas 111:irc-:1 slrignt: 
- Taică-meu cel c11 dor dulce.
Tiranii cei făr:i 111ilii,
:\lă legară pc că111il1i,
Să 111ă ducă'nlr'a lor ţar:1,
Si1 111ă fncă de ot:ariL
Vino, t:ik', at:ulll la mine,
Să II u 111ă duc dcl11 tine,
Eu 111:i duc cu dorul tău.
O. taicii, sulletul meu !

Si cu-ama,· nrnre pl,ingea :
- Vino, 111:JiC':i, de mă seo:1le.
Din mftnilc l'C'le prnaslt•,
Din gurn lor l'e:1 nmarii,

Carea spre mine-o diseară. 
Vezi, 111:iică, cu ochii t:li 
Cc-111i făcură fraţii mei, 
Cu111 mă deteră legat, 
Ca de ci s::i mă despart. 

Şi d11cftndu-l fără mili'i. 
Suspina ele pc ciimilă, 
Şi în lt1turi se uit:,, 
'imenca nu-l nuzii\, 

Fără a lui Iosif mumă, 
Ce-i zicea Chila pe nume, 
Fiind moartă şi'ngropati:i, 
Din c11lca lui nu departe, 
Ciincl trecea Iosif pe calc, 
Mcrgiintl în Mesopotame,
Şi-acolo'ngropf111d pe dânsa, 
Fiind dela Domnul zisc1 1•

IX. S(ri11ta Vineri.

Sus pc slav:1 cerului, 
La poalele raiului, 
La scaunul Domnului, 
La scaun de jutlccatu, 
Unde vine lumcn toată, 
(;enunchiat-n Sfiîiita Vineri, 

Genunchii\ 
Şi mi-şi plângei, : 

Stii, Doa111ne, că m'ai tritnis, 
Pămfmtul să \i-l botez. 
To\i s'au <lat botezului, 
Numai una nu s'a dai 
Cetatea lnrd<mului 
Nu s'n dat botezului, 

5 3. 

Nici crcştinătătilor. 
Dnr pc mine prinsu-m'au, 

Prinsu-m'nu, 
Legatu-m'au, 

Cu cu(it tiiiatu-m'au, 
ln c.aznn l)ăgatu-m'au 
Si trei zile ficrtu-m'a u 
Nunrn'n ceară şi'n răşină, 
Apoi strccuratu-m'au, 
ln gard aruncalu-m'nu, 
Si-am făcut cum am putut 
Si ln tine c'am venit, 
Să-mi dai sfin\i de ajutor, 
Pc Irod cn si\-1 omor 2. 

t. Culegere din Ardeal. împărt. <le d-l P. Ugliş.
2. Cuiegere <lin cr,m. Ţepu. jud. Tecuciu.
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X. Sf. Nicolae.

5�-

Sfântul Sfâ1it-Nicoani 

Bun gând s'o gândit, 
D un prânz a lăcui, 
Câ\i sfinţi c'a poftit, 
To\i că or venit. 
Sfântul Sfânt-Nicoarii, 
Puse raze, a treia zi, 
Si-i văzurii cit veni, 
Pc un cal porumb, 
Negru de-asudat, 
Albu tlc'nspunrnt. 
C-un ţipâ1'' tic grfiu,
Cu cupe de vin.
Din \ipău muşcil,
nin cupă vin bea,
Nicoar[1'ntrcb;):

Unde-ai zăbovit"/ 
- Sfinte-am zii boYit,

c·am imlereptci!, 
Doauii luntrii pline 
Cu sulletc bune; 
Luntrii inci1rcatc 
Cu sullctc curate, 
I.a 111csc'11tinsc,
La făclii aprinse;
Două luntrii grele,
Cu sullctc rele,
La mese striinsc,
La lumini stinse.
[Apoi se rccitc,1zii :J
/laicleţi noi, Mail:ă Ma1·ic,
I laidc\i noi la leturghie,
�i te, gazdă, 'nvcsel�tc,
�1 pc noi ne dăruştc,
C'un colac de grfw fr111110s
Din pcli\a lui H1·islos •.

XL D111111ie,w la sărac p la bogat. 

5 5 · 

Coboril-au, cohorit, 
Domnul sfânt p'acest pământ. 
Dar pc cc s'au coborit '? 
Pc-o scară albii de ceară, 
In casa bogatului. 
Grăi hunul Dmm,ezei,: 

Ga ta-i prânz, bogn tule ·1 
Gata-i prânzul pentru noi, 

Pc.>ntru noi, 
Domni mari ca noi. 

Luară, se duseră, 
T.n casa mişelului.
Crăi bunul Dumnezeu:
- Gata-i priinz, mişclul.e ·!

1. Ung. czipâ, pânişoară.

- (;ala-i prânwl, cam pu\in.
Sta\i în luntrn să-l prf111zi111.

Aduse mişelu-o pf1inc. 
D'undc D11n111cz.eu tăi.). 
Tot mai marc că creşte:\ 
Dar d'undc Pt,tru tiiiil 
Nici că se mai cunoşte,) : 
Luară, se duseră. 
Duscr'sc păn' la un loc. 
c;rfti bunul Dumnezeu : 
- 1:1 sui, Petre, ia sui dragă,
Pc umiirul sl:îng al meu!

Pctnt'ngrahă i;'ascultil 
�i în gn1bă se suia, 

2. Cules din Ardeal şi împărt. de d-l I'. Ugliş.
Variante în A. Bârseanu, op. cit., p. 18 - 9; N. Pasculescu, u/>.

cit., p 14, no. 17. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



Ochii roată cii-;;i l'iicc:I. 
Grăi bunul Dumnezeu: 
- Spune, Petre, ce-i vcdcii ·t
- Viid palul bogatului
ln mijlocul iadului.

Dar d'in ci ce-i a�lernul ·: 
Tot culilc 

.\scuţile 
Si furcute 
Rumenuţe•. 

Ltwră, se d11seri"1, 
Duscr'sc pftn' h, uu loc. 
GriH bunul Dumnezeu: 
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- fa sui, Petre, ia sui dragii,
l'e umărnl drept al meu !

Pctru'ngrab:l ascult:'!, 
Si pc umăr se suia. 
Ochii roat:l că-şi fiicei\. 

- Spuuc. Petre, ce-i vedea '
- vr,d 1rntul mişel11l11i
In mijlocul 1:1iului,

Dar cl'in pat ce-i aşlt·rnul ·t 
- Iarba verde de pc rlit,

Peste iarbă si-o şterghiM,,
Pc ştcrghin;i
Si-o pcrin:l �-

X li. Sftirşit11I lumii. 

56. 

:lhind.-u-i Domnu d\1dormit. 
Sub 1111 miir mf111dru'11l1oril. 

coalii, Doamne. 1111 dorml. 

Că de ciînd ai adormii. 
larha verde lc-a'ng,rădil. 
Florile te-or cotropii 

.\sculta�i accste;i toate. 
:--:camuri n111lte şi noroacle, 
Şi'n\elegeli cu cuvftnlul 
Omul s,,pre toi pămâut11I 
Lumea 'n ,·c:11· ,·i s'a fârşi. 
jmleţiil 11i s'a găti. 
Tatăl pc fiu va mânii. 
Lumea ni s'a judecii. 
. 4.da11u, va buci11â, 
Ingcrii ori tr.imbit:), 
Toţi morţii ,·i s'or scul.), 
La judr\11 vi s'or striîngc 
Toţi păditoşii or plânge. 
\'iizântl iadul cum i-ar striinl-(e. 
Idolii vi i-ar pârâ. 
(;rele m1mciu ,·or găti 
La tfilhari li sunt gătaţi; 
Viermii cei ne:1dor111iţi 

1. lnroşite în foc.

57-

Şi lumea s'o p:lgânil. 
Suduie fecior pc lat.i 
!;ii mamele-şi fac păcate. 
D'atunci nu-i rod în bucale. 
�id nu-i grâu, nici nu-i sf1cari:i. 
:--:umai neghinioarii goală�-

Curvarilor sunt g;iliţi 
Paturi de-an1111ă 'nfocatc 
Cu că111;11 i nc-asliimpiinile; 
Vai dC•}tceea cc nu l:1s1"1 
Pc sl'il'aci inlr'n lor cnsă. 
C'acclorn sunt gătite 
Geruri mari şi ierni cumplite 
Cun1 ii iarna cca geroasă . 
.\cclorn-i cu,·ionsă. 
Haiule. grădin1"1 dulce, 
Nu mă 'nclur a mi'i mai duce, 
l>e mirozna florilor,
De glasul pasc.-ilor,
Oe dulceaţa po,11nelor.
.\ur, smirnă şi lămf,ic,
i\lila Domnului să fle,
Cu u,11· şi cu bucurie
ne-acum şi până 'n ,•ccic •.

4. Cules din Ardeal; împart. de d-l I'. Ugliş.
3. Idem.

4. Spuse de \'. Saoducu. corn. Tatâru�i, jud. Suceava şi impărt. de
d-l Al. Vasiliu.Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



Suh aripa t:crului, 
Câmpii Husalimului, 

Elerui, Doamne, ler, 

Născutu şi mi crescut, 
De-un verde de vişinel, 

Eterni, Doamne, Ier 1,
La t:rang:1 de vişinel, 
Lengăn'-se de-un legănel. 
Dar în leagăn cine-mi şcade '/ 
Imi şeade Domnul Hristos. 

Mai în jos 
De Domn llrist:os, 

Şeade N 2 făt-frnmos. 
Şi leagănă pc Hristos. 
Lcagăn:'t şi mi-l întrcahii : 
- D'aolcu, .Doamne llristoase,
Cc-o să stau ;;i-oiu st1 te 'nlTeh:
CCtnd e capul vacufoi,

Sffir�itul piimiîntului '!
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D'aolcu N. ft1t-f'rumos. 
Cc stătuşi 
Şi mă 'nlrebaşi, 

Şi cu dreptul spune-\i-oiu 
Când c capul vncului, 
Sfârşitul pil111f111tului. 
Când o bate fiu pc tatil, 

Fii cil-sa 
Pc maicil-s11, 
Finu-său 
Pc naşi-său. 

Cei mai mici pc t:ci nwi mnri. 
Atunci capul vacului, 
Sfârşitul pământului. 
D:w şi N. l'r:rtc-al nostrn, 
El sr1-111i lic sănătos, 
Cu-ai lui l'ra\i, 
Cu-ai lui părinţi!� 

XIII. Miori/a.

Colo sus la munte, 
Ncaua-i d'un genunchr. 
Stau trei păcurari 

�i trei lotr·i mari. 
Lotrii se vorlJiră 
Pc străini s'omoară. 
Str:1ini-auii1·r1, 
Către ei grăirii: 
- Da\i, dc-omorî\i-nc
Şi 'ugropa!i-nc
In uşa străinilor,
ln pragul vecinilor
Şi ne pune\i voi
D'o cruciţrt mil:f1

59-

�i d'o Jfoie•rică. 

Vântul când a bate. 
Prin oi va răslrntc. 
Fluern-a doini, 
Oile-or grăi. 
Pc min' m'or boci. 
- Sărat: gazda nost'
Nc-n dat adiipost.
Şi ne-a hără11it

Cu iarbă frumoasă,
Pe la umbră gruasiL
Şi ne-,1 ad1ipat
La izvor cu r:it •-

1. Refrenul după câte două versuri.
2. Numele unui fecior de-al gazJei.
3. Dintr'un manuscris brăilean, aAat la d-l A. BuJişteanu, tipograf

în Bârlad. 
Variante în G. De111. Teodorescu, Poezii j>ojmlare, p. 93-4 ; N. Păs• 

culescu, op. cit., p. 14, no. 18; Marian, Jmmormâ11tarea, p. 483-4. 
4. Cul.es din Ardeal şi împărt. de d-l P. Ugliş.
Variante în A. Bârseanu, op. cit., p. 26--28.

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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\.I\·. 1--eciorii b,,ni a, ga::_tlci. 

60. 

Icca domn h1111, 
!cea domn hun.

Florile, florile dalbe, 
lei tlomn bun se veseleşte. 
Fru111os casa '1111;odobc11c, 

Florile, llorile dalbe�
Tol cu lir tic calomfir, 
C:11 cim:uri de barbaijir, 

D'or mi-ai lini d'a boteza ·1 
- Ba n'am fini t1·a hole:r.il.
Nici n':1111 fini d':1 cu1111ni1,
Ci-mi aştept pc Dumnezeu,
Ca să-l d'uspete::. şi c11.

Lui l)umnczcu ,;c n1gi:J : 
- 1-'acii şi llomnu'-at:it:i bine,
Ca să ,·ic şi la mine.
C:ii sunl cân1pii 11'ostrw,ţi
Şi cu ro11ii prrişc11iţ i
Şi veşmintele c:1111 lungi;

Udil-lc-,·a, 
Stri�1-lc-v:1. 

Ci să vie sus µrin slavii, 
Sus prin s!a\'a cern lui, 
Oimpotrivn soarelui. 

Nici cuvântul n'obărşiu, 

Dumnezeu că mi-şi sosiit. 
lntdl 'n casr,, 
Lângă masă, 
Giisi '11 cnsă 
;\lese 'ntinsc 

Si•mprE'jur lumini d'aprinse. 

Dar ;;st domn bun ce-mi fticear1, ·? 
Cii mi-şi arc-un fiu ,z_1fo<1r 
Şi-mi trimite-un argă\<'I, 
La fiu-său bu\i s'iiducii. 
Buii cu vin de cel nini Imn. 
l)'uspctca1.:1 Dun111czc11, 

Ca să-l d'uspctcz şi cu. 
Şi-iist domn bun cc-mi mai lă-

f cc.irii ·/ 
Cii mi-şi arc un păcurar 
Şi-mi trimitc-1111 nrgrqcl, 
La fiu-său mici s'atlucă, 
.\\ iei sugaci şi plecli[ei, 

. i berbeci d'iii miiricci, 
l)\1spctczc Dun111czcu, 
C.1 ,;ă-1 tl'ui.pctez şi cu.

i-ăst domn bun cc-mi mai fă.
[ceară'/ 

ii mi-şi arc d'un sttivar 
Şi-mi lrimilc-un argii\cl. 
La tiu-său cai s aducă, 
Cai jugani de cei mai buni. 
Petreacă-mi pc Dumnezeu, 
Ca s:i-1 petreacă-mi şi cu. 
Sus în slava cerului 
Dimpotriva sonrclui, 
Pân' la poarta rniului, 
La scaunu' de judecată, 
Unde merge lumea loală. 
Lui Dumnezeu bine-i parc. 
Luceafăr galben răsare 1•

X V. Floarea cea mare. 

6 I. 

Dela aslă casă 
Sunt trei flori d'.tlcasa. 
Ele se certară 
Cari îs mai mari : 

- Ba cu îs mai mare,
Spicul grâului
Că din mine-şi fac
Pe masă colac,

1. C:ules din Câineai-Vâlcea, de d-l C. N. Mateescu, prof.
Variantă în N. Păsculescu, op. cit., p. 17-18.
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Tot la zile mari, 
Zile mari, 
Şi rari, 

Ba eu îs urni marc. 
Loza vinul·ui, 

Că fără de mine. 
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Nu-şi cunună nimc. 
- Ba cu îs mni marc,
Floarea mări,lui,
Că fără de mine,
Nu-�i l>otcazli nimc '·

XVI. Gaz.da c11 nre:::._1 şi afle aven.

62. 

h sculali, 
Sculaţi. 

Voi hoieri boga\i. 
De mi vă uitaţi, 
P'o gu1·ă de vale, 
Vouă vi se parc 
Tot sorc răsare. 
Soare nu răsare, 
Ci vouă vă vine 
Tot ci1·ezi de val'i, 
Vacile shicrând, 
Viţeluşi sugând, 
Din codiţe dând, 
Cu codi\c'nvoaltc, 
Invoalte, răsucite. 
111 nur poleite. 

la sculaţi, 
Sc:ilaţi, 

Voi boieri boga\i, 
De mi vft uita\i 
P'o gură tic vale, 
Vouă vi se parc 
Tot soare răsa1·c. 
Soare nu ri\sare, 
Ci vouă vă Yinc 
Tot turme de oi, 
Oile sbierând, 
Mieluşei sugând, 
Din codite tlând. 
Cu cod i\e'nvoalte, 
lnvoalte, răsucite, 
In aur poleite. 

la sculaţi, 
Scula\i, 

\'oi boieri bogaţi. 
De mi Yă uitaţi 
P'o gură de vale. 
Vouă ni se pare 
Tot soare răsare. 
Soare nu răsare, 
Ci \'Ouă vă vine 
llerghelii de cai, 
Caii nechezând, 
l\furgule\i sugând, 
Din codiţe dând. 
Cu codiţe învoalte, 
In rnalte. răsucite, 
In ::un· poleite. 

I a scula\i, 
Sculaţi, 

\'oi boieri boga\i, 
De mi vă uitaţi, 
P'o ![ură tic vlllc. 
Vouă Yi se parc 
Tot soare răsare. 
Soare 1111 riisarc, 
Ci vouă vă Yine 
Tot cară de grâu, 
Cară scârt[tind, 
Ciirăuşi mânând. 
Din Ilice trosnind. 

la sculaţi, 
Sculaţi, 

Vui boieri hoga\i, 
De mi vă uitaţi 
P'o gură de yale, 
Vouă Yi se pare 
Tot soare riisarc. 

J. Cules din Ardeal de d-l P. Ugliş.
Variante în A. Bârseanu, op. cit., p. 53; I. G. Bibicescu, o/>. cit., p. 244.
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Soare nu ri1sarc, 
Ci vouă vă vine 
�1urgu'mpodobit 
Cu frâu poleit, 
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Cu şea de ar�int. 
Ce c'n casă, să trăcască, 
Cc c-aforă să sporească '·

XVI[. Ciobanul 111â11ios.

63. 

La fânt:i1111 stuborîtă, 
Hoi linu, linu, ltir-mălinu, 

Cu stobori de mălin verde, 
Hoi linu, linu, lăr-mălin11 !, 

Este-un mure păcurnri. 
Se bagă <l'in fântâni\11 
�i tale o ştiieriţă, 

S'apuc:\ 
l)':1 şu icril 

Toate oile'ntrist:\ 
Şi la domnul alergii. 
- Ce \i-i voia, domnu nost ·!
Ori \i-i voia să ne vinzi,
Ori \i-i voia să ne mânci?
- Nu mi-i voia să vă vând,
Ci mi-i voia să vă mânc,
Cii de ciind umblu cu voi,
Am albit şi eu co voi 3• 

XVIII. Vn.111eşii.

.Jos, pc 111:1rc'11 jos, 
Jos pc 111are'n jos. 
D'auzit s'audc, 
D'auzit s'a ude•, 
De văzut se vede 
Neagră codibioarii, 
Neagră şi smolitii, 
De soare pâl'lită, 
De ape stro1>ilii, 
De vânturi bătută, 
De \ărmuri trântită, 
De vaduri tocită. 
Intr'însa cine-mi este·: 

64.

Doi negu\ători 
Vin din alte \ări, 
Tot din \ări streinc, 
De pc ape line, 
Din vâslă vâsleşte, 
Din cârmă cârmeşte, 
La vaduri soseşte. 
La vaduri la vamă. 
V.imcş cine-mi este 1
N. • făt-frumos.
Dalba vtimeşoaică ·!
M. 0 d'ochişi negri.
Dintâiu îi strigară :

1. Culegere din com. Mălureni, jud. Argeş, de d-1 C. N. Mateescu,
profesor. 

Variantă în Şt. St. Tuţescu, Colfode din popor, p. 48; N. Păscu
lescu, op. cit., p. 40-1. 

2. Refren după fiecare vers.
3 Cules din Ardeal de d-l P. Ugliş.

Variante in St. St. Tuţescu, Colimle dfo popor, p. 9-10; \'oronca. 
op cit., p. 58; A. Bârseanu, op. cit., p. 22-5. 

4. Fiecare vers se mai repetă odată.
5. Numele gazdei.
6. Numele nevestei.
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- Ia ic�i\i, ic�il i.
De 11c vămuiţi
Şi ne slohozi\i,
Că c mult d'asc:1ră,
De ciincl stăm pc-af:wii.

D'al doilea strigară: 
- fa icşi\i, irşi\i,
De ne vă11111i\i.

Dalha v:1111rşo:1icii 
Al'ar:1 ieşirii 
Şi-astfel le grii iră : 
-- Sta\i, nu-l 11111i striga\i. 
Cii mi-l dcşteplaţi, 
C'asar' a venit 
Frtmt de ostc11il 
�i ci s'o sculară 
Si s 'or 11ccăjirii, 
l'e voi \' 001· luară. 
Pc marc v'or tiară. 

D'al I rcilca strigară : 
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- la icşi\i. icşi\i.
l)e IIC văn111i\i.

D:1IIJ:1 ,·:1111cşo:1kă
Milă că-�i f

f

ic11rii. 
Şi mi-i ,·ii111uirf1. 
Vam:i ('C Ic luară'! 
Fir şi ihrişi11. 
l'osta,· de l'l'I l,1111, 
Ul:111:i de s:1111111-, 
i\1:1 rfă fcmci:1scă, 
Căci c 111ai bănoasă 
Şi c 111:1i frumoasă. 
Şi mai clriigustoasii. 
.los, pc 111are'n _jos. 
Merge cu J'olns 
La 'l':irgu-l'rumos 
N. Făt frumos
Şi ?li. d'u\'hişi negri.
Ei să lie siiniito�i
Tot i11 şlirc:1 lui l lrislos'.

XIX. Vd11nlorn '111/rngoslil. 

(, 5. 

I lolcrui la mari hoicri, 
Şi'ntrclrndi, 
Şi'ntrclrnră, 

Şi'nlrcbarii pc N. 2•
Cc \i-i calul de-asudat. 

I )c-asuclal 
111 npii dal ·! 
Ai rugii. 
Ai alc1·gal, 

Ori ci11cv:1 te-a gonil ·? 
- N':1111 fugit, 11'a111 nlcrgal,
�imcuea nu 111':1 gonit,
Ciuttiliua :nn scornit,
Din lunca Siretului
P:ină'n marnea Prutului.
C:iutn-mi trrigc drept la vad,
Eu mii trag 111ai jos de vad.

De pc cal dcsciilccii111, 
I n suli\ă o lu:1111. 
Lu:1111 licrca şi-un ficat. 
li: buzunar l-am hăgnt. 
Piclea'n li'irg la 1:ih:icari, 
Siingc ruş la măcelari 
Şi piirul l:1 bidenari. 
- Să nu-l credeţi, !>oieri mari.
Nimenea nu l-a gonit,
Ci11tali11ii 11'a scornit.
El arc de-o ibovnicii,
Ibovnicii pc �I. 3
De trei poşte depărtare
!;ii o face cu I rci c:1 i.
Unul dus, unul venit,
Cnul pc loc, hodi11i t •.

r. Impartaşit de d-l Danii I Hăutescu, com. Dragoslavele, jud. Muscel
cu arătare că acest colind se cântă la tineri de curând însuraţi. 

2. Numele flăcăului gazdei.
3. Numele ibovnicei flăcăului.
4. Cules din corn. 'f epu, jud. Tecuciu.
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Ce li-e murgul de-:isudat, 
Asudat din asti'i noapte'? 
.loi e zi de sărbătoare: 
Face Iancu vf111ătoare, 
Să vâneze-o ciutalină, 

Ciutalină fără splină. 
Oin câmpul Şolotridu.i 
Până'n apa Oltultti. 
Acolo cîind ajungea, 
Jn suliţă mi-o lui\ 
�i pe mal mi-o nrunca, 
�i mi-o da la măcelari, 
Coarnele la pieptănari, 
Picioarele ln pift-ier 

Şi piclcn la tr1hăcnr, 
Jar inima şi rărunchii 
In batistă mi-i lega, 
l.n maică-sa mi-i ducea
:;ii pc masii mi-i punea,

Oi {eroi Doamnele, 

lntreba\i, întrebaţi, mnri boieri, 
Pe N. 2 cel rrumos,
Ce-i c calu-aşa'nspumat, 
C:1 doar nu mi-e ostenit, 
Că cii,talina n'a gonit, 

Oi !croi Doamnele s. 
El mi-n fosl de împc\it. 
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66. 

Multă lume s'aduna 
Ca să vază ce-a vf111at. 
C'a vânat o ciutalină, 

Ciutalină 
Fării splină. 

Ci Encu) s',1 împuşcat, 
Singur ci cu mân:t lui. 

Vcniti fraţi, 
V cni\i cunrna\i, 

Şi-l impoclobi\i cu brazi; 
Vcni\i fra\i, veni\i surori, 
Şi-l împodobi\i cu flori. 
La por\ilc vântului 
Vine mama pruncului. 
După 111:1111:1 pruncului 
Vine bunul Dumnezeu, 
Vine şi Io" sfânfol, 
Iar după Ion sfântul 
Vin toţi sfin\ii dearândul 1•

Cc-a gonii, mi-a dobântlil: 
.\ luat vii. 
A luat moşii. 

A luat multe iiemestii. 

Da N. cel frumos, 
El să-mi fie săn:Hos 
La multi ani cu s1\n1it:tll' 
�i cu mult:'\ bogutate •. 

XX. Presimfircn ri111,•i.

68. 

Leri,i leu, 

La mun\i ninge , plo111\, 
Lcrui lco •, 
L, �es pică rouii. 

Hnna str:ins11-mi-s':1, 
Din e:1 faptu-mi-s'.i. 
Dc-1111 lac iczi\rcl. 
Pc nrnrgini ele lac. 

J. Culegere din corn. Tepu, jud. Tecuciu.
2. Numele tânărului gazdei în curtea căruia se colinda.
3. f{efrenul, neregulat.
4. Culegere din corn. Aref, jud. Argeş. de d-l C. �- Mateescu. prof.
Variante în Şt. St. Tuţescu, Colinde di11 popor. p. '.!6-9 şi 37-8;

N. Păsculescu, op. cit., p. 52, 62-4.

Pamflle, C1·,lci1nntl. 6 
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Pascu, mi s·adap:1 
De-o turm:1 mieoare, 
Pe hot gălhinioare; 
Toate că-mi pă�te:111. 
Toate-mi s'Mlăpau ; 
Una mai hătrână. 
A ciutelor mumă. 
Ea nici c:i:i nu-mi 1>a:jle. 
Nici nu mi s'mlap,1 ; 
Umblă strejuind. 
Stre:ijă de lrei părţi. 
Din gură grăim!: 
- Dar voi ciute multe
Şi nepricepute,

Dar \'oi ştiţi, 
'.',lu şiiţi, 

Că jupiin Mclu\:1 1
. 

Bun cal îşi hrăneşte 
�i mi-l prcgi'lteşte. 
.foi de diminea\:i. 
La yfurnt sii-mi plece. 
Şi O Sfl•llli \',Îneze. 
To\i 111u11\ii şi codrii, 
La şes or s'-sc lese 
Şi or sii îmi vie 
Pe 111a1·gi11i de h1c. 
De noi or să dcil'. 
'N-goan·or si'1 ne ieie 
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Şi-or să ne gonească 
Pân'la lacul roşu: 
Lac roşu n'a fost. 
Da or să se facă 
Din sânge rle-al nostrn. 
Cc-om mai rămft11e.'1. 
', -goan'or s:1 ne irn. 
Şi-or s:1 ne goncasc:1 
Pân' la 111un\i 

C:1runti : 
Munţi 
Cărnnţi 
N'au rost, 

n.ir o sii se facă
Tot din piind nostru.
Cc-om mai r,imftnei\.
'N-goc111't1r să ne ica
Şi-o să ne gonească
Pftn'la pod de os;

Pod de os 
N'a fost. 

Oa or să se l"m::1 
Tot din os de-al noslru. 
Numai io-oiu scăpi\ 
Suh stâwi dr piatrii. 
De cal hun călc.1tă, 
De hiciu urzicată. 
De \'oi'ncă n111slr:1tă ! �-

XXI. Voi11ir rr prind" l1'111.

69. 

Dciiler11i "· 
Dar �- •. 
De bun cal cc hrăneşte. 

1 [r:1ucşte, 
l'\ici ,·csteştc. 

Cii lui vestea i s'a dus 
Ptm· la umhrn dl' schi1ui11f 
[mi pleacii 1;1 vânăto;1rc. 

V f1n.'1 ziua, 
To:11:i zina; 

C:f111d ru so:1rclc'n de scară, 
lndiiriil că sc'nturnarii. 
C:1sl Icul daramit. 
Da ramii 
Cu r •. ,a·n sus. 
Să mi-l seoalc. 1111 se'nercdr, 
Nu cute.tzii sii-1 1kşlcpte : 
Bagă 111f111a'11 sfm _ la piele. 
S1·oase-o \'erele tahachcrc, 

Tahaehcre 

I. l'\u,nele leciorului in cinstea c:\rui:, se:: colinda. 
2. Dupa un manuscript brăilean aflat la d-l .-\. Budi�tt.1nu. tip,1-

graf in UJ.rlad. 
3. Refrenul nereg-ul;;t.
4. :-.;urnele tânarului din casii. în c-instc::a .:aruia se l'Olinda.
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Cu tabat:. 
Tul din Turcia luat. 
Bagă mâna'n buzunar. 

Buzunar 
De sub caftan, 

Scoase-o micii de nr.p,ircli,. 
Pc la nas murgului dete, 
'1'ccpc murgu-a strefed,i, 
Din copi t'a fulgera, 
Pc murgu că-l incingci1. 
Murgu goana cr1-şi lua 
::;;i pc Icu că-l deştcplft. 
N. pc Icu cii-1 prindc:'l
Şi frumos că mi-l leg:'1.
La poala caftanului.
La copita murgului.

Strigă. �trigii d'un împărat. 
Că-li aduc d'un Icu legat. 
lYun Icu legat şi fc1·ccal. 
Sft dai �tarc.t jumii!atc 
�i lat·a a treia pa1·tc.

Ei, ci!
Iar �- f:H frumos
Diminea\a se sculit,
Pc ochii negri se spălit,
.\lâna·n sâu ci:i mi-o băgi1,
o·o chci\ă ci:i-mi scotc:'1,
i;rajdiu de piatră d:1scuii1,

F.i. CI !
Cercii murgii. 
Cercii surii, 

i\li-giisi murgul cel mai bun. 
Cel 111ai hun 
Si mai blajin, 

,\f.tri'i cii mi-l scote:1. 
De 11tcîr11aţ mi-l lcg:·1, 
. \poi în cas:1-111i intru. 
. \ltc l1:1i11c-111i î111brf1d1. 

J·:i. ci! 
.\ltc haine 
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7 >. 

El având o soră nuca, 
La apă că se cluccii. 
De departe că zări:1 
Pc 1. că venii\. 
lnclărăt că sc'nturni1: 

- Ia ieşi taier,.
la ieşi maică;
Cc-ai scăllhtt,
Cc-ai legănat,

Aduce pe leu legat. 
Viule!, nevătămat. 

El în casă c:i intr:1, 
Frumos capu-i nclczi:'1 
Şi pc masă mi-l pune:·,. 
Marc nunt:1 că făcc�,. 
Cu :\I .' cca frumoasă t. 

.\ltc arme, 
.\poi indati\-mi icşii t 

Picioru·11 scară J)unc;i, 
Şi-apucai:ă'n vftnătoarc, 

ln vânf1toarc 
Spre ogo,1rr. 

Ei, ci'. 
Când în marginea ugornlui, 
))etc peslc cuihul Icului. 
Leul din gură grniar11: 

- Ori din lupta sii ne luptă111.
Ori i11 săbii să ne tăiem ·!

Ei. ci! 
Ei la lupii\ se luarii 

�i-111i l111>tarii.
'.ji-111i l11pt:1r:1
Zi de v:11·:i
P:ină'11 se:1r:1,

F:11·:'i pic de hodi11calii. 
Ei. ci! 

Cftnd dete suarelc'n tl,1sc,1r:i • 
l'rinsc Icul şi-l lt'Wll'ii . 
La'mpiiratul c:1-l duseră 
Şi tltn gurii-a�:t-mi ;.(riiiar:i: 

1. Numele ibovnicei voinicului din casa.
2. puse de D. Leşu. com. Mihaiu Bra\'ul. jud. Braila.
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- Buna searrt d'un impăral,
Ţi-am adus 1.l'un leu legat, 1
IYun Icu legat şi ferecat,
Srt dai starea j umătatc
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Şi \ara c treia parte. 
Ei, ci' 

Hopor, hoporate. 

La mul\i ani cu sănătalc 1•

XX ll. Voinic ci! pri11t!c d11 lf11 I. 

7 I. 

Ostrovene, menş1 negre, 
Mărllli me,yişor de a-ur, 

Născutu şi mi-a crescut, 
Mrtrlui mcrii;or de aur 2• 

De-un merişor roşior, 
Face mcr'lc 
'N-toate vcr'le, 
Dar Ic fnl·t\ 
Nu le coace. 

Dar de cc nu mi le coace ·t 
Oin pricina unui d11lf 

Cum dă soarcle'n deseară, 
Du.lf de mare sarc-afar:i, 

Sare'n vânt, 
Sarc'n p:imânt, 

Sare'n vârf tic merişor, 
Prinde-şi mere de-a mânca, 
Hău crăngi de-a dărăpănă. 
Dar şi Ion frate-al nostru, 
El pe-acolo că-mi trecea, 
Şi pe dulf că mi-l vedea. 
lute-acasă alerga, 
Şi-şi iea arcul şi săi-:cata 

Şi la dulf, să-l săgeteze. 
De dcparte'ngcnunchiii, 
Şi de-aproape-I potrivii\. 
Dulf cu rnilă roagă-şi lui: 
- D'alcu Ioane, frate-al nostru.
Strânge arcu'n mila la,
Nu da de mă săget[,:
Că noi am fost nouă fraţi,

Nouă fraţi, 
Nouă surori. 

To\i au murit împuşcaţi, 
Im puşcaţi 
Şi săgetaţi. 

Numai cu că am scăpat, 
Numai eu şi-o sor' mai mică, 
Tot Mari\a dela mine, 
Dela mine dată ţie. 

Oală \ic, 
Doamnă-ţi fie, 

Şi tic şi curţilor, 
Nurorii părinţilor, 
Cumnăţiei'\ fraţilor a_ 

X,'(III. Fata'n leagăn de conm,'. 

72. 

Vine marea cftt tic marc, 
Lină, mirlină, 
Leroi, mirliuă ; 

Dar de marc, 

Tiirmuri n'are, 
Linii, mirlinii, 
Lcroi, mirlirni ', 

Noată, noatii buur sur, 

I. Cules din corn. Aref, jud. Argeş, de d-l C. N. �lateescu, prof.
2. Refrenul după fiece vers.
3. Dintr'un manuscript brăilean, aflat la d-l .\. Buuişteanu, tipograf

în Bârlad. 
Variante in Şt. St. Tuţescu, op. cit., p. 34-7 ; Uu 111(m1mchiu de 

colinde, n. CJ2. G. Dem. Teodorescu, op. cit., p. 81-2. 
4. Refren tl11blu, după fiece vers.
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Cu coarnele de d'aur. 
Noată, noati:1, 
C.o� rnc-şi poartă,

Dar în coarne ce mi-şi poarl:1 ·/ 
Poart'un leagăn de mătasă. 
0:1r d'în leaf(ăn cine �cade·/ 

.fiu-i mic, marc-a \'Cnil. 
Şi de mic: nepotriviri ('?I 
:,i de 111ari-s mărginari :1•
Plavioara. cc-mi nduce "/ 
Brazii nal\i, măline verzi. 
�oală-şi. noat:i l1our ncgrn, 

Noat:i-şi, noatii. 
'N-coarnc-şi poa rtii 

L('gănel de tal'tnr ,·crde. 
Tlar in lengăn cine-mi şcade ·: 
Şeadc M • cca f'rumoasii. 
Dar nu şcadc. ei Îlni coasii. 
Tot 1111 guler �i-1111 />raftur. 
( ;11ler::� fr:i ţine-s:111. 
Pr:iftuniş drag voinicel. 
\'oiniccl tot pe N •. 
Ea nu-mi coasă ca să Iacii, 
Ci din gur'aşii-mi gr:ieştc: 

Lin, mai lin cu'notătura. 
Sii 1111-mi sminle!,iti c11�:1t11rn. 

Eu am fraţi: 
La curţi  îs daţi: 
Veri primari, 
Ca vameşi mari : 

Cetinicn, cetion.ră d1-agri, 
Oltn mic, marc-a venit, 

Cetinică, ectioarii drag:i 7
• 

Şi de marc, 
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74· 

�cade M. 1 fată d;ilh:i,
Lucru mare ce lucr:1 ·/ 

Tot cosia 
Şi'mpupistrci 

Măramă fră\ine-sfo, 
Guleraş tiWinc-siiu :. 

Nepoţei 
Prist ivnicei, 

Aia pc tine te-o :illit, 
Te-or nllil, 
Te-or cuteZ<i, 

Bour, v::u.luri \i-or ucide. 
Bour, vaduri şi ciiriiri, 
Bour, pc tine te-or prinde, 
Bour, pe tine te-or tiiiil, 
Bour, cu corniţa ta. 

Pune-or frunţi 
La rlalhc curţi: 

B0111·. din unghiuţa ta, 
Uour. face-or p�hărcle. 
Bour, n1e1·g boieri cu ele, 
Bour, dela fini la 11:işi, 
Bour, dcl:1 naşi ln lini. 
Bour, c'aşi1-i din h:itrâni, 
Oour, pc la zile 111nri, 
Bour, pc la zi ele-ajun. 
Uour, ziua de Crăciun. 
Oonr, când preoţi hotcazii. 
Bour, lumcn'naeştinenzii 8

• 

M:irgi ni 11 ':n·c. 
Piu vioare ce-mi aduce ·? 
Tot căpestre de cai 11111rgi 
�i chivere de haiduci. 

1. Numele ft:te i din casă, în cinstea căreia se co\indâ.
-i. Cules din Ardeal. de d-1 P. Ugliş.
3. Poate ca : Şi de mm'e-i, 111argi1ii u'are.
4. N11111t:lt: fetei in cinstea căreia se colinda.
5. Numele dragutului ce-l are fata.
6. Dintr'un manuscript brăilean ci t.
7. Hefrcn înain•.e de fiece vers.
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Printre brazi, printre 111olifzi, 
'Noată cerbul cel tretin ; 

�i de'no:1tă. 
Coarne-�i poartă. 

Dar în coarne ce mi-şi poartă '! 
Lcc1gă n verde de mătase. 
Dar în nuntru cine-mi şeadc ·? 
:;,cade .\I. 1 cca frumoasă.
E:i-mi şcadc şi-mi ghi11dise�te, 
Cămm;c tătână-său, 
Gulcrcl l'ră\ână-siiu. 

Ea-mi şec1dc şi-mi ghindiscştc 
Si din gnr'aşii-mi grăcşte : 
- Cerbule, cerbule dragă,

Mai încet cu si'\rit11n1,
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Să nu-mi sminteşti cusătura. 

Cerbule. cerbule dragă 2, 
C,i eu am trei l'rn\i mai mari,. 
�i pe tine te-or tăiil; 
Cerbule, coarnele talc 
Frnmoşi stfilpi la cur\i vor n.

Ccl'l>ulc, siingcll' f:\tt. 
::Vlnltc casc-or J1ţgră,•vi. 
Cerbule, cu carnea ta, 
Mul\i boieri s'or ospătii. 
Da cutc1rc cc,1 l'n1moasi'\, 
Ea să-mi fie si\nătoasă. 
Cctinic.i, cctioară <fragii. 
La mul\i ani cu sănătate, 

�i cu marc bogiitatc a. 

XXIV. Voilliw-şi fură mireasa.

Din \'ad, în vadul f3răilei, 
11!/nrtţlui cu Jlo·ri iii dalbe, 

�e.1<lc N. • tii11ă1· călare, 
Mf1rnlui cu nori în dalbe. 0 

Pc 1111 cal cam gălb.ior, 
Galhcnn-i, ,tlbu-i de llori. 

Şc::idc '11 apă 
Până 'n sapă 

Şi ·n noroiu pf1nr1 '11 genunchi. 
�i 'n suliţii-i riizcmt1t 
!ji 'n sabie .icioal. 
!ji se ccartii lot cu Tur�ii, 

Tot cu Turcii 
Şi cu Frâncii,

Să-i dea Turcii vadurile 
Şi Frâncii corăbiile, 
Ca să t1·cacă de cca 1rnrlc. 

De cca parte 
/)'albi,w.te \?J, 

Că Slllll sate 

Î 5 · 

Mai bogate, 
Oe ct111d lumca-s nepr,1d:1tc. 
Si\-mi prătlczc tic trei zile, 

De trei zile, 
De trei pleane, 

Plerm dc'nt[1iu şi plean mi-o li. 
Mi-o li plean tot de junci. 
Picau de-al doTlca-şi plean nli-o li. 
Fi-mi-o plean Lot de llC\'CStC. 
Plean de-al trcîlea-�i plean mi-o fi. 
Fi-mi-o plean de fclc ma1·i. 
;\lcrg juncii şuierând� 
!ji neveste ctmtbăniiicl, 
Fete mari tot ori O t':iciind. 

Ori ff1ciind, 
i\fare:1 trcciind. 

:\!ai la lll'llUl tuturor, 
.\lcargă PctTnna ciit t·e poate. 
C11 rochiţa t':'ilt':'iind, 
Cu malrmia 7 vânt triigf111tl. 

L. Numele fetei din casă, în cinstea carcia se �nlindâ.
z . . \ lt refren i n acela� colind.
_,. Cules <le d-l C. N. Mateescu. prof. in ll.-\'âlcea, uin corn. Arcf.

jud .. \rgeş 
.). Numele flacâului in cinstea căruia se colinda. 
5. Refren după fiecare vers.
6. Ori, hori.
7. Mnrn.mri ..Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



!):ir �i N. frate-al 11oslru, 
Jn:1i11lc că-i iesiit 
!ji din gur' aşă-i ziceă: 
-Taci lu . Pctranu. nu m:ii plânge,
Nu te duc. roabă să-mi fii,
Şi te duc, don11111ii să-mi Iii, 
Do:1111nii mic, cur\ilor. 

Di11 vadurile Dii"lui. 
,\llir11l 11i ctt florile dalbe. � 

:-;1:1 cu tare tfmăr dtlarc. 
Pc-u11 călu\ C}1111 alh de spume 
�i se ceartă lot c.:11 Turcii.

Tot c.:11 Turcii 
�i cu Fraucii. 

Să-şi dea Turcii vadurile 
�i Frf111cii curftb iilc. 
Se certară-o zi de ,·arii. 

O zi de ,·a61 
Pftnă 'n senrri. 
Se ccrtar:1 
�i Ic luadi, 
Lt1:tnl 
Turcii vadurile 
�i Fiiucii corăbiile. 
Le luari"t 
�i le trecură 

ln cc:1 tarii :1 lui Ban;il. 
IJ11dc-i omu mai bogat 
�i fetele mai frumoase. 
Dclc'11 \ară d'a-şi rohi, 

,\-şi robi 
Cc-ar mai rol1i, 

11,ohi trei zile de va1·ii 
�i trei nopţi robirii iară. 
llohi 1111 plenu de juni voinici 
:;ii alt plean de l'clc mari 
Şi altul de ncvcslcle, 
Că-s în tar:i mullicelc. 
::ii-mi vin j1111ii 011icr[111d. 
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t. Din manuscriptul brăilean cit.
2. r�efren .

N11rnrii piiriu\ilur, 
Sl:1pâ11ă :irga\ilor, 

Dar şi �- t'ratc-:11 nostru.
El să lic sănătos. 

Cu-ni lni l'ra\i, 
Cu-ai lui piirin\i ' 

Fetele nrnri hon·'n,·.'1rli11d. 
Nevestele zdopi"tind. 
Dar pc urma luluro1·. 
Tare-mi \'ine o cociniţti,
Si-111i aduc.:c-o euconi\ii: 
Cucnni\a smcclioa ră, 
Cu cosi\:1 gi"tlbioarii. 
l'asf1-i capu de jlarin/i,

Oe llurinţi 
De h:111i miin111\i: 
l'1·echi1'Şi 
De stn,lechiwi i, 
lkg1·\t•le 
Oe inele, 

T:1rc-111i \'inc lol pl.'111;.;:ind. 
Toi p liîngf111d. 
;'lloarlc•!:,i rugiind, 

Fa\:1-i dalhă sgiiriind. 
Cint· str, de mi-o mângiiie ·! 
St:1 (cul:tr!') l'ăt-rrumos. 
P'un cal 111i"tnclr11. btllăios. 
-- 'J':wi (c.:ularr). 1111 mai plânge, 
Nu te ic;u1, i-onl>� sri-1ni lii, 
Ci te ic:111, do:111111:"i sii-mi Iii. 
l>oa11111ii mic. c.:urtilur,
Nor' bu11:"i părinţilor,
Cumn:qil"ft fratilnr,

l•'rn\ilor. 
::;urorilor, 

(;aztlii c.;ăl:iloril,H·, 
Jar (cu l:trr) lttt-rrumus, 

El sii-nti fia si-ini"tlos "· 

.\· Cult:s <le J-1 <:. N. Mateescu, din corn. Titl!�ti, jud .. \n.:e�.
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XX V. Fata pefită. 

Cine-mi şeadc 'n cap de masă, 
Cetinule, cetioare dragii. 

Anicutii cea frumoasă, 
Cetinule, cetioarii dragă '. 

Scade la gherghef şi coasă, 
Coasă rochii de 111ătasii. 

Nu ştiu coastl. 

Vin doi nouraşi din sus, 
Ler-1,lui Doamne, 

1hr nu-s nouraşi de plo:ti<'. 
Lerului Doamne•, 

Şi-s peţitori d<>-ai mătak. 
Intru. soro, la cămară, 
De-\i dă fa\a Cil l,lhilcalrt 
Şi sprinceana cu ceruealti 

Vin doi IIOllra�i de sus. 
Voleru11da Ierului Do11111u.lui, 

Cu ,·este şi cu răspuns. 
Voleranda Ierului Oomnului' 

Şi nu-s noura�i diu sus 
Şi-s pc\itori la mnlale. 
Şi nu viu ca să te vndă 
Şi vine ca să te ieie, 
Să te ducă peste 11111nti 

1. Refren du pa fiece vers.

77. 

j8.

i9· 

Ori dcscoasă, 
Ori lacrămi pe gherghef rnrsă. 
C'arc sit mi o iea din casă, 
Să mi-o dudi peste 1111111\i, 
La părin\i necunoscu\i, 
Să mi-o deie la bărbat, 
La cine 1111 s':1 uitat�. 

Şi IJuza Cil rumeneală. 
Şi nu vine să te ceic, 
Şi vine ca sit le ieie, 
Să te ducă peste munţi, 
La părinti 11ecunoscuti. 

13usuioc ,·crde pc nrnsii, 
Râm:\ i gazdr, sănătoasă �. 

La părin\i 11ecu11oscu\i, 
Să 11 donmni:i peste curţi, 
Stăpână argaţilor, 
Bancheriţa banilor 
Şi tobă hătăilor 0

• 

Intră, soro. la cămară 
Şi-ţi dă la\u cu ghileal:t 
Şi huza cu rumineală 
Şi spri11cca11a cu cerneala 7

• 

2. Cules din com. Tepu, jud. Tecuciu.

3. Refren lupă fiece vers.

4. Cules din com. Tepu, jud. Tecuciu.

5. Refren du pa fiece vers.
6. Vers introdus numai în glumă ; la fereastră nu se cânta.

7. Cules din com. T.:pu. jud. Tecuciu.
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�H--mtntr; I m I ; J I J. n I J
• 

Lt' rt1·/11i Dom•nu-f11i, S1Jî m wir/ "'" 1·i - �; - nel sus 

;IJ.Sl;;l;I 
Leralui Domnuh,i, 

Sus în vârf de vişinel, 
Sus în vârf de vişinel ' 
Este-un leag1'lll legănel , 
D:11· nu-i leagăn, legănel, 

Holeroi·ii, leroloiu Domnului, 
Ici în deal şi 111ai la vale, 

J-Jolcroiu, leroloi11 Do111nului ii, 
Zi'trii foc de lumânare, 
Şi nu-i foc de lumfma:·c, 
f.i 111i-i strunga oilor.
Dm· la strungii cine este'!
Tot fi-:1\ioraşi de-ai mei :

- Daţi mai l:11·e,
Frăţioarc,

Cii vin doi nouri de ploaie. 
- Soro, nu te spfti1rninti1.
Că nu-s 11011 r:1şi de ploaie,
Şi-s peţitori de-ai maiale.
I nt1·ă, soro, la cămari\,

lca Ileana 1·adra'1t mftnii. 
Cununii ele vineţele, 

Şi-ap11carf1 prin griiclin:1. 
Cunun:1 de vineţele 0

, 

Prin gr:1dini'1 
La ffu1tftnii, 

La rnntâna slohorîlă. 
De trei meşteri mari luci-ali\, 
Trei meşteri ca trei păuni. 
Unul suliţa strujeşte, 
Unul şoiman netezeşte, 
Unul ciir\i dnlbc cctcşte. 

81. 

in 1-<irf dt ,,J •ŞI - 11-:.l 

Ci-i Maria, ochi-şi negri, 
Şede l:1 gherghef şi coasii, 

N11 ştiu coasă, 
Ori descoasă, 

Ori lacră111i pe gherghef v:1rsr1 �. 

Şi-\i dii l'a\a cu ghile:tlii, 
13uzclc cu rumincal:1. 
Peţitorii cii sosirii. 
Multă zestre 61-\i cernrii: 
Două sute miorele, 

Patru sule 
Oi cărnnte •. 

O sută de berbeci mari. 
Şi trei sute de cârlani. 
Şi 1111 Ic cer. să Ic ceie. 
Şi le C<'r rn să te ieie, 
S:1 le ducii peste mun\i. 
Î.a piirin\i necunoscuţi. 

Busuioc \'crde pe 111:1s:1, 
Hăm:1i, gazd,1, s:llJătoasi\ 6

. 

Cel de s11li\ii strnjc,;;tc. 
Ii cernri't ineluş. 

Ineluş 
Din dcgcluş: 

Cel de şoiman netezeşte. 
Ii centrii merişorul. 

Merişor 
Din sânişor, 

•Ştiu bine că-i coptişor.
Cel de cărţi d:1lhc celcşle,
[j CCrllră CUllllnia.

Ea o dn 

1. Hefrenul înaintea fiecărui vers se repeta.
2. Cules din com. Ţepu, jud. Tecuciu. ·
3. Refren inHintea fiecărui vers.
4. Poate că : cornutt'.
5. Cules d111 com. Tepu, _jud. Tecuciu.
6. Refren dupa fiecare vers.Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



Şi blăstr1mi1. 
C11111111ată lot c11 ca. 

Tot eu ca, 
Cu doamna sa I 

Octa uşr1. pân'ta masi\ , 
Numai valul'i tic mălasi\; 
Dai' în valul'i cine-mi co11si\ ·/ 
Toi Ileana cc lh1mo,1să. 

Cel, cel, cel 
Prin eel. cel, cel('?). 
Prin cel vârf de vişinel, 
Leagăn verde de mi\ tasă. 
Dar în leagăn dnc şcmlc '! 
Tot M. � dioch·iş a negri. 

Şi nu şcmlc 
Cum sc şeatlc, 

�i-mi coasii, şi-mi ghi1.,loşe'îte, 
lnlr'un guler şi-o b:1s111il, 

(;ulcru-i 
r\l fratelui. 

Uasnrnua a vărului. 
Mai trase tic-un liricei. 
Mai cântă de-un dnlceel. 
Nu e cii11tce muzicesc•, 
�i-i ciinlcc impiiri\tt·sc. 
''.\1p:irăteas;i mi-auziil, 
�i la ca ci\-mi lrimclci1 

Tot olac 
Du pii oh1c, 
Tot olac 

i'l'in nucet. 
l'rin vişinet, 

.\fflr11l ca florile tlalue. 

Prin cel vcrtlc vişinel. 
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Q' u )·

:-:u ştiu: coasă, 
Ori clcscoasi\, 

Ori lacri\mi pc gherghef varsii. 
Cobiliţn 
Ca cl'iii\a. 
C:olîţcle 
n,1rofi·lc ! 1.

Cu brat ele rag; 
De nu credeţi. boieri 111:iri, 
Vă urcaţi în foişor, 
\'ii uitaţi pc d1111p tic flori. 
Untlc-(i vccleil doi şi trei. 
Aia-s colhcerii ci; 
i\Iai pc urnrn cclo1· trei. 
Se mai viitl venind vreo doi. 
Acolo-i şi N. • al ci. 
�i nu vine t::l s'o vază, 
�i vine l':t să mi-o ica, 
Si\ mi-o iea din ceste <·u1·ti, 
Să 1ni-o dueii'n alte curţi. 

Alic curţi, 
La :tlţi pi'trinţi; 

Nu mi-o ica, roab:1 si'i lic. 
Ci mi-o iea, doamnă sii tic. 
Uo:11nni'1 marc curţilor, 
Sli'ip:'.tna :1rga\ilor. 
Chelăriţa hanilor. 
Ea să tic sănătoasă 
<:a doi lrantlaliri l'r11111oasii 6

• 

i\liirul cu llorilc tlalhc '· 
0:11· în lc.igăn cine �cauc'! 
,\1. 8 tlochişi neţ.(ri 
F.,1-mi coasi'i ş1-111i cadi11e�te 

1. Si)US de I. Medelean Jin com. Capoteşti-Balote�ti. jud. Putna.
2. :,,:urnele fetei, pentru care Sl.! cântă cui indu I.
.l· Diuch-iş. d'ochişi, d'ochi-şi.
4. Credem ci\ : mojicesc, cântec ele n10jic. dt: om ue rânu.
:i• Ibovnicul fetei colindate.
o. Spus de Barbu Boşca, com. (;albeni. juu. R.- ·arat.
7. Refrenul dupa fiecare vers .
. �. Numele fetei din cas:I.
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C11 lir verde împlclcş1c 
Şi l'U roşu isprăveşte. 
Dar pc drumuri cine-mi tret:c. 
Trece cară ferecate, 
Cu hani măn111\i încăr('alc 
Şi cu Donmu Carol î11tf1iu . 

Câti trecură. 
Tu\i hicudi, 

Numai D011111 Carol întăiu, 
l•:I trccurii. 
Nu tăcur:i 

Şi din gud'1 l'ă-mi gra1ra, 
Este-un leagăn tic mătase: 
- Dă-mi. M. aC'cl codia,

Su,: la vcîrşea 111 nn\ilur. 
Jos la râpa şoimilor, 
Unde râul se repede, 

Se repede 
l''o lespede, 

l)c făcut cc mi se !"ace ·.• 
Face-mi duuii prundurele. 
ll'înt.-c două prundurele. 
E M. • d'ochi-şi negri, 
llc '11ălbcşlc darur'lc, 

Darur·lc, 
Soboanele, 

l'arc-mi vine d'un junci. 
D'u11 junel 
P'u11 diluşcl, 
Toi veni:) 

�luarlc-şi fiici\nd 
�i din gur:i-nşf1-şi grăind : 

Fă-mă, Doamne, cc mă-i r:,t:c, 
Fi"1-m' 1111 voi11kcl şoimel, 

Sus c rrnnzn deasă. 
.los c umbra groasă : 
.Ins la rădăcină 
La verdea tulpină 
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86. 

G, şi cu \i-uiu dăruiră. 
Tot cu carii fcrccalc, 
<:11 lrnni mărun\i înci\rcalc 

Şi-1111 cărni 
Cu hani mărun\i. 

(;răi M. d'ochişi negri: 
Nu-mi d:,. Oo:•mne. acest dar 

[marc, 
Ci pc t:el voinic călare, 
Care lrntr s:tra'n po,1rtă. 
Cu t•chi negri pc re1·eastră, 
Sprinccnilc'mparlc sale. 

1)011111111 rnga-i ascult:),
�i ca nrnlt se bucurf1 '· 

t:11-aripiuare 
Pestricioare, 

<:u picioruşe giilbioarc, 
In prnnduri ca s:1 mă las, 
l'e �I. să \i-o ieau. 

:-:11 \i-o icau 
Boabă să-\i fir, 

l>oam11i'i ,deasă ca si"1-\i fie,
Şi \ic şi t:uqilor.
Nor'dalhă p:irin\ilor,
Cu111nă\ic:i fraţilor,

Fra\ilur, 
S111·orilor, 

(;azdii ci"111llorilor, 
St::ipâna argaţilor. 

I:tr i\l. d'ochi-şi negri 
Ea să-mi fie drăgiisto::is:1. 
Riimfti gazdă si\nătoasii, 
1 oi porni111 la :1ltii rnsi"i J_ 

Leagăn de 111:itase. 
Si'n ci cine-mi l'Oasc- ·! 
(Cutare) d'ochişi negri, 
( :oase, ghi11deseşte, 

r. lmpart. Je d-l Danii! Rauţescu, corn. Dragoslavele:, jud. Muscel.
2. Numele fetei din casă.
J. Cules de J-1 C. N. Mateescu, Jin com. ,\n:f. jud .. \�geş.
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Pc marc pri\'c�tc 
Oe-o coriihioarr, 
Mică, gălbioară. 
�i'n ca cine-mi \'inc·.' 
Vin neguţători. 
Nu-s ncgu\ători, 
Ci-s colindători, 
Cc-mi vin colindând. 
De (cutnrc) întrchând, 
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De (cutare) ochi-şi nl'gri. 
Ca să mi-o deştepte 
Şi să mi-o colinde. 
De s'o deştept:,, 
Noi grfw om lui\ 
Şi-o vom sii111ănii. 

Găz<lulă frumoasă. 
llă111iii siiniitoasri '· 

XXVL Fata şi /liică1d «sr'11!1w». 

Lcrni, lco, 
L:.1 lină fiintfmă. 
La col\ tic grădinii. 

Lcrni leo. 2 
Strujeşte, 
Prujeşte, 

CI"istina rrumoasii 
Cu cosi\a groasă, 
Cu spl"incean:1 trasu, 
Cu geana SlllllC:lSă, 
Chip <le jupâneasr1. 

Strujeşte, 
Prujeşte, 

Din gură grăc�tc: 
- Ion voinicel,
Nu pruji cu mine. 
Că eu nu-s ca line:

Oar tu vezi, 
Nu vezi. 

Pc gurii de vale 
Spre soare răsare, 
Cele li vezi verzi ·? 
Dar nu-s livezi verzi, 
�i-s llori de-ale mele, 
N'ai treabă cu ele. 

Ion voinicel, 
Strujeşte, 
Prujeşte. 

Din gurii grăcşlc: 
- Catincă frumoasr,,
Nu struji cu mine,
Bunu-s dccfit tine.

Dar lu vezi. 
Nu vezi, 
Pc cei mun\i 
Cărunţi, 

Cu oi dc-::ilc melc, 
Printre dalbe oi 
Merge cio1'/J(mei. 
Da nu-s ciorpănci. 
Ci sunt ciobănei. 
Cc, de-or eh iui. 
Oi <lall>c-or porni, 
Prin gurii tic vale, 
l'rin llori de-ale talc. 
Fruntea Ic-or jr1111ti; 
Coadn Ic-or codi, 

Ce-or mai rii ndnc:1, 
Mocani s'or întoarce, 
Chişiţe Ic-or face, 

1. Cules de acelaş, din com. Titeşti. jbu. Arge�.
Variante în G. l)em. Teodorescu, op. cit., p. 82-88; A. Bârsea11n.

ojJ. cit., p. 29 - 40 şi 58 - 60; Voronca, op. cit., p. 63; N. Pasc11lescu, o/>. 
cit .. p. 54-7; Şezătoarea. XIII, p. 1 t 1-2 şi I 15-7; Tuţescu, op. cit., p. 16-
7, 43-5, 52-3. 55; Un 111<1,mmcliin de colinde, p. 9, 16, 46, 64; T. G. Bihi
cescu, op. cit., p. 253; 11.-C:odin. Mihalache, o/J. cit .. p. 11 cu melodit!. 

2. Rdrenul înaintea a câte două versuri.
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'Nglugă le-or nrunc:'i, 
Şi de Ic-or purta 
Har la zile mari, 
Sc;1ra de Ajun, 
Ziua de Crăciun 

93 

Şi de Bobotează, 
Când preoţi botează, 
Lumca'ncrcştinenzii, 
Lumcc1 şi norodul 
Şi pc noi cu totul'· 

XX\'JI. Voi11ir11/ rălnri:. 

88. 

La cel merişor pr(isacl, 

Voleranda Zerului Domnului, 

:\1fmdru-i dan\ul de-adunat. 
Volcrantla Ierului Domnului. 2 

Dar dantul de cc 111ai este·? 
De fete şi de ncvcşte. 
Ionici\, fii t-frumos, 
Finul lui Domnul lfrislos, 
Nu dcscalc1:ă turceşte. 
Descalcdt voiniceştl', 
Leagă calul d'ici cole;i. 

Cc ni:iscură, 
Ce-mi crescură'/ 
Din părul mare, rotat, 
Mult sobor s'a adunat, 
Dar soborul de cc-mi este·! 
Numai fete şi neveste, 

C':1ş;1 Dumnezeu voeşte. 
Crucea-mi este de-un voinic, 
Ochi la vale-şi :1runci1. 
Pc sub zare:i soarelui, 
�i-mi z:'\rl 1111 păunel. 
�i nu-mi fuse păunel, 
Ci fmi fuse făt-frumos, 
Imbrăc:.11 în lrninc verzi. 
El la nuntă c:ind plecii, 
!Juna ziua că Ic d:i,

'- Din manuscriptul brailean, cit. 

D'ici. coalei,. de o ml4cloacă, 

Cii-i mlădoaca tic măr dulce, 
Nu m:t'ndur de-a mă nrni duce, 
De dulccn\a merilor, 
De mirosul florilor, 
Şi de-a tnindafirilor, 
De şuierul şerpilor, 
De cfrntecul broaştelor. 
De dragostea fetelor. 

Busuioc bătut de brumi'i, 
Hămfti, gazd11. noapte bunft ! s 

Nimenea nu-i mul\iimia 
Dccftt sing' ibovnicii. 
- Descalecă dumnetil,
Leagă murgul de mlădeti,

Că-i mlădeau:1 de măr dulce,
Şi murgul 1rn se mai duce.

Şi jucară genc'n gl'ne, 
Ca doi pon1111bci la pene: 
Şi jucară fa\' la foţii, 
C'aşil Dumnezeu ne'nvntii. 
Habdii lu, murgu, legal. 
Cum riilid:it-am cu în sal, 
Nc'nsurat, necununat, 
Căci dacă m'oiu însurii. 
Drumul tic cii \i-oiu da. 
Pc consta coster11/11i ', 

Variantă în G. Dem. Teodorescu, op. cit .. p. 75-6. 
2. Refrenul după fiecare vers.
3. Culegere din corn. Ţepu, jud. Tecuciu.
4. De sigur c-a: costreiu.
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Pe valen ghizdeiului. 
Oe-i mânc:i 
Ce ţi-a plăcea. 

Oe...j hca :ipă strecuratii. 

Lerului Domuului. 
Pe !!Ub soare mai la vale, 
Pe sub soare mai la Yale� 

Lerui Domnului 3• 

Trece-un ,·oiniccl călare, 
Cu calul numai sudoare, 
Pintinog cu trei picio:,re. 
Nimenea nu-l intrebii, 
Numai Grc:1ca Catinc�,, 

Se opreşte 
Şi grăeşte, 
�i gri\eşte, 
M unlencşle 

Ionicii făt-frumos. 
Leagă caiul ici-colc:'1. 

Ici-cole:, 

Vf,râi mâna'n bu;rnm1r, 
Scosei cheia grajdului. 
Grajd <le piatră descuiai, 
Şi inuntrn că intnii, 
�i pe 111 u rgu :desei. 

L-alcsei,
II periei.

Vin doi nouraşi cli11 sus. 
Şi nu-s 11m11·:1şi di11 sus: 
fonică, l"iH-frumos, 
Pc-un cal negru şi lucios. 
Şi la perişor frumos. 
Nu-mi 11escaledi lun.;eşte, 

94 

90.

91.

92. 

Strecurată 
Printre piatră. 

Pfrnă-i face ceafa lată! 1.

Oe cea zăbre:",. 
Că de-aici nimeni nu-l iea. 
Cii-i zăbreaua de mi\r dulce, 
Nu te teme că s'a duce: 

fonică asculUl, 
Căluţul că şi-l leg:i. 
Bine dealul nu suii\. 
Murgul priponul rupcâ, 
!lupe mu1·gul şi se duce
Pr valea coteiului, 
La lloarca ghizdciu'ui. 
Dar ghizdeiul s':1 uscai. 
i\lurgul şcade nemiîncat, 

Nemiîncat. 
Nc:1diipal •. 

Coama lui fuior de casii, 
Coada lui tot de m:,t:1s:1, 
I'c spinare pete n111lle 
Şi cu ţintişoarc'n frunte. 
Sii-i dau l'iîn şi viorele 
Şi ap:1 cu ac:idelc '·. 

Ocscalecii Yuiniccşlt'. 
Le;1gi\ c,ilul ici-cole:\ 

Ici-culc:\ 
De cca ziibrcii. 

C:1-i âhreau:i de măr dulce·. 
Nu te leme c11 s·a duce. 

1. Cules din 1'nvaci. Jud. Gorj. impărt. de d-1 1-1. N. 'fapu, prin d-l
Şt. St. Tut.:scu. 

2. l�efrenul înaintea fiecărui vers, care s·:: repetă.
3. Refren inaintea fiecărui vers, ce se ri::peta.
-1. Cules din eoni. Ţepu. jud. Tecuciu.
5. Idem.
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Să-i dă111 l'ăn rn viorele 
Şi apă cu floricele. 
- Şezi. murgule, ici legal.
Cum şed şi eu ne'nsurnt.

Ne'nsnrat. 

Ce shoară pc lângă cer ·1 
Shoai·'un stol de pornmhci, 
Dar nu-i stol de porumbei, 
Şi-i N. � în haine verzi, 
Nu-i N. în haine verzi. 
Şi-i N. pc-un cal galben. 
Pc-un c:il g:llben, alh de spume. 
Şi nu-i galhcn din f'ăptnră. 

Sus, pc apa JiHl1ii.

Domu dia cer, 
Yin coco11i 11"ai Dii11/11i. 

Domn din cer·•, 
�i d'ai Diamaut11l1.1i. 

Dar naintc cine-mi vine·/ 
Vine N. • fiii-frumos, 
Pc-1111 cal negru, mângâios. 
Vine. c:llul lol jul'ilnd, 

Toi jucând 
Şi neehczf111d. 

La părinli lot mul\umind. 
Cc ln111 c,11 de'ncălccnt, 
Bune haine de'mhrăcat. 

95 

93. 

94 

Necununat, 
Că dacă m'oiu însurf1. 
Tic drumul că \i-oiu da. 
Şi te-oiu duce unde-i vrea 1• 

Galben sare 
�i-mi răsare. 
M1111ţi pârliti 
�j Offrfn•iţi. 

Galben sare'n pialri't scacf1. 
Piatra seacă 
'N patrn crapă"· 

CHlcă calu'n cf1111p11l roşu, 
C:âmpul roşu 
Mi'1wcrzcşte, 

Voinici c,IÎ că mi-i inemă: 
Calci\ rnlu'n văi adânci. 

Văi ndf111ci 
�i apa cură, 

Voinici cai ci\ mi-i incuri\: 
Calcă calu'n piatră seacă. 

Piatra seacă, 
Sc'mplincştc. 

Voinici c:1i ci\-mi polcoveşlc 
Cu potcoave de argint, 
Cum nu s'a mai pomenit"· 

1. Culegere din com. '{'epu, jud. Tecuciu.
2. Numele feciorului din casa, în cinstea caruia se colind�.
3. Spus de O. Le;,u, corn. Mihaiu Bravul, ,iud. Brăila.
4. Refren dupa fiecare vers.
:,. Numele voinicului din casă.
6. Cules din corn. Goleştii-Badii, jud. Muscel, împart. de d-l D. �·li

halache. 
\";,riante in Şl'ziltoarea. I, p. 183; N. Pasculescu, op. cit .. p. 12,

51-2. R.-Codin, �lihalache. op. cit., p. 98; Şt. St. Tuţescu. :>/J. cit., no. 39-
40, 52: U,, mrmunc!ti1t de coli1ide, p. 11, 45; A. Jlârseanu, of,. cit., p.
46- 48.
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XX\'IU. jorul. 

La l'.rl piir marc, 'nrotnl, 
Mult sobor s'a a<lunnt, 
l>c boieri şi de cucoane,
Da-s mai multe fete mari.
Se prinseri"i şi juc:1ră

Şi jut:ară 
F a\ă'n fa\ă. 

9 5. 

C'aş:1 Dumnezeu i'nva\ă; 
�i jut:nră gcnc'n gene, 
C:a doi porumbei la pene; 

Şi jucară 
Cât juc:iră, 

Pf111ă rândul sc'nchciarii 1•

XXlX. Ga:;:da, patul şi porumbeii. 

96. 

St:ul:i\i. scula\i, boic.-i mari. 
Dar scula\i şi nu dormi\i, 
Că nu-i vreme de tlormit, 
Ci e timp tic veselit. 
rJa trupi11a nucului 

Este-un pal 
Mândru rotat, 

Ca scândurile ele urad. 
Dar pe pat 
Ce-i aşternut? 

farbă verde dela Prnt ·? 
Dar pc pat 
Cine-i calcat? 

Fecioraş de imt>ărat. 
Dar pc sub cap cc i-aţi pus ·? 

Dinaintea istor cur\i. 
Sunt doi meri n:in\i, minuna\i, 
Oe tulpină dcsp:ir\i\i, 
De ,•ârfuri imprc11na\i. 
La tulpina merilor. 
Este-un pat mândru'nchciat, 
Cu scânduri dalbe de brad, 
Cu stâl11ii strnji\i de fa¼(. 
Iar în pal ce-i aşternut·? 
Covor Ycnlc de mătasii. 

97. 

Prrini\ii de hurmuz. 
La picioare 
Flori de Doamne, 
La miinu\c 
Flori albu\c; 
La fereşti 
Flori domneşti ; 
La podele 
Hf111dunclc; 
Prin col\urclc 
Turturele. 

Busuioc al fetclo,·, 
Brebenei nrvcstdor, 

ii trăi\i bul'.uroşi, 
Ca trandafirii Cl'i frumoşi t 

Pc�lc cela. peste toate 
Este-o vrlin\ă pestriţă. 
Dar acolo cine-mi doarme·: 
Doarme domnul istor cnr\i, 
Cu-a lui Doamnă di'mprcună, 
Cu-ai lui clrn:,ti de cocun:1şi, 
Cii-s frumoşi şi dră:,tiilaşi, 
P:1rcă-s nişte năsturaşi. 
far din sp:ilc şi clin piept. 
Luna şi cu soarelt', 

I. Cules Jin com. 'f epu, jud. Tecuciu.
2. Cnles <lin com. Vârfu-Câmpului. jud. Dorohoiu, împart. <le d-l D.

Urzica. 
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l\foi suni doi luccrcrci 
Pc amândoi umcrci, 
S!rftlucesc cn soarcl.c, 
Să se vază nop\ilc. 
rară Doamna se scul:1, 
C:11 glas nrnrc c;i sll"il-(:i : 
- Scoal:i. Doamne, Iii dormii,
Că ne-a nins. ne-a viforil.

nară Domnul i-a r:ispuns: 
- OdihnC$1C, donnrnă, bine,
Că 11':1 nins, n'a viforil,
Viinl de vară ne a bălul,
:\lcrii cii s':iu cHilinat,
l'cslc noi s':111 sculurnl,
l)c mirosuri ne-au umplut.
Ce-i mai mftndru pc p;imf,nl ·t
s:i se-aleagă doi din noi,

A cui s1111! :ll"CSIC l"lll ţi. 
l 'ulera11dn Zerul ni TJ011wttl11i,

Aş:1 nanlc, stubornte, 

\'nlcranda Ierului Domnului •, 
C11 slohorul pc dcparlc ·? 
Dar dcparlc de slobor. 
Eslc-un măr, marc'nrolat; 
Iar la urnlH·a mărnlui 

A cui suni aceste curţi, 
A cui sunt aceste curţi•, 
Aşi\ nanlc, stohorale, 
C11 sloborul pc departe. 
Mni departe de stobo1·. 
Salt'un pâlc de porumbei. 

�i-mi săltară, 

Şi-mi sburarii, 
Şi mai sus că sc'nălţară, 
Printre nori s'amc-;tccaril, 
Jos, mai jos că se 11\sară. 

97 

�s. 

99. 

Să sara 111 cca gri'idină, 
Rup'11n lir şi-un trandafir, 
Şi-o sl[tlbă de busuioc ; 
Uusuiocul l"clclor, 
Mirosul h:1lriinilor. 
Sfântul marete v asile 

Şi srii11l11l Butez cc vine, 
Să-l ajungeţi cu 1111111 bine. 
Cu dar şi cu huc11ric. 
Gi <.:li dar v'a dărnil, 
Cu nur şi <.:11 nrgint. 
Cu pftnca de pc p;1111f111t. 
Gi-i doar dela Duhul sl";înl, 
Cc 1H1 mai m·c sfârşit. 
La mulţi ani cu siinfrtatc, 
Că-i mai hună dccf1l toate 1.

E<;lc-un pal 
:'llarc·nehi11g,1l. 

De 11011:i meşteri l11cr:1l. 
Dar pc ci cine-i cukat "! 
Dumnealui şi 1Ju11111caci. 

La picioare 
Toi pislo.ilc. 

La capete portocale a_ 

Luă apă 'n gurişoarii, 
Pclricclc 
'N degeţele. 

Şi mai sus dt sc'nălţadi, 
Pc slobm·ii c11rtilor 
Şi c11 apă rournrt1, 

� i cu pieirile sunară, 
Un domn hun se deşteptară. 
l)ornn bun cum ieşi afară.
Se uilii în patru păr\i,
Ziiri pâlc de pornmbci,

1. Se cântă din gura şi vioar:i în seara ajunului Sf. Vasile; cules din
com. Carapceşti, jud. Tutova. şi împart. de d-1 N. Bradea. 

2. Referenu I după fiecare vers.
3. Cules din corn. Tepu, jud. Tecuciu.
4. Fiecare ve rs se repeta.
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lulc'n n1rlc 61 inlrii. 
Intinse mâna la coardii. 
Să ic:1 arcul şi sf1gc:1t:1. 
S:1-111i s:igclc porc·111hcii. 
Orr1i poru111h gălh1or: 
- Domn hun, 1rn ne săgeli'l,
Că 1111 su11lc111 por11111bei.
Ci su11lc111 toi îngerei.
Dela ll1111111czcu trimişi.
Ca să măsur:i111 pă111ii11lul,

Di11ainlea istor curli, 
Suni doi 111t·n 111:1ri î11rolati. 
De tulpinc dcspăr\i\i. 

Iar de tră11gi :11ncslccali. 
Ln lulpi11:1 nn·rihw. 

Eslc-un p.il 

!cca. Doa11111c,
!cca Do:111111c,
Florile d:tlhc de miir.
111 ăstc c:1,c 111inunalc,
fn iistc cnr\i cu ziduri n:tltc,
Cu periile rcrccnte
Cu sciirilc î11\'ârtrjalc,
Doar111c-şi, do:1nne-şi buni hoicri,
Florile. llori d,1lhe de miir.
Şi mi-şi doarme pe căpătâie,
Cu işlice p11se'11 cuie,
Cu pisloalc'11 l"ingi\toare,
Cu paloşe lucitoare,

Chiolori 
Cu cftnti\tori, 

Flo1·ile, flori dalbe de măr•. 
Cine-şi mânii să-i dcşleptc ·1 
Mâ11:1 un sloi de pornmhci. 
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100. 

IO I. 

Piimânlul cu slfi11je11ul. 
Şi cend cu cugetul. 
Şi pc u11dc•:1 li mai 1111111, 

Să l':1ce111 de:d uri şi \'iii, 
Văi :1df111ci c11 :1pe reci, 
Şi la �cs lot g11rg11Ne. 

Sii şcnzii 111ue:111i 111• t•lc. 
8ii cf111tc din l'luicrrlt•. 

Di11 flnicrelc 
ne F·lc ! I 

?lhl rc'nchcia I. 
Dar pc c-1 C<'•i aşlcrnul '! 
Posla\' verde 111ohorîl. 
Dar cine do;1r111c pc ci '? 
Domnul Ştcl:rn � singurel 
Şi t'll drngii coco11:1şi 

Pc po:11·tă poru111hi-111i salti\ ''. 
Şi-mi s,illarii 
De-mi slrnrnră, 

Sns, nrni sus ci\ sc'11iil\:1rii. 
C'un nor dalb s':1mcslcc:1r:1: 
.Jos. 111:ii jos cii se 1:is:,r:1, 
Potriv,1 divanului. 
Drept casele domni-şi huni. 
Pc zi'thrcle d':1rgi11tcle, 
La l'creşli cu llorieelc. 

Şi-mi cftnt;11·ă, 
Mi găngurară, 

Mnl'i boieri 1111-mi deştcplar:i. 
Florile, llori ci:tlhe de 111:ir. 

Şi-1ni s:'tllară 
De-111i slJurnr:i, 

Sus, 111ai sus că sc'niill:tră. 
C'un nor clalh s':1111cstccnră, 

1 . Cules din com. 'fepu jud. Tecuciu.
2. Numde gazdei, în cinstea căruia se colinda.
3. Cules din Clllll. Negrileşti, jud. Tecuciu.
4. lleferen nereg-ulat.

5. Arest ,·t!rs şi cele două dinainte:, lui M, rept:ta fi.:care unul
după altul. 
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.los, lll:ti jos c:i se 1:is:irii, 
In prundurile 111:iri-şi d:ilhc, 
Şi-n1i l11ară'n :tripioar:i. 
Apuşo:1ră l1111pcjo:1r:i, 

�i-111 i săllar:i 
Oc-llli shur:1rii, 

Sus. mai sus că sc'năll:tră, 
C'un nor dalh s'amc�lec:iră: 
Jos, nrni jos că se lăsară, 
PolriY:t cli\':11111l11i, 
Drept casele dolllni-şi buni, 
Pc z:ihrclc tl'arginlclr. 
I.a ferc�li cu lloricclc.
Din :1ripio:1rc-111i scut11r:1r:i.
Cu apşoar:i-mi rfiurar:i,
;\1ari boieri 1111 mi dcslcpt:1ră

1 

Flo1·ilc, llol'Î dalbe de 111:ir. 
�i-mi sălt,11·:1 
Oe-111i sb11r:1r:1. 

Sus. mai su� di si:'11:i)!:1r,1. 
C'un nor d:111> �·alllc�lcc:1rii: 
.los. 111:ii jos d se lăsarii 
In pr11nd11rilc 111:i.-i-şi d:tlhc, 
Şi-mi lu:tră'n ghirruşclc 
Pctricclc 111:irun\cl,•. 

Şi-mi sf1lt:1r:1 
l>c-mi sburar,1,

Sus. mai sus c:i sc'năl\:1r,1, 
C'un nor dalh s'amcsleearii, 
. los. mai jos c:i se lăsar:i. 
Potrh·:1 diY:mului. 

Moş Cr:iciun cl'I mai h:ilr."111, 
Cu-a lui b:irhă peste s:111. 

urui, Doamne. le·roi, 

;\loş Crăciun şea de la masă. 
ln zorzon11e :! de mM:1să, 

Leroi, Ooa111nc, !croi�-

99 

102. 

Drept casele domni-şi huni. 
Pc zăbrele d',1rgin\clc. 
La fereşti cu noricclc, 
Cu prelrcle-mi grâudurani, 
;\lari boieri mi se dcşlcpl:11·ă. 

l•'lorilc, llori dalbe de miir. 
Şi-llli sălladi 
De-mi shur:tr:i. 

Sus mai sus că sc'năl\:tră. 
C'un nor d,1lh s'ameslccară. 
Jos mai jos că se l:1s:1rf1 
In jitniţele domni-şi huni. 
Şi-mi luară'n c.:ioc11rl'h'. 
Grâurele. d':mrele. 

�i-mi sult:11·ă 
Dc-llli �b11n11·ă, 

Sus, mai sus cii sc'11f1l\ară. 
C-1111 nor d:tlh s'amcstc.:ară.
Jos, mai jos cu �c l:1s:1ri'1,
Potri,·a dirnnului:
Drept casele thm111i-şi huni,
Pc z:ihrclc <J·argin\cll',
I .a fereşti cu lloricclc.
Cu grâurde-mi s:1111�111riră,
;\\ari hoicri se h1u·nrnră.
Şi pc noi ne di,ruinr,i
C':işil-i legea lui Crăci1111.

Lui Crăciun 
Celui bătrân. 

Florile. llori d:tlhe de măr • 
Să trăiţi la mulţi ani 1• 

Şi sc11la\i. boieri. se11l:t\i. 
Şi st:ul:i\i copilell', 
Si'1 mliturc curţile. 
Curţile sunt j,igri••vite. 
l'c din :il'ar' poleite; 
Iar de-asupra celor c11r\i. 

1. Cules tlin corn. Aref, jud. Arge�, de tl-1 C. ;\. Matcescu, prof.
Variante în \'oronca, op. cit„ p. 61, 64. 65; R. -Codin, Mihalache,

-0p. cit., p. 12; N. Pascu)escu, op. cit„ p. 42--13, 5 . 6o-61 ; G!,i/11şul. I, 
no. 1. p. 4-5; .-l.lbi11a, X\'f, p. 5�3; G. 0cm. Tcojorescu, op. cit„ p. 77 

2. (mbracaminte. ,·estmânt.
3. l{efcrenul <lupa fiecare doua ,·ersuri.
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Sunt doi pomi mari inCTorili, 
De cotoare I dcpărt.1li,
De •vârfete � 'mprcuna\i. 
�Io� Crăciun cel nrni bătrân, 
Cu-a lui lrnrbii peste sân, 
Arc-un cal cam gf1 lbior, 
!\u-i galbrn de gălbior, 
Ci-i g�ilbcn de-alergător, 
Că-l goneşte-un v:inător, 
Pc l':tla pă111C111lului, 
Pc sullarc:1 vfmlului. 
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Moş Crăciun cel mai bătrân, 
Puse mânn pc saiele, 

Scoase-un pftlc de turturele; 
Turturelele sburară. 
Tot mai sus se înăllnrii, 
Şi pc-un munte se liisarii, 
Pctricclc'n guşi luară. 
Pc piimf111l iar se l:is,1rii, 
Pietricele lepădarf1; 
Moş Criiciun cel mai i)ătr,în. 
Cu-a lui barbă peste siin. 

La :mul şi la mul\i ani ! � 

ro3. 

Leriii Doamue, 

Sunt doi meri mari înrota\i, 
Lcrui Doamne ', 

De tulpină dcpi1rla\i. 
ne nîrfuri nmcstcc:i(i. 
Jos la trunchiul merilor, 

Este un pal 
:\lare 'nchcgat 

C:u dalbe sti11ghii de fag, 
Cu dalbe scânduri de brad, 
Cearşaf \'erele mohorît. 

Căp:Hăi 
Dnlbe gutui, 
Dar în pal 
Cine-i culcai·? 
N. • răsturnat

Cu-a lui dnlhă 'mbră1i;;a1. 
Dar cu cc sunt în\'eli\i ·/ 

Vclnicioasă 
Pclricioarii. 
�i-mi donniră 
Cc-mi dormiră, 

Oonmnă din somn se treziră : 
- Scoal:1 N., că-i li dormit,
Că ne-a nins, ne-a viforît,
Flori de măr s'au scuturat,

Peste noi, 
Pcstc-mnândoi, 
Peste l'e\i 
De copofc\i. 

Ei să fie sănătoşi 
Ca doi trandafiri lrumoşi •. 

XXX. Ostaşul dom11.

Doamnele, 

'N prundurile mării, 
Doamnele, 

Născut-au, crescut-a a, 

I. Trunchiuri, tulpini.
2. Vârfuri.

10-j. 

Născut-nu, crescut-au 7 

Doi, trei păltiori, 
Nalţi şi gălbiori, 
Sus c frunza <I casii, 

3. Cules de d-l N- L Dumitraşcu, corn. Turburea, jud. Dolj.
4. Hefrenul înaintea fiecarui vers.
5. Numele gazdei.
6. Dela Barbu Roşca, corn. Galbeni, jud. R. Sărat.
7. Cult,gere din Corn. Ţepu, jud. Tecuciu.
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.Jos d'111nhri\' :tle:i�ii: 
Sus. l'ru11z:1-i 111:1rn111:i, 
Jos <1·u111hr:1 rol11ni1:·1. 
�uli d'unilu·iţ:1 lor, 
Cine se d'11mhreşll'' 
Cclr uşii lcsc::;li. 
�1111L şi romfincşli. 
Cele oşli lcscşli 
Ele <1011111 i că-şi a1·c·. 
Cele ro111ii1H'şt1. 
Elr <1011111 că n'arc. 
!;ii ce-:111 111:ti 111111,lal. 

�i ce-au lrcpi1d:1t, 
Pfin:1 1.:c-,1u :ill:il 
D'un l:'1năr cocon. 

Pc 1,u111<' Ion. 
I 11l:1i cil-I cerur:1, 
- l)ă-ni-1, laica. dă-ni-I,
Dă-ni-I, maică. dă-ni-I.
D:1-ni-l pc Ion.
Că c 1>1111 de domn.

T:11c:1-scu 1rn \'rur:i. 
)faică-sa nu \'J'lll'ii, 

Că c mitilcl 
Şi c crudiccl 
Şi eă ci nu ştie 
Cal dc-:1'11călcc:1rii. 

Cis111c de-,1'nciil\,11·ii. 
Cal in ching'a slriingc, 
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Săbioar'a'ncinge. 
Grele oşti dc-a·nfrâ11gc. 
De-al doilc:1-l cer111·ii : 

- Dii-ni-I, t:iic:1, dii-ni-L
Df1-11i-l, 111:1ică, dii-ni-I,
Dii-ni-I pc Ion.
Că c hun de domn.
Căd în oastea noaslr:1,
Sunt osl:•!ji hiil1·iini,
Pc ci va'nyă\a1·i\,
Cal de-a '11călcc:1r:1.

Cismc de-a 'nciil\:1r:1,
Cal în eh ing'a strânge.
Săl>ioar':1 n'cingc,
Grele oşti de-a'ntriingr.

Dc-,11 t1·cilca-l c·c1·11 ri\. 

Şi mi-l dăruiri\ 
Cu un ycstmânt lung, 
Lung p:'.ină'n pii111ânl. 
Pe poalu \'Cst111i'int11lui. 
Scris-a luna cu lumina 
Şi so.irclc cu ci'lldur:1. 
ln cei doi 11111erei. 
Ooi luccfcrci. 
C:'.ilcşi 1wuii 111f1rilc, 
Trece Ion oşlilc. 
lară Ion fiil01'nimus, 
El s:1 fie s:111ălos 

C:1 1111 trandalir fru111us '-

X.X.X.I. Gn::-_da bine{iiciilonre. 

811 nă vremea l:1 l'crraslr:1, 
La huiel'Î, la d1111111c:1\'C,aslră, 

Ia sculaţi. 
Boieri, sculaţi, 

\' este a 110aslri:i de-ascull:i\i, 
Cr1 s'a nr1scul Dumnezeu 
Cu veslmânlul mohorît, 

L1111g din cer pii11:1'11 p:'imiinl. 
Lucia, 111:1rc, soarele. 
Iar l.1 dreapta stelclr. 
S'a focul pâriiu de Yin. 

I O j. 

Dumnezeu că 111i-a sosii. 
Se sciild:1ri'1, 
Se'n1bf1iarri. 

Cu sfânt mir se mirui1·ii, 

Cu vestmânt tic pri111iiv:1rii, 
Vestmânt negru, mohorîL 

Tare-i lung pânii'n pă111ii11t, 
Parcă-i soal'C riisărind. 
Mai dela \'Hlc de ci, 
Scaldii-sc �i Mo� Crăciun. 
Dur Oumnczru cr-mi grăiu: 

l. Culegere din cc,111. Tepu, jud. Tecuciu.
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- Măi. tu cui tc·mpotrivcşti ·?
- 'fie că mă'mpotrivcsc 1,
De mă scald, de mă'mbăicz,
r.·am !'ost tăniir, şi-nm putut,
Fapt-am casii lilngă drum,
Ospătat-am fliimf111gioşii,

Fost-am tânăr şi-am putut. 
Făcui CHsă l:111�r, drum, 
Incălzit-:11n friguroşii, 
Ospătat-am lliimiîngioşii, 
Adăpat-am secetoşii. 
Dar eu Doamne-am nrni L'iicut 

Putu rele 
'N cflmpuri seci, 
Podurele 
·:-; gloduri grele_

Dinaintea ccsl·or curţi, 
Cestor cur\i, 
Cestor domnii, 

Oi !eroii dc1leru Dormme, 
1iiscutu-mi-a, t-rcscutu-mi-,1, 

Nouă meri, 
C.i nouă veri, 

Oi lcron dalcro Doamne, 
De tulpi.nă-s dcpărta\i 
�i de viirl'uri încurca\i. 
La vfirl'uri la nour, 111cri, 
An.lu-şi nouă lu111ân:1ri, 
Sus îmi :1rd şi jos îmi picii. 
Picătura cca di11t,ii, 
Faptu-mi-s'a r:1u de vin, 

Rfiu de vin 
Şi lac de mir, 

Râu de apă limpcjoarii. 
Scald[1-şi hunul Dumnezeu, 

Se scăld:\ 
�i sc'111băi�1, 

Cu Imn mir se mirui:1, 
,N vestmânt alh se primeni,1, 
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1c6. 

lncălzit-am l'rigurw;;ii. 
Facc\i, laicf1. puţuri:lc, 
Pc la cfimpurile gr<'lc. 
Fi-vei, Doamne, undcv:\, 
Fericit de ,·ie:1\:1 ta�. 

Să trenci\ care pc ele. 
Dar carele '1111rn,·nr:1t<•, 
Cu lanţuri de licr legate. 
Dar viital'u I carelor, 
�i pc noi ne-o diinli, 
Cu col:1c11I lui Crăciun, 
C'o vadri'\, do11ii, de vin, 
C'aşfl-; legea clin hiilrflni. 

Din hiilril11i. 
Di11 oameni ll1111i '1•

Mai de a n1nd cu D::111ncze11, 
Se scnldă şi moş Crăciun, 

Mo;; Cr:1ciun, 
Sf

f

int11I bi'itr:1i1. 
Se scăldi, 
�i sc'mhi1iii, 

C.u !Jun mir se 111iruii1, 
Cu :ipă se limpezii,, 
''.'ii ,·cstm:111t alb se pri111c11ii1. 
Mai de-a riind cu du11111c.1lor. 
Sc.1ldă-şi toţi slinţi părinţi, 

Se sciihti, 
Şi se'mhiiiit, 

C:11 bun mir se 111i1·11if1. 
Cu npii se limpezia, 
'N vcstmflnt alh se primenii1. 
Mni de-a r:111d cu dumnealor, 
Scăldă-�i 1011 Sfânt lo11, 

Se scăldi1 
�i sc·m!Jăi;"t, 

Cu hun mir se miruiii, 
Cu ap:1 se li111pezi:), 
'N vcslmfinl alb se primeni:\. 

I. .rl se impotrivl în loc de a se j>otrivi.. n. se 11uis1wi, cu. 

� Culegere din corn. Tepu, jud. Tccuciu.
3- Idem. 
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.\tai de-a riind cu d1111111calor, 
8caldii-şi icca'n ccsl 1)011111 hun. 

1>011111 hun
.lupftn Cost:mdin,
Se s<.:iild:1
Şi sc'm!J:1ii\

Cu hun 111ir se 111in1i:\ 
Cu npii se li111pczif1. 
'N vcst111fi11t :iii> se primenii\. 
Toti mai 111arii n1111 lăcusc, 
Hupsc-şi marii dc-111i grăise, 

Dc-111 i grii isc 
Cap de masii, 

Cap c bunul Du111nc✓.c11. 
(;riii hunul llt111111c,eu: 
- Cost:111tli11e. l":11111 meu,
Dar l11 cui te potri vrşli:
De le scalzi, de tc'111bi:iczi.
Ori mir, ori slintilor,
Ori )11i Crf1ciu11. sl'iinl biitr:'rn,
Ori lui Ion, sff111l Ion ·1 
- Aici Doanrnc I ln;..toasc,
Dar CIi cui lllii polrÎ\"CSl', 
De 111i"1 scald, de 111:i'111h:iicz ·1 
Nici tic. nici slintilor, 
Nici lui C:riiciun, sl"i'iul biitrft11, 
Nici lui l011, sl'iinl Jon ; 
�l;i potrivesc faptchll". 

Cc mai f:1pl, 
Dm111111c, lllll l"Hpt ! 

A111 fost tf111[1r şi-:1111 p·utut, 
,\li-a dat n1f111:1 �i-am fiicul, 

Bun jupf111 N .. 
Bun gfind s·a gfind ii, 
Frumos priinz :1'ntins. 
La priinz cc-mi chcm:1sr ·/ 
!)oi, trei oameni buni, 
Mc:-iieşi h:1 trâ ni. 
La prfinz mi-i chemase. 
Bine-i a,:;cz:1sc 
Unul lf111gă :dtul. 
Din pahar dc!icrte, 
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108. 

I. Din manuscriptul brailean cit.

Poduri.·lc 
La lini g-1·clc. 
Cfili treceau, 
Toţi n1ul\ămiau. 

�i cfit fapt. Doamne :1111 fikut ·/ 
Pururi•lc 
':-1 drunrnri :-(rele, 

Cttţi setoşi, Doa11111c, trccc:111, 
Acolo se :Hlii pa 11, 
Bodaprostc 11111J\iimi,1u. 
�i alt fapt, Do:111111r :1111 făcut 
Tot cu casn lfiugii dru111. 
Şi-a111 întins 111:1sa l:1 dr11111. 
Cfi\i lliimfinzi. l>oa11111r, treceau, 
Acolo mi se opria11, 

Se opri:1u, 
Se ospăt:1u, 

Bodaprnstc 111ultii111i:1u. 
.\.sto1· fo ple-m i potri vcsc, 
l>c mă sc,ild, tic 111ii"ml1:iicz.

Toţi mai marii cii-mi tf1cusc_
Hupsc-şi 111arii dc-111i griiisc. 

flc-111i gr:1isc 
Cap de 111:i,:i, 

Cap c bu1111l 1)1111111t•1.c11. 
Griil llu1111I D1111111czc11: 
- C:osl:111dinc, r,itul n1c11,
Cc 111:ii raplc 11wri li'icu,;;1.
i\lcrgi la rniu 11cjudcc:1t,
(;iise�ti rniul descuiat,
Intri'nlr'insul nc'ntrcliat 1.

Din gurii griicştc: 
- Hc\i. boieri, n1:111c.1\i
�i 111:1 ascultaţi
S�1 \':i poYc�tcsc.
Ccastii noapte marr,
Puţin so111n so11111ai,
1-'rnmos ,·is \'Îsai.
D'ki din curtea n1c,1,
Unde se fiice:i
1)'1111 lne iczărel;
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La mijloc de lnl', 
De-o staui'i de piatri'i. 
Cam la cap de stauii. 
Doi meri î1;1lorili, 
Bine îufloriti. 
Pc margini de l:tl', 
Trcsluică măruntă. 
Hăehită'nllo1·it,L 
l'cslc cheş de l:tl'. 

Trec, 
i\1i se pct rec, 

l)ouii păsărele.
To\i 111olcu111 iăcusr.
Rupse-şi de-mi gri'iisc
Dela cap de 11111s:·1
Uunul Dun111('ZC'11

N., fi1tul 111t·11. 
\'isul cc-ai visat, 
Să u'ai d'imputal, 
l•:ste-adcvă ral 
Cel lal' iczii1·cl. 
Vinul cc \i-:ii dat, 
Să 11':1i de in1put:1t. 
Cca stană de pialră, 
Mas,1 cc li-ai dat, 
Sii u'ai de '111p11tal. 
Tot c-,11lcvi'1rat. 
Cei meri î11tloriti. 
Tu şi doa11111,1 ta. 
[nr prejur de meri, 
Meri urni 111ăn111\ci, 
Cuconaşii lăi. 
Pc margini de lac. 

La vui-furi de nouă meri, 
Oi leroimtlni /eroi Docrn111e, 

Ardu-mi nouă lumânţiri. 
Sus îmi arde, jos îmi pid1, 

Oi lcroi111dai lcroi l>oan111c, 
Pică unu, picii două, 
PiciHurn cca de-a noua, 

Oi lcroimdai !croi Doamne\ 
Pică'n :11>ă li111pcgioar:1. 
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1. Din manuscriptul hrăilean, cit.

Trcsluică miir1111l:i. 
Fini cc-Hi botC'zat. 
�i cc-ai c11111111at, 
Să n'ai d'imputat. 
Estc-adc,·ii ra I. 
Răehilă'nliorită. 
Vila l'C \i-:ti dat, 
Sii n·ai tl'i111pulat, 
Estc-aclc\'ărat. 
Pcslc cite:; tic lal'. 
Două piis:irclc, 
Dar 1111-s p:isi"trcll'. 
�i sunl piihărclc. 

T1·cc, 
;\li se pc trec. 

Ocla lini la naşi. 
Dela naşi 
La llni, 

C'aşi1-i din biitriini. 
Har la zile mari. 
Scara de Ajun. 
Ziua de C1·iiciun 
Şi de Bohotcază, 
Crtnd prcoti holcaz:i, 
Lu 111e;1'11creşti11cazii, 
Lumea şi norodul 
Şi pc 11oi eu totul. 
lcca'u acest do11111 hun. 
Bun, jup:111 :-/. 
Fi<--mi s1i11ătos. 

Cn casă, 
Cu nwsii, 

Cu-n lui jupii11cas1i '. 

Da '11 ca cine se scăldară ·t 
Se sciilcli\ hunul Dumnezeu. 

Se sciildal'ii. 
Sc'ml1i\iarii. 

Cu bun 111ir se 111icuiră. 
111 d:1lb ,·c�mf111t se primenirii, 
fntr'un lcagiin se urcarr1. 
Sus în shl\·ii sc'niil\:1rii. 
Mai dc-n rf1ntl cu Dumnealui. 

2. Referen c� vine Lle obiceiu după fiecare două sau tr<!i ,·.:rsuri.
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Se sdildi1 hălr:i11 Cr:1ci1111. 
Se sc:ildarii, 
Sc'111hiiiarii. 

Cu Imn mir se 111il'lliră, 
111 \'CŞ111i\11t dalb se pri111c11idi, 
l11lr 't111 lcag:111 se urcar,i, 
Sus în sl:ivă sc'11i'd\:1rii, 
Sus i11 slava ecrului. 
�lai de-a rii11cl c11 d1111111r:ilui, 
Se Sl:i"lldi1 şi srii11I Ion. 

Se sciild:ll'ă. 
sc·111hiii:1rii. 

<:11 h1111 111ir se miruiră, 
111 dalh vcş111ii11t se primeniră, 
[11tr'1111 leagăn se 111-carii. 
Sus i11 slavii se i11:il\:1r:1, 
Sus i11 slava cerului. 
�I:1i de-a riiml cu cl1111111calui. 
Se scăld:1 top sfi11\ii de-a rfi11d. 

Se sdildară. 
Se'n1hăiar:1. 

Cu hun mir se 111in1iri1, 

111 dalh veş1rnÎnl se pri111c11ir:1 
lntr'1111 lcagii11 se lll'l:arii. 
Sus în slavii sc'11iilţar:1, 
Sus în slava ecrului. 
;\'lai tic-a r,111<1 cu du11111cal11i. 
Se sciildi1 �i omul h1111, 

Se scr1ldarii. 
Se'mhiiinrii. 

Cu hun mir se 111il'lliră, 
111 d:ilh vcşmfint se primenirii 
Şi i11tr'u11 leagăn se 11n:aril, 
Sus în sla,·ii se î11iil\ară. 
Sns î11 sl:1v:1 ccrnl11i. 
Al1111ci l>u111m'ze11 griiirii: 
- Cui. 1)011111 hun. le potriveşti ·1
Snu mic, sau lui Cr:ici11n,

au lui Sl'ântu Sl'f111t l,111? 
- Fiic11l-an1 l:asii la dl'llm.

-Cu casa tic lângă drum,
lnciilzit-i1111 l'rigurO!;iii,
Nemerit-a s':1'11ciilzit,
Tot hudaproste mi-au dat
�i mai 11111llc mul\umiri.
Eu de m11l\11111ita lor.

Inllori:1111 
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�i 11111rg11ria111. 

Sus în sl:1,•ii 111ă'11ill\a111. 
,\111 l'osl tf111:1r şi-:1111 p11t111. 
�li-a dat 1w�111a şi-am f:ic.:11t, 
Tins-am masă liingii dru111, 
Cu mas:1 de lfrngii tl1"11111. 
Nc111crit-:111 l1:1111ii11gioşii. 
A 11emcril. a ospi"tlal. 
Tot l>od:1prustr mi-a d:al. 
I•:11 d,· 11111l\u111ila lor, 

l 11l101·i:1111
�i 111ărgţiriHlll, 

811s în sla\':1 mii'11iilţ:1n1. 
A111 fost lânilr şi-am pulul. 
Mi-a dllt 111:îna şi-:1n1 f'iicut, 
Hidicat-a111 Cl'llci la dnun, 
La cr11ct1a de lfrngii dr11111. 
, emerit-au riiliki\i. 
Ne111erit-:111. s':1'nchi11:1l. 
Cale dreapli1 !ii·a luat. 
Tot hodaproslc mi-au dat. 
Eu de 111111\umil:1 lor. 

!11ll nri:1111
�i 111iirg:iri:1111.

Sus în slav:i mii'ni'il\:1111. 
Am fo�t l,111i1r şi-:1111 pulul 
i\'li-:1 dnl· miina şi-a111 f:1c11I, 
1::1l:uhm1 puţuri l:1 dn1111. 
Nemerit-au secetoşii, 
Ncmerit-:111 �i-au h:1111. 
Tot hodaprosle mi-a d:1I. 
I-:11 de m11l\11111ita lor, 

lnlloriam 
Şi mi1rg:1riam. 

Sus în slavă 111ii'niil\:11n. 
1:osl-am tiiniir şi·alll pulul. 
Mi-a dat 111f1na şi-:1111 ffteul. 
F:il:11t-a111 poduri şi şuşcle. 
Sii treacă mărfuri pc ele, 
A lrccut şi n'a stric;1t, 
Tot bod;1prostc mi-a dat. 
I•:u dr mul\umita lor 

l11lloria111 
�i 111f1rgăria1n, 

Sus în slavii n1ii'niH\:1111. 
Atund Dumnezeu gri1i,1: 

- Ferice, om bun, de tine.
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F:îcuşi hine 
'N asliî lume. 
G:"1sişi bine 
ln ceea lume : 

C:ind l:i raiu vri ,-rr,1 siî mergi, 
(;iîscşti raiul descuiai. 

Di11:1intr:1 istor curti, 
Vulera,ula ler14/,,i Dua11n1e, 

Cc-mi crescu 
)i ce-mi n:"1sci1, 

\'olcrantl:1 Ierului Dua11111c �, 
:--/011:i meri 
�i nouă peri, 

ln v:irful de nouă llll'ri, 
.\rde-şi no11iî lu111:iniiri, 
Sus imi ani şi jos i111i pică, 
Picur' nouă pici"ll11ri, 
l;na-mi e�tc de-un mir 111:1re, 
Cna-mi este de-1111 i•in lare, 
Una dc-apiî limpcjuară, 
:-.e scaldă şi-acest 0111 bun, 
Cest om bun, jupf1n N. a 
l',1:li de-a rând cu du11111e:1lui, 
Se scaldă sliintii de-a r:iml. 
- Dar 111 cui te chiltzucşti,
De te scnlzi, de Ic bi"1eşti ·? 
- Nici tic, nici l:ti ion.
Numai lui bun Dumnezeu.
C'ai fost l:"tnăr şi-ai putui.
Fri/>t-ai casft lf111g:"1 dru111,
Tins-ai 111:tsii lf111gă dru111,
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�ezi h1 masii nechemat, 
Bei pahar ucsupiir:tl. 
D11111neavoastrii să triiiti. 

Să lraiti, 
Să miirgări\i 

�i tot fe1·iciti sii fiii 1• 

Osp:it:,t-:ti l1i"1111ftngio�ii. 
)i-ai fost tfmăr ,:;i-ai putut : 
Botezat-ai linicl'i. 
Dat-ai vaci tot cu vi\ci. 
Şi-ai fost lf111iir ,:;i-ai putut. 
Botezat-ai fi11icelP. 
Dat-ai v:,ci tot cu vitt:•le. 
C'ai fost tiin:ir şi-ai pulul, 
Şi făcut-ai pu\urcle, 

l'u\uri•lc 
'N cf1mpurck, · 

Adăp:1t-:1i scccto;;i. 
Fusl-ai l:"tniir şi-a1 pulul, 
Bătui cruce la răspi11tcni; 
Fost-ai tii11ăr şi-ai pulul, 
Fiicut poduri la cf1i grele, 
Sii treacă car:"1 pc ele. 
Faci bine pc iast:i lume. 
Mergi la hinc 'n ceea lume: 
Giîscşti 1·aiul descuiai. 
Treci la masă ncrugal, 
Ieai p:.1han1 ne 'ntrcbat. 
Pc huza p:1h:1rul11i, 
Scrisii-i llo:1rea raiul111 '· 

1. Cules Jiu com. Amara, ju<l. Buzău, de d-l C. N. ,\\ tteescu. prof.
\"ariante în St. St. Tuţesc11, op. cit., No. 29-32: Un uiă111mchi1i de

culimle, p. 3 şi 14; •. Păsculescu, op. cit., p. 7-S ; .5ezr,,t,mrea., XIII, p. 
113-115; A. 13ârseanu, op. c1.t., p. 12-13. 

2. Hefrenul <lupa fiecare vers.
3. �urnele !!azdei în cinste� căreia se colimla.
-1. Cules din corn. Tepu, jud. Tecuciu, împart de fratt:le mP.u Vasile.
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III. Colindele la Aromaoi.

Datina colindării in noaptea de Crăciun, la Arom:ini, o a,·em 
în inrregime descris:i de un bun cunosciiror al acestui pămanr al 
neamului nostru 1

• ln şirele acestea dăm numai un foarte scurt 
rezumat al acestei darine, inrregin<lu-1 pc alo.:uri cu alte amănunte, 
aflate prin alte părti 2

• 

Datina se numeşte ni/i111/i sau coli11tli. 
Copiii se'nhăitează, - s,�-11di(ii so/1, - din ,·reme, i�i fa.: .:io

mege, - la sing . m1111ngâ, 111tirn1ca, n,lindă. Al .:opilaşilor c înlfo
rat şi !,e numeşte /,11::;:_d11gn11, slupn!!ana sau 1opu::;:_gn1111, adnd câte o 
.:ru.:e pc ea, �i �lujind numai pentru această seară. 

Banii pentru lwh•,i �i ţ,t·m1,·::;:_, - must fiert, - cu care cop111 se 
rnr ospă1:i inainrc de ple.::ire, ii <lobandesc vânzand lemnele de pe 
la .::ise, unde bar şi <rrig:i : 

Sacc-. haho. cllM' 

Lc.u1111c di cupacc. 

Fie.::ire mli,,t!,ir sau nili11t!11r i�i are traista s.1. 
Ple.:arc:i se face după miezul nop1ii, dn<l p11r11-,,11rn, ceasul 

cd r:iu, nu mai are putere. LJnii, inainte de plecare, in.:unjură 
biserica sau aşteaptă hingă foc. 

La case, după ce li se deschide poarta, zic : 
Bună <limincată; Histolu s-fcati !, - Bună dimineap, I lristos 

s'a născut! la care li se răspunde: 
- Z-v-algh1ască faţa! - Să \"ii inălbeasd fata!
Sau altcevâ.
Un colind este acesr:i:

Ci1li11dc, 
:\I elinde. 
Z:'IYaln, 
C 1111dil:tl:1. 

Oă-ni, lclă, culaclu, 
Că ,·a-li li au cucollu, 
l)i va-I fac lil!'i, filiî.
�i ,·n-1 baM tu nă lf1psic.
Tr:t si-i 111ftc tri"t Sttinti"1ric.

Colimlc. 
:'tlclintlc, 
Zantl:1, 
C1111clilala, 

Dă-mi, 111ălt1şi'i. colacul. 
C:i'i-\i Yoiu Iuit cocoşul, 
De-I ,·oiu face l'clii, felii. 
Şi-l voiu pune în tipsie, 
Ca sii-1 111i'inft11c la Sf111lii111iiric ! 

2. P. Papahagi. Diii lit. pup. t� Aro111tîii. Hu<'ureşti 1900, p. 709-721.
3. I. Neniţescu, Dela Ro1111î1,i·i cliii Turcia euroj>eaii(,, p. 529. - Şe

ztitotwen. VIII, p. 177- '_;. P. Papahagi, 1\lel(l1mu-Ro111iiiiii. I. p. 1 10-112. 
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Colindătorii sunt bine pnm1ţ1 şi bucuros răsplătiţi cu colaci, 
ca.&tane şi alte fructe, căci este credinţa că acei cari primesc şi 
răsplătesc pe colindători, vor avea ferite turnule de orice rău, de 
către Hristos. Năutul fiert îl toarnă jos şi colindătorii îl adună .be
hăind ca mieii. Hristos, auzind acest behăit, îşi aminteşte de oaia 
care l-a acoperit cu lâna ei, spre a-l scăpa de mânia Evreilor. De 
aceea binecuvintează oile acelei gospodării. 

Calacii se fac cu apă ne'ncepută, se frământă de femei curate 
şi au felurite forme. 
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CAPITOLUL VIJJ. 

NAŞTEREA DOMNULUI. 

lbposatul Sim. FI. Marian, în lucrarea sa Ll'g,·11dd,· Maicii 
DJ1111111/11i, înşiră la cap. III, intitulat ,\laica l.Jo1111111/11i şi Cniri1111, o 
sum:i de povestiri de-ale poporului, cu pri,·ire la 1 aşterea Domnului 
lsus I lriscos, pe ..:.1ri, lireşte, nici nu le mai rezumăm aici. ln cele 
ce urmeaz:i, vom <la alte po,·estiri, cari lipsesc din pomenita lucrare. 

Int:îia pO\·estirc, care se audt' prin unele p:irti din Transilvania, 
se leagă cu o credinţă wnoscută de asemeni prin acele p.irţi şi care 
spune că pentru Crăciun e bine ca tiecare creştin să facă măcar câte 
un mior, care s:i aibă infă\işarea unei mani cu degetele intinse. 

Cuprinsul acestei povestiri este urmăcorul : 
«Când s'a născut l lristos, baba lui moş Crnri1111,-Crnri1111easa, 

- s'a dus <le a moşit pe ivlaica Do1111111!11i. Când a auzit moş Cră
ciun că femeia sa a lucrat in ziua lui, i-a tăiat m:1nile dt' lac. Atunci
Crăciuneasa s'a dus Ia Maica Precesta şi pl:\ngind i-a spus ce-a pătit,
şi i-a arătat mânile. Maica Precesta a suflat peste minile Cră.::iunesei
şi indată manile i s'au făcut frumoase şi .:urate, iar nu sbâr.::ite cum
erau inainre de aceasta.

De atunci a rămăs datină s:i se facă premenitul colac, care se 
unge pe deasupra cu gălbenuş de ou, ca să sclipească întocmai cum 
sclipiau atunci minile Crăciunesei/) 1

. 

A doua po·,estire, care se aude prin Bucovina, ne spune că 
Maica Dmm111/11i era fată <le irnpărac. Cln<l a purces grea, impăratul 
s'a minunat. De aceea a întrebat-o dacă se cunoaşte ,·inovată cu 
cineva. Sfâtna Fecioară, răspu�zând că nu se ştie întru nim:c pă
tată, împăratu! a chemat în sobor pe tO\i invăţaţii şi mai-marii 
împărăţiei lui şi le-a dat la roţi dte o bucăţică de lemn u cat, <le 
pădureţ, ca să o ţină in gură. Lemnul a rămas tot uscat la toţi, 

I. Culegere împărt. Je d-l P. Ugliş.
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fâră numai la un unchiaş bătrân, la .:are îndată a slobozit frunze şi 
flori. Şi astfel a înţeles împăratul, tatăl 1\:iscătoarei de Dumnezeu, 
că fiul ei ce \'a naşte este Duh sfant 1

. 

A treia po,•estire, care se aude prin pjqile i\loldoYei de sus, 
are următorul cuprins : 

«Intr'un târg mare, din p.iqile răsăritului, er,i un negustor cu 
numele Oac/Jim şi a\·e;t o fată, ;\!aria. Frumoasă, de nu i �e g:1s1a 
pereche pe lume, îi erâ dragă lui tată-său; şi o fcriâ de lume, dar 
şi ea se feriâ, de mama focului. 

De când era de cinci ani, i-a f::icut un turnişor de sticl:i şi a 
pus-o să steie acolo cu o slujnică bătr:în:i şi cumint e. umai pase-
rile şi îngerii puteau să răsbată la dânsa. 

Uşă n'a\·eâ turnul, de fereşti n'a\·eâ nernie, iar de mâncare îi 
aduceâ un ingeraş de-al lui Dumnezeu. 

lntr'o noapte, aşii dinspre zori, a \·enit la dânsa Ar/Ja11g/Jd11/ 
lui Dumnezeu, Cavriil şi i-a zis: 

- Bucură-te, Marie, c:i tu ai să fa.::i copilul fără bărbat; de
aceea are s:i fie Dumnezeu. 

Din rlipaln ceea, fata a rămas grea. 
\'ine incr'o vreme tat'său, s.i se uite ce mai face; o întrebă 

că cum de se îngraşă? E,1 îi spuse că nu se ştie cu nimenea şi 
tot îi dela Dumnezeu. 

Oachim spune [indatâ] Anei, femeii lui. «.::ă iaca ce-i cu fata 
noastră». Mă-sa cercetează, întreabă, suceşte,-nimic. Tat'S<iu strânge 
vraci şi înţelepţi, strică turnul, o scoate pe fată la Vf,ffenlă, o cearcă 
ei şi o \·ăd în tot chipul şi găsesc c:i nu-i atinsă de bărbat, ci-i fată 
fecioar::i. Da tată-său, inimă de Jidan, nu vrea să creadă în ruptul 
capului, că l-a f::icut de-i pâlâie obrazul de ruşine şi alt nimic. Da 
s'o omoare! 

Se pun înţelep\ii de capul lui şi-i zic: 
- Dacă s'a găsi vinoYată, Dumnezeu i-a da după fapte!
li dau ei un sfat şi el se lasă dup,'i capul lor.
Cum erâ pe vreme de iarnă, puue ia o sanie doi cai neînd•

ţa\i si 11tisăl11ici, de să ferească Dumnezeu, şi-i dă drumul prin târgul 
acela, Vifleim,. 

Caii au purtat-o pe toate luidi/r!t· şt către noapte au tras ei 

2. Voronca. op. cit .. p. -1-1·
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singuri la un om pe care-l chem,'t Crăci1111 şi care :1\·e,'t musafiri, căci 
era ziua lu:. 

lese gospodina afară, întreabă c:i ce-i ? Maria îi spune : 
- la-s o biată femeie nemernică ; n'am unde m:'tnea; mă rog

<lumilon·oastre, primiţi-mă s,i <lorm aici peste noapte. 
- 1\u pot, răspunse femeia lui Crăciun, - căci n'am loc;

am musafiri. 
- Ia, oiu sta şi eu unde s'a îndur:\ Dumnezeu; chiar în iesle

m'oiu culca. 
O primeşte. 
�!aria îşi deshamă caii şi-i pune la iesle, la un loc cu boii, 

se culcă şi ea acolo şi aşiş o apucă durerile facerii. Femeia lui 
Crăciun auJe pe \,!aria trudindu-se, se duce şi-i stă într'ajutor, şi 
11aş1e pi· ropil pri11 crrş/e/11/ rap11!11i. Inveleşte cu Lin pe lehuză şi se 
cam duce in casă să deie cafeaua şi dulceţuri la musafiri, că se 
gătiau de ducă. Cum era cu mânecile suflecate, iea tablaua, dar 
uită să se spele de sânge. 

Crăciun, când ,·ede ruşinea ce-i face femeia, repede iea o 
bărdi1ă, /w/ m:'tnile şi le pune pe prag, i le taie din coate şi le 
asdrle în pod. Femeia se dicărează de durere şi iese pe afară bo
cindu-se. Da Maica Domnului din iesle o tot strig:'t să ,·ie să o 
În\·elească cu fan, «căci rnii tot au n1[lncat <le deasupra 111ea, n'ar 
mai ave,'t sat în traiu şi in vieată; da boii, s:iracii, o leacă să mâ
nânce şi s,i aibă saţ, că tot m'au acoperit». 

Pe nemea asta, o vrabie se pusese pe iesle şi tot smga <<gi11-
gi11», adică Domnul Hrist0s îi gi11 1 ; da Maica Domnului a blagos
lovit-o şi i-a zis: 

- \'rabie, năbiută, stejarul că are vac de 360 de ani, tu s:i
ajungi să te scalzi în cenuşa lui şi moarte să nu mai ai, că tu

mi-ai dat curaj, că-i giu pruncul meu !
Şi de-,{tunci vrabia nu mai moare, decât numai dac:i o ucide 

cinev,'t din intâmplare,-da-i mare p:icat. 
Tot strig:1 Maica Domnului pe femeia lui Crăciun. Ceea se 

văicărează şi zice : 
- Cum nu ti-aş ajut:'t, soro dragă, da mi-a tăiat lirea1111! de

bărbatu-meu m:inile ! 
Maica Domnului îi zice să ,·ie mai aproape, şi-o blagosl01·eşte 

--------

1. Frumuşel: de aici a giitgi.li.
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ş1-1 face mâni de aur. O inveleşte femeia pe Maica Domnului şi 
aşa d:i fuga in cas:'i, bătând din palme. Bărbatul său, cum o ,·ede, 
se 11gnl'şle 1

• Vede că a păcătuit înaintea lui Dumnezeu sfântul şi 
merge la iesle de se roagă de iertare. 

După asta, a mai ţinut pe musafiri încă trei zile şi a petrecut 
şi mni şi. Pe Maica Domnului, cu Domnul Hristos, i-a pus la un 
loc de cinste şi i-a ţinut patruzeci de zile în casa lui. 

După trecerea celor patruzeci de zile, porneşte fecioara \!aria 
cu pruncul în braţe ca s:i se ducă din ţara aceea, ca să nu taie pe 
prunc Irod împăratul, că el se te11161 să nu-i iea împărăţia. 

\laica Domnului, în drumnl ei, trece pe lângă un om care 
sămăna _!;TOI/. 

- Bună ziua, face Maica Domnului !
- Mri11/ll111iw <lumilorvoastre,-c,1 aşii «<lumilorvoastrei,, trebue

să zici b o femeie care are un copil în braţe, c:1 şi acela-i om. 
Sameni gdu? 
Da, o leacă. de grău, c:it a dat Dumnezeu. 
�Hne să. ,•ii la secerat, zise Maica Domnului. 

Se uit:'\ omul 11g11il la dânsa, dar nu zice nimic, - vezi că 
Dumnezeu 1-a luminar, că aşa trebue să fie cum i-a zis. 

A doua zi, omul cu femeia se pregătesc amândoi, se du( la 
ogor şi drept că incep a secera grâu, care er;'1 cum trebue de strâns. 

Trec pe acolo doi Iro:::J, - soldaţi, - cari căutau pe Maica 
Domnului. 

1 'ai văzut o femeie cu un copil în braţe ? 
Ba am văzut! 
Da c:i.nd ? 
la când am sămănat grâul ista ! 
Ei, se gândesc ei, - e mult de-atuncea; ş1 pornesc ina

inte la vânturat drumurile ; cât pe ce, să ajungă pe Maica Domnului. 
Ajunge ea la o fântână nouă, cu apă multă şi bun:i. Vede că 

are s.1-i ajungă, se bagă in fântână şi-i seacă apa, iar Domnul Hristos 
a blagoslovit de au crescut dudăie şi buruieni împrejurul ei şi pain
grinăraie de i-a acoperit gura, de nu se vedea nimic într'însa. 

Ajung irozii acolo. 
- Iaca, p:i.nă aici ii urma; unde oare au intrat ca iri p:imânt?
Bagă unul sabia:

1.. Uimeşte. 
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- Pn111,1;ir11i, şi alt nimic, ht'Chi .'
S'au intors acasă, �i au spus că nu g:isesc n11111c.
Maica Domnului a blagoslm·it �i s'a fai:ut la loc rnm er:'t şi

pe urm:i s'a tot Jus înainte de a trecut peste /Jrn11i/ii in altă tarii» t. 
A patra po,·estire, care se aude prin juJ. Tecuciu, dar care 

are o sumă de ,·ariante ce se i11t,îlnesc aproape pretutindeni, ne 
spune d venimlu-i Sfintei Fecioare vremea ca �ii nască, a fugit dela 
casa părintească şi s'a oprit la gospodăria a doi b:'itr:'tni, Criici1m 
�i Criici111loail', - oamenii cum se cade de altfel, dar c:iri cu nici 
un chip n'au vrut s'o primeasd 111 cas;i, !-pre a nu le spur,J cu

primul cu naşterea unui prunc zăm:'islit din greşeală. De aceea, în
.:hiz:îndu-i u�a, Maria fec:oar:i, simtindu-,c cu !Otul neputincioasă 
de a merge inainte, s'a tras intr'un şopron de ,·irc, unde s'a ş, 
cukar in ieslea boilor, 111 paie. 

Aici, incep:'tnd duri:rile na�terii, i\laic:i Domnului a purces a 
�e v:iiril. Crăciunoaie, auzind-o �i �tiind ce însemnează o na5tcre de 
copil, i s'a facur milă de J:insa, �i f:ir:i a ,·e�ti pe Crăciun, - un
chia�ul, - a ie�it :1fară �i :,'a dus la Sf. 1:ecioar:i in iesle. Acolo a 
.1jutat-o la 11.1�tere, a tăiat buri.:ul pruncului, a culcat lăuza pe paie 
�i a invelit-o, cu un cudnt, a indeplinit tot roquJ moşitului. 
După aceasta a mers .in casă şi i-a spus lui Crikiun : 

- Uite aşa şi aşa. Fecioara izgonită de noi s'a dus in ocolul
vitelor şi acolo a 11:is..:ur. Ce puteam face eu altce,·:'t decar s'o aju
t0rez? 

Unchiaşul ei însă nu era om de înţelegere. A _apucat pc babă 
de mână, a adus-o la tăietor şi a.:olo i-a ciuntit mânilt:: din glesne; 
.1poi inspiiimântat de a..:t·ste;t toatc c,m i s';1u întâmplat la casa lui, 
a plecat şi s'a dus in sat. 

ln urma moaş,1 Criiciunoaie a umplut cum a putut un ceaun 
cu apii, l-a pus cu gura pe foc şi c:'tnd a crezut d apa e�te numai 
bună pentru sc:ildiidoare, i-,1 spus Maicei Domnului să incerce ap,t 
şi s:i vadă cum este. Maica Domnului îns:i i-1 răspuns: 

-- lncearc:i şi dumneta, moa�;i Criiciunoaie ! 
Crăciunoaie vârî m:inile amiindou:l in apii şi de-odatii vazu 

d partea tăiată îi creşte la loc, mult mai curat:i �i mai frumoasă ca 
la început. 

1. Spusa de C. Jeşcu din corn. ])urneşti, jud. IJotoşani, şi împart. de
d-l V. Moisiu.

Pamfilc, Crtlciuuul. 8 
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Dela această minune se crede pretutindeni că moa1rtle au m,ini 
<le aur curat 1

. 

A cincea pm·estire se aude prin Tara-Rom,inl'asd şi sun{, pre
cum urmează: 

«Moş Crăâ1111 eri1 stăpânul păstorilor şi staulului unde s a  
născut Mântuitorul. 

Pe mătuşa,-ne,·asta lui,- o chem;'t baba Iova. �i ci-d baba lo,·a 
a moşit pe Maica Domnului. lată cu111 s'a înc:unplat minunea asta : 

Fecioara Maria şi cu Iosif au intrat în târlă far.i să ştie cine,·;'t. 
iar cin<l s'a născut pruncnl, baba 10\·a a ,·ăzut deodată o lumină 
orbitoare, acolo în t;îrla unde �e născuse M;întuitorul. 

lnspăimi'rntată, şi socotind că a luat foc �caulul, baba a dac 
fuga �i, găsind pruncul şi pe mama lui, i s'a 1:icut milă ş1 l-a 
moşic, că bun suflec mai eril biata ba!J;i lo,·a ! 

Unchiaşul babei lo,·a, moş Cniciun, er:1 dus in.:olo, departe. 
El insă eri1 fire rea de m111a11 şi rare mult ii mai �ti;'t de fri.:ă b.1ba 
10\·a ! De teama uriciosului de unchiaş, biata baba ]O\·a ni..:i n'a 
indr.iznit sa bagc în casă pe rnam:i şi pe copil după moşire, ci i-a 
lăsat tot în r.i rl:t. 

Cfod a ,·enit moş Cră..:iun a..:asă şi a auzit 1ipete de copil, a 
dat foga în stau!; d�r 11'a priceput minunc..:a, ci, socotind d h:cioar:i 
Maria e o (ată d'alea cu purtări rde, can::-i necinste�te staulul, n:is
câml wpilul acolo, .:i-d ar fi răcnit la ea: 

- Ji, putoarr, mi-ai făcut staulul de ds !
Apoi a <lat porund bari11l11i Aj1111 să omoare prun.:ul ; dar

când a auzit dntari .:creşti �i a \'ăzut lumina orbitoare', s'a mai po
tolit unchiaşul din t"uria lui �i a lăsat pruncu '11 pace. 

lntr:1nd în ..:asă însă, a î111:eput iarăş a sbierit la baba lo,·a: 
- ?\'oiu aA;'t eu p'a care a mo�it-o ! Ci să nu-mi zi..:;i pe

nume, <le nu i-oiu ..:iopăqi mâinile! 
L1r baba lo,·a tăctit ca peştele şi umbl;'1 pe l:îng:i mo�neag .:a 

pe hing;i o bubă coapt:i, doar-Joar �'o mai domoli». 
Tot din aceste păqi ne \'ine şi a şasea po,·estire: 
«l11 noaptea de Crăciun, dnd Fe.:ioara Maria a născut pe 

Mântuitorul, i:ea dint[1i ,·ietate de pnn împrejurimi care: a făcut 
sgornot, să ,·esteasd sfrnta Naştere a lui bns, a fost o /1ro11sră, [ce)·.1 
început a or:icăi. 

1. Culegere din com. Tepu, jud. Tecuciu.
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Cînd a auzit-o Mai.:a Precest:1, a bine.:uvântat-o: să fie bla
goslo1·it;i �i de lume băgată în samă. Să fie trâmbiţaşul ploilor şi ea 
sa trăeasc:i cu trupul in 1·ecii vecilor. 

D',,ia broasca, [,,tunci] .::ind moare:, nu se'mpute niciodată şi 
ni.:i ,·iermi nu face, ci sc usucă �i se pv11101\1"/1'. Iar dacii omori o 
broasd, se m;111ie Dumnezeu, care se porm:şte pe ploi ş, pe po
toape, de 11u se mai opreşte. 13,, se crc:de c:i a.:elui care 1·a omori 
o hroas.:ă, îi va muri o vită» 1

• 

:-\ şaptea po,·e,tire st: aude prin Bu.:01·i11a ş, are urm:itoarea 
.:u prindere: 

Dupa .:e /)11111111":;_t'II �1 Vinrnlul au zidit µ:im.intui �i au facut pe 
o.1meni, au ajuns d<.: nu s<.: in\elt:gc·au dela .:hipul cum 1rc:bui;1 �ă-şi
impan;i oam<.!nii .. -\11 fa.:ut de.:i cum !>'au pri.:eput o in1·oe.1U, ră
m:in:ind ca în urn1:1 :,ă g:i�t:as.::i neun chip dt: a-l s.:himb:, cu altul
ma, bun.

I Lii să ne-:1pu.::rn1 altfel ::,i !>ă lwtărim d act:I .:e s1: ,·a 
na::,te din fecioară nt:umblat.t cu 01n, pr111 tT,-_rlt'/11/ rnp11/ui, să aibă 
purere ::,i in,·oire dc.: .1 ,tri.:a lt.:giindntul no:,tru :. 

Dia1·olul, ..:rc:z:ind .:a una .:a :1..:,a!>t.l nu !>t: po:1te, se i111·oi. 
l)un1nezn1 sutla duh iJ,int într'o iloan: pe .:are :\Liria F<.!cioară o
miro�i ::,1 în chipul ace!>ta se z;unisli 1\l:intuitorul.

C:1.nd !>'a !>1111\Ît Îll!>;tr..:inată !;,i nt:vinovat:i, (,;cioara t:inhă a 
pk..:at, dt: ruşine, dela .:asa părin1ilor săi în toată lum1:a, răt:i..:ind 
as,ld din loc in loc întreg po,lld Cra.:iunului de astăzi. 

De arun.:i a 1:1111as d acclt: zile Ji11ai:1tca s;irbărorilor Cră..:iu
nului, ..:ari pe a1u11.:i, se inţelegt:, purtau alt r,ume, le po,ti,�1 �i le 
numim la olaltă />os/11/ Crari111111/11i. 

ln ajunul ziki de pe urm:i, ajunge h:cioara cca ră1:icitoare la 
.:uqile lui C111ri1111, la .:are se ;1dunasc: o mulţime marc de cunos.:uti 

.:a s:i pt:tread î111prcu11.1 �:irb:norilc cari începeau a doua zi. ::ji prin 
urmare Crăciun, ca !:oă nu ştirli::as..:â lntru nimic liniştea a.:elor 
petre.:eri, porunci fe111ei: sale: 

- Si nu ..:umd ,ă-mi oploşeşti haita asta ro.:mai a..:um Lt

..:unea mea ! 

1. R. Codin. Mihalache, op. cd .. I'· 96-7.
2. Voronca. u/J, cit., p. 37: /sus Hristos a fost născut din Duhul 

Sfânt, pentrucă numai el putea să iea dela Diavol contractul ce-l a\·ei1 
cu Necuratul şi prin care Dumnezeu dăruise Necuratului lumea mor
ţilor rămanând El cu cea a viilor. 
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Criici1111oaie însă a luat fecioara şi a dus-o in grajdul vitelor, 
aşezând-o între boi. 

Ai.:i ii Yeni ceasul naşterii. Crăciunoaie o tot freci pe p:111teCL. 
ca s.1 se tragă pruncul în jos, dar el se urd tot în sus. A.:esc lucru 
a minunat-o şi a făcut-o s.1 capete o dragoste nespus.-i de horopsita 
Maică a Domnului, şi de aceea, cum afli chip .:a să s.:ape din .:asă, 
Yeniă îndată la �faria Fecioara s'o vadă, ,1jut:îndu -i la naştere. 

Crăciun, între acestea, văzându-şi ne,·asta .:ii tot intră şi iest. 
se pricepl'.1 îndată unde merge şi de a.:eea, socotind .:ii prin a.:ea u 
naştere şi-a pâng;1ri t sfi n ten ia să rbiitori lor .:e incepuser:i, tă iă cu bard;• 
amândouă m:inile ale nevestei sale, pe c.iri le credd spurcate. 

De durere Crăciunoaia alergă in grajd, unde prun.:ul Hristt" 
dzând-o astiel, a blagoslovit-o şi îndată manile ii .:rescur.1 la Io.: 
şi se f:icură de :mr. Astfel intră Crăciunoaie in .:as:1 bărbatului s:it!. 
unde se aflau toţi poltiţii. Când Cdciun a ,·ăzut-o, �:a scul.ir i1: 

picioare şi a zis : 
- Cinstiţi meseni, sculati-\'ă şi so.:oti\i-d s;1tui. \Lire minune

s.1 întâmplat la casa mea!
Au mers apoi la locul unde Maica Fecioara năs.:u�e şi unc.it· 

au văzur şi au cunoscut cu toţii puterea lui Dumnezeu 1
. 

A opta po,·estire, care se aude de asemeni prin Buco,·ina, sună 
precum urmează : 

Mai de demult lumea era ca şi azi, numai ci svarr 11u er;'1. 
nici stele pe cer, ci numai luna care lumină p:im:huul �i la lumina 
căreia lucrau oamenii. 

Pe atun.:i era şi un om anume Crăciun, .:are a,·d. ne,·astă şi 
câtevă fete. Crăciun era foarte rău. lşi biitea nevasta ş1 ierele în 
ware zilele, a-;.� d toate erau betejite şi :.dlcire. U11.1 er.'I şchioapă, 
alta er:i ciungic:i, alta orbită, iar biata Crnci1111oaie eră cu trupul tot 
numai o rană. Nu se odihni:1 <lecit atunci dnd Cdciun lipsia de 
ac1s.1. 

lntr'un râml, iară vine fugară dc:la casa parinţilor ei ceea ce 
era s.1 fie Născătoare de Dumnezeu, �i se rugă pentru ad:ip\..l!:.t. 

- Am s.1 nasc, zise ea şi de a.:cea te rog sâ 111:i prime�ti la
casa dumnevo,istră ! 

Iar Crăciunoaie îi răspunse : 
- Cu mare bucurie, I"emc:ie, dar uite c.-i am b:nbat r:iu cafe,.

1. \'oronca, op. ,·,t., r- 43-4.
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-Jacă pe noi ne-1 sdlcit precum ne vezi însăţi, ce-ţi \'a face dumitale:,
.:,in<l va venl acasă şi le: ,·a ,·ede:'t ?

Mai.:a Domnului in�ă tot st rugă şi Cr:\ciunoaie se învoi .::.1 
s·o kse să stea în adăpostul boilor. Acolo născu pe !ms llristos ş1 
acolo biata gazdă o ajută cum puti'.1. 

Intre acestea se ,·esti pentru întăiaş dată forr.ajaml di· scaru 
pe cerul pe care până atunci nu pluti:) dedt luna numai. �i dup:i 
luceat:1rul acesta începură să răsară stt'ldl' una elite una, tOt mai 
multe şi mai sclipitoare, răsări l11rmfăml d1• 111ie:;,._11/ 11vp(1i, iar la urm:'I 
începu să se ridice pragul răsăritului şi soarele. 

Crăciun, v:'lzând toate acestea, <le unde se afli,, îşi zise: 
- De bună samă samă că fiicele mele cele netoate s'au apucat

:ii au dat foc casei ! 
Porni deci spre gospodăria lui. 
Intre acestea Crăciunoaie mai trimise şi fetele, câte una, .:a 

să vadă pc Maica Domnului ce face: merse cea oloagă şi ajungând 
cum putu in adăpostul ,·itelor, îi crescură deo<lată picioarele; merse 
apoi cea ci ungă şi cu blagoslo\'irea lui lsus li riscos îi crescură la 
loc mâni de aur; merse în urmă şi cea oarbă şi-i crescură şi ei 
ochii curati precum îi avusese la început. \'enin<l �i Crăciun şi 
văzând toate câte se întâmplaseră la casa lui, fu covârşit de dun111e-
1.eeştile minuni şi se închină lui Dumnezeu, multămin<lu-i d i-a 
adus în casa lui pe Maica Domnului, pe care a cinstit-o după cu,·ii1qă 1

• 

A noua povestire, asemeni bucovineană, ne spune că aAân<l 
/idm•ii că Prea Curata Fecioară este îngreunată, au izgonit-o din loc 
în Io.:, p,înă dnd sărmana de dânsa a găsit ascunzătoare într'o 
peşteră, unde a şi născut pe Isus Hristos. 

«La ea s'a scoborît soarele, luna şi stelele şi au ,·enic la rodini)) . 
. \1inunea aceasta a ,·ăzut-o şi un cioban: a alergat o zi întreagă 
--,pre a prinde un miel, I-� prins şi l-a adus Maicei Domnului. Dl'. 
acee,1 !>e vede pe Icoana lui Isus Hristos şi mieluţul t. 

:-\ zecea povestire, asemeni bucovineană, sună astfel: 
- J\t!Jica Domnului era fata lui Dat tid şi slujiâ la un JiJvu.

Er:1 fat:i marc, cinstită şi un fecior al lui Crăciun tot umbl:i după 
Jan�a s'o iea de nevastă. 

lmr'o zi ,•ine acest flăcău cu nişte ală1111îi mirositoare în buzunar: 

1. Voronr.a, op. cit� p. 42-3. 

2. Ibidem, p. 44-5. 
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Ce ai în buzu1rnr, ii intrebă Fecioara .\lari.1. 
:-;iţe alăm:îi. 
Dă-mi şi mie una, că rare mai miroasă frumos 

Flădul lui Criiciun îi d:idi1 una, fecioara o mirosi, dar in
dată după asta simţi că a purces grea. Nu tre.:e mult in urmă şi 
aude pruncul zămislit ,·orbindu-i �i po,•e!>tindu-i: atunci a inteles 
Maica Domnului că acest copil ..:e se ,·a naşte din Duh sf:inr, liu 
al lui Dumnezeu se \'a chem,\ şi se ,·:1 chinui de neamul 1idov6c 
la vreme. Dar din prooroci, ind şi neamul ludei, al Dra..:ului, -
�ti/1 că se \'a naşte împărat nou. De aceea c;înd s'a .1Aat d el �·a 
şi născut, Jidovii au pornit să ucidii pe to\i copiii miirun1i, ..:rezând 
prin aceasta e;i nici pruncul Isus nu ,·a �căp:'1 cu ,·iea1ii şi d astfel 
proorociile ,·or rămâne:i mincinoase. 

Maica Domnului insă, văzfln<l pe Jido,·i umbl:înd <lupii copii, 
şi-a luat pruncul şi 1-a ascu:1s intre oi. Atu111.:i hl'rl11'Cii :1u zis: 

· - Cek cari au lapte să-l hrăneasd, iar cele ce-s sterpe s:i-1
incălzeas.::i ! 

Oile l-au hrănit, l-au îndlzit şi l-au adăpostit bine, iar dllld 
Maica Domnului a venit să-l ,·adă, 1-a întrebat: 

- Cum \i-i, dragul mamei, aici ?
- Bine, mamă! Dar .:um se chiamă dobitoacele acestea cari

mi-au fost atât de prielnice?
- Oi se numesc.

Blagoslovite să fie ele şi stinţit s.i fie trupul lor !
Şi de atunci oile sunt plăcute lui Dumnezeu, iar mş11I de atun..:i 

se sfinţeşte în ziua de Paşli. 

După aceasta Maica Domnului şi-a luat pruncul �i l-a ascuns 
intre porri. Porcii I-an hrănit şi l-au adăpostit cum se cade, şi când 
a venit Sfânta Fecioară, Domnul Hristos a intrebat-o: 

Cum se chiamii, mamă, dobitoacele acestea? 
- Porri, dragul mamei.

- Blagosloviţi să fie şi dânşii ; ..:u carnea lor s:i se în<lulceas..:ă
oamenii! 

�i de atunci a rămas datina ca oamenii sii taie por..:ii la Crăciun. 
Căut�nd mereu Jidovii, şi tem:in<lu-se ca �ă nu-i afle pruncul, 

.\bica Domnului l-a luat şi l-a ascuns intre u11ri, unde iariiş a fo�t 
hrănit şi adăpostit. De aci:ea, când Hristos a aflat <lel:i Preacurata 
Maica sa şi despre numele acestor ,·ite, prun.:ul le-a bl:igoslO\·ir �i 
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::--Jumai ..:,îmi a fo�t :i�..:um intre mii ..:ci la..:umi, :i..:eştia, în 
nesa\iul lor, au mfo..:at �i fânul de pe Domnul Hri„10s, :istfel d 
l-au des..:opc1it şi pu\in a lipsit ..:a JiJo\·1i '>:I nu-l atk

- Cum se ..:hiam:i., mamă, a.:cstt! :1111111.tlc? a intrt!bat I lrist0s .
. \..:e\,tia sunt ..:ai, dr:igul n1amti.

I.ir l lri!->toS i-.1 bl:i.st:ima1, zidn<lu-k:
l·'l:im,'inzi s:i. fi\i pururi; ..:arnea \·oastr.i �:i. n'o 111,inâncc Je-

dt c:11111 �i paserile. 
Şi intocm,1i aş:'i a r:i.mas de atun..:i şi pfo:i ast:i.1.i 1

• 

O ,·:iri:int:i. a a..:estt:i po,·estiri o all:i.m _,i prin Olteni,,: 
c<De111ult Dumnezeu a trimis un inger ..:u un tr.rndafir la fe-

cio:ira �{aria .. \ccst.t a ,·cnit şi i-a zis: 
,\!arie, miroas:i. tr:rn<latirul :i.sta ! 

Fe..:ioara l\laria a mirosit şi a rămas grea. A \·enit vremea si 
nasd şi n'a\·e:'i unJe. :\tun..:i �·a dus in iesle:., rai/or.

L-a n:i.scut pe lsus �i l-a culcat in frin. Caii au mâncat tot
fânul şi au dar <le prcnc infa�at şi au mân.:at "i iânul Je sub el. 
Dup'aia au inccput a da ..:u ..:opitele şi a ne..:hc::z�. l\lai..:a Domnului 
;,i-a luat pruncule\ul şi s'a mutat în ieslt:a boilor. Boii au mâncat, 
au mâncat, p:înă au simţit pruncul înfoşat in fân. Săracii boulenii, 
au inceput a rumega şi a pll{11i. şi s'au .:ulcat al:ituri. 

l\laica Domnului îi binecuvântă să aibă saţ, carnea lor s:i. fie 
uşo,1r:i şi să se mănânce. Calul 1-a blestemat să n'aib:i. sat, să tot 
m:1nânce şi saţ să nu mai aibă. Şi-aş� este că (de:: atunci] trece 
drumul şi iar flămânzeşte. t. 

Cuprinsul acestei legende se află ş, în următ0area ..:olindă. 
ardeleană 

Mcrgt', merge i\laic:t �rnntii, 
l'rin ţi\rini într'auritc, 
Merge si\ se spnvt'dcasdl, 
Ca pc liul sl',înt sit 11:tsdi. 

LH t111-iş11l oilor. 
sr. îşi nnsci\ liul sf:i111. 
Când lîul sl':"1111 sc ni\�tc:"1. 

Uite se spi\rii\, 
Maica sl:"111l' :l!;:t .,.icc:'1 : 
- Fir'a\i \'oi. oi. hl<'slc111:II<'.

1. Voronca, o/J. cit., p. 39---10.
::?. ŞPzătoarea, XIII. p. 180.

De 111i11e, de IJt111111cw11. 
:\l:1i Iar<' <Ic liul meu: 
L,imt pc voi să nu steie. 
111 lot :111111 sii v·o ieie I 

Nici acolo n';1 11iisc11t. 
Luatu-s'a. d11s11-s·:1 
In turişul cailor, 
Si:i nasc/\ pc liul sff111t. 
Cf111d fiul snint mai 11ii,;;tc:1. 
Caii lia r<'ll' rouc:"1. 
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Muil':1 :-1':.iul' :,�:) zil ci1: 
- Fir':1\i ,rii. l':IÎ. blc-.1c111:1!i. 
llc 111i1H'. de D11n111czr11, 
Mai tare de fini 111r11: 
\'oi s:'1 1111 111:11 :1H·li sa\, 
N11111:1·n ziua de fsfu,�. 
Alllnl'l':1 \ rC'llll' <il'·llll cc,,s 

:--:il'i acolo 11':1 11iis1·11 l. 
L11:illl·�'l1, d11-.11--;':1, 
La ic;.ll' de boi hiitr:111i. 
Să 11.i'l':1 pl' fiul ;.f

f

tnl. 
Când littl sl':int 111:ii 11i'1!,;,IC:1. 
Boii l1i11c-l :tlrnn:1, 
.\l:1Îl':1 sl':"1111' :1�i1 zkl'ÎI. 

120 

Fir :Iii ,·ui l111i :ilol111\i, 
C:u n1:1r11l'll' ·1,tr':,u1·,ti. 
I h· n1i111·. d(• I >i1n111czt·11. 
i\l.1i l:in· dt• fiul 11H·11: 

1':in:1 ph1,;,1ri-or prf111zi, 
Yoi iii ;.l;i �i odil111i: 
l':1ni'1 plugari-•w gu;.t:1. 
l':111:1 plug:1ri-or l'i11i1, 
�tts 111· l1111l'i"i \''or \1p:'1. 
::;i lli11c ,•ii-\i osp:11:'1. 

Din 1111idt· 
L11111i111:•h-, 
Din pol'i111111li 
F:1dii arzând'· 

111 sfar�it, o ,·ariantă a celor mai su� ,iri'ltate, o gi'lsim şi la Mn
Ct'do-Ro1111i11i. 

«Crisr n:hdn<lu-se şi aflând Evn:ii despre aceasta, s'au pomit,
<lupă credinţa populară, - ca să cerceteze prin toate ascunzătorile, 
să-l găsească şi să-l măceiărească. Din cauza aceasta el a fost nevoit 
s:'i se ascunză, ;:::ind En·eii cercetau în grajdul un<le s'a născut Mân
tuitorul, sub coada rnltiru/11i, a raprl'i, a bo11l11i, a oii. Capra n'a 
vrut s:H ascundă, ci imediat şi-a ridicat coada în su�, <lin care 
cauză a ro�t blestămată să o poarte ror<leauna în sus. Tot aşa a 
făcut şi catârul, din care cauză Crist l-a blăstămat să nu nasc:i n1ci
odatâ. Boul însă l-a ascuns. Tot aşa şi oaia, care a fost binecudn
tată de Crist» 1

. 

A um,prezecea rove:,tire, care se aude prn1 Transih-:rnia, se 
poare socoli in acelaş timp ca iegcndă a insectei numite VMn 
Do1111111l11i şi sună astfel : 

«Zice că M:iica Sfiintă când a nhcut pe Domnul I lristos, nu 
avea destul lapte î,1 tâtişoarele sale şi de aceea trimise la un vecin, 
..:are ave;1 o mulcime de vaci mulgăto:ire, ca să-i dc::a putin lapte, 
dci nu avea cu cc să-şi lăpteze tiui. 

\'ecinu-so însă, sgârcit <le fire, cum b <le-a dnJul roţi oamenii 
mo�ieri, n'a ,-rut să-i dea nici un piwr, zicând c:i el nu d:i lapte 
la năjitoare, c:i să-i Jucă norocul dela ,·aci. 

Maica Sfântă, văzând că nu i-a dat nici u11 picur <le lapte şi 

1. Cale1,dar11l «Neamul Româ11esc• pe 1913, p. 27- . 
2. P. Papahagi, Di" lit. pop. rom., p. 715. Deceul reftritor la oaie 

"?i capră, de acelaş, în Revista Norri'I, V, p. 462. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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pe deasupra a făcut-o ind _,i năjitoare, !>'a supărat foarte tare, dar 
n'a zis nimica fară s'a luat "i s·a dus la un alt n:cin, care avea 
numai o singură \·acă, "i dela acela a cerut să-i dea lapte de-o 

groşifă, căci îi ed oarecum ca JeL1 un om sărac 5ă ceară de 
pomana. 

\"ecinul cel sărac ii deie lapte şi ind mai mule Jec:'11 1-a 
trebuit, dar de luat bani, nici \·orbă. 

\'laica Sfânt:i văz.im! bunătatea lui cea marc, se bucură şi-l 
aldui zicându-i : 

- Cân<l \'ci merge în grajdul tău, să h.' ajung:i darul lui Dum
nezeu, ca să n'ai un<le-ti pune laptele, aşa <le mult şi <le bun să fie! 

Şi cum !-:1 alduit Î\'laica SHntă, aşa s'a şi întâmplat. 
Mergând adică n:cinul cel s.irac în ziu:i următoare în grajd, 

nu se putl'.1 <lesml mir,'i văzându-şi grajdul plin de vaci, cari de cari 
mai grase şi mai frumoa!>t. 

Pe vecinul cd bogat, Jar din cale :ifară de sgârcit, Maica 
Sfantii îl blestemă zi..:ând d in ziua următo:1re pe c:in<l \·a merge: 
să-şi mulgă ,·acile, nimic <lin ocoalele lui :,.1 nu gii!>ească, fără 
numai pusll(.:ta\1 ş1 tot felul de g11j11/ii. 

�i cum a zis, chiar a_,â :-.'a "i intf1111pl:1t. 
Mergând în ziua următoare \·ecinul cel bogat in ocoalele lui, 

ca să-şi ,·adă şi mulgă vacile, n'a aflat nici o singură ,·acă, fără o 
mulţime <le gujulii roşii şi cu puncte negre pc: spate, cari se tădliau 
în tărâna <le pe lângă păreţii ocoalelor . 

.. 1 pe aceste găjulii le-a numit apoi f/nm Do1111111/,,i,, 1
. 

ln sfârşit a Jouăsprezecea pO\·esure, care se aude asemeni 
prin Transih-ania, este legenda insew,�i rornş 2 şi care ne spune 
următoarele 

<<Când s'a născut Domnul Hrisros, toate vitele câte se aflau 
in staulul unde s'a născut el, cr.1u late de flămânde, iar ca s:i 
vină cinevi: şi s.'l le arun(e în iesle măcar o mân:i de fan, nici \·orbii. 

Maica Domnului 1-a rugat pc: st:ipânul de ca!>,i s:i le arunce: 
măcar o furcă de fân, căci îi er;'i mib <le bietele \·ite, văzându-le 
cu părul întors pe spate de Hămânzite şi slăbite ce erau. 

Jupânul gazdă îns;i ii r.ispunse d.înd din umere, că el nu are 

1. Marian, Iw;ectele, p. 425.

2. Locusta i.•iridissima L.
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nici o mană de ian fiindcă totul s'a gătat ş1 de aceea, măcar să 
vrea, n'are ce să le dea. 

- Apoi de ce n'ai făcut mai mult fân astă·.-arii ? ii întreabă
Maica Domnului. 

- De ce? De aceea că m1-a fost lene să cosesc, fu răs
punsul g:izdei, 

- Noa!, dacă stă treaba aşa, ii zise Maica Domnului mai
de-parte, supărată, - în cosaş să te prefaci şi vieata-ţi întreagă 
nimic n'o să lucri altceva decât ca, din zori dedimineaţă şi până în 
umbra nopţii, necontenit tu să coseşti şi cu toate acestea 111c1 un 
spor să n'ai, 

Şi cum a rostit Maica Preacurată cuvintele acestea, jupânul 
gazdă cel nepăsător de vitele sale s'a prefăcut într'un cosaş, şi cosaş 
a r:\mas şi până în ziua de azi» 1 

3. Marian, Insectele, p. 522-3.
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CAPITOLUL IX. 

ZORILE. 

Prin unde părti din Oltenia, 111 noaptea Crăciunului, dnd 
este aproape <le a se re,·ărsi1 zorile, ca să plece femeile şi fetele la. 

ltiliuiinl moqii, fă11/nri1 pleacă pe la casele gospodarilor chiaburi ş, 
le dntă la fereastră un cântec sau mai multe. 

Aceste dntece se numesc ,ori, spun:indu-se .:ă atunci «rdnlii 
zuri /1•». 

Alt.:ori prin �,1,-i �e inteleg colindele ce «se 
neaţa dnd colindătorii au isprăvit <le colindat». lat:i. 
nea colinde: 

cântă dimi
<lou:i aseme-

Vu·i, ::;uri de ::;•i.1�1• 1,
Cc vă revărsaţi·/ 
Cocoşi n'a cântat, 
Popă n'a tonii'. 
Voi zori de zi11ă ! 
. luni 11'1111 t·olindat. 
�i noi lot 11111blă111. 
S:tte peste sate, 
Tnr:t jumătate. 
Voi, zori de ziuă' 
Noi că :1111 vii:rnt 
l'ă ăi munţi înalţi 

Şi varian1:1 : 

Vui., zuri ele ziu.11, 
Pc cei 1111111\i înalţi�. 
Voi. zori de ziuii, 
l'e celt• viii ad:inci ::. 
Voi. zori tic ziuii. 

T. Refren ca ş1 tn variantă, 

Doi ndturi surii : 
Din aripi se băteau. 
Voi, zori de ziuă ! 
De cc se hăteau ·1
Pentr'1111 măr de Hllr . 
Voi, zori ele zi11ă ! 
Noi :1111 mai viizut 
Doi v11lt111·i surii 
Că mi se 111âncn11,. 
De ce se mânca 11 ·/ 
Pcntrn lire de aur 
Voi, zori de ziuii ! : 

Cocoş 11':1 cânl:1I. 

Popă 11':1 tocat\ 

\'oi. zori de ziuă. 
Noi 1111 :1111 somnnt. 
Ci-am tot colind:1t '· 

2. Cules de d-l C. N. :\fateescu. prof. în R.-Vâlce:i, din Dăeşti-Arge�-
3. Se repetă.
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Voi, zori de ziua. 
Sate peste sall', 
Oraşele toate 1• 
Voi, zori de ziui"1 ! 
Noi c,i :1111 v:lzut 
P'un munte c:in111t 1 

\'01. Zuri de ziuii. 

124 

Doi vulturi sr11t{111d, 
Din aripi b.itf111d 1. 
\' oi. zori de ziuii '. 
Şi pc cftll(I sburi1 
Şi se depiirt:'l. 
Zorii s':1răt:1. 1 

\"oi. zori de zi11i"1'.� 

Gospodinile dau colindiitorilor pe fereastii :itâ\i bani câţi rnr a. 
Prin Transilvania, se înţelege sub numele de zorii datina de 

a se cânta colinde de feciorii şi oameni însura\i, fiecare între sine. 
Un colind ce se cântii la ,ori/11/" doua zi de Crăci1111 este următorul: 

i\1ul\11111esc11-li, 111ul\111111·sc, 
Doamne lsusc lfristoase. 
Că ne-ai dat zori fru11111ast· 
Şi n1zc prea l11111i110asc. 
Do:111111e, vcst111i11tcle talc 

,0:lll•Şi r:IZC l"ll 1111 soare 
Şi lu111i11i"i c:1 din lu11i"1 ; 
Căci din cer te-:ii pogorit, 
Doamne, josu-li pc pii111iî11t; 

-Din Frcio:irii te-ai nascut.
Cu o:1111c11i ti-:ii prlrcl'l1I.
Răbdaşi, Ooa111nc, răstignire
Penim-a 11011slră mântuire.
Ciînd l'use la mântuire,
Ne veni marc picrirr,
Din greşeala lui Adan1
Ri"1u. Doamne, ci"1 :1 grc!;,il.
Cii cel 111:i r 1-a înghi\it.

D11111nezt•u l-a urgisit 
�i din gură �•şi,-au grLlil: 
- l)u-lt•, .\dame. dcl:1 u1inc,
C:1 lc-:ii lips:t de Cl'I hine.

lh' cel hilll' 
Dela nlÎnc. 

Ad:1111 din gurii-şi g1 aia: 
-- H:iiu, raiu, raiu, gri'\dinii dulcl·, 
:--111 mă n1:1i îndur a duct·, 
Din cc:1sli"1 gri"ulinii dukr, 
Dt· 111irosul llorilo1·. 
De <lull:ea\:1 pomilor. 
De sgo111ol11-:1lhinclor, 
l>c sunetul frunzelor.
De p:1r:1 ff1cliilor.
Sus în poarta lui I lristos, 
S:i-111i Iii. do111n hun, siinătos, 
1>011111 hun şi-al lui l>u11111rzcu

Dup:1 ce colindul s'a sfârşit şi feciorii au primit un dar dela 
cei colinda\i, j11rlrlr colind,itorilor, adică cel ales de to\i ca să le 
fie cap, zice : 

Bună seara, bună seara de Crăciun, jup:ine gazd:i şi jupi
neasă găzdoaie! Să dăm laudă �i muliurnită c:1 ne-a În\"feJnicic 
Dumnezeu de am ajuns şi naşterea Domnului 

Cu pace, eu sănătate, 
Cu iertare ele h11eatc. 

1. Se repeta.
4. Cules de d-l C. N. Mateescu, din Câineni-Vâlcea.
1. Dat.Rom. din corn. Catanele, jud. Dolj, împart. de d-l Şt. St. Tutescu.
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Acum luaţi în nume de bine cinstit orşagul, nostru, că �L· 

areaJă jupânul gazdă şi jupâneasa găzdoaie cu toată casa lor dim-· 
preună c'un stog de grâu frumos 1, -

De frumos, 
E frumos, 

c'o bute de vm, c'o mână de galbeni, c'o spată de porc ; 

De unde dumnealor au luat 
Şi-au golit 

Şi pe noi ne-au dăruit, 
Dumnezeu să le dărueascâ, 

Cu mia, 
Cu suta, 

Cu darul sfinţiei sale, 
Ca'n veci să nu se sfârşească I 

Dumnezeu sa-1 ţie întru mulţi ani, ca să mai poată dărui 
fecioraşi de omenie ca aceştia, şi mai de omenie de vor fi! li 

1. Colacul ee-1 capătă.

2. I. G. Bibicescu, op cit., p. 248-50.
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STEAUA. 

I. Umblatul cu steaua.

fnctp.'lllJ cu int;îia zi de Crăci1111 şi sfarşind în zll!a de Bill,,,_ 

Jea'-ii' mai prerutindeni, sau numai p:înă c1 Sf. Vasile, şi chi:ir numai 
cele trei zile ale Crăciunului, pe-alornri, 1 pretutindeni pc unde 
trăeşte poporul român, copiii umbl:'1 Cll s/en11n, în satul lor şi în 
alte �ate 2

• 

Prin Ma.;edonia, obit.:eiul umblării cu steaua s'a introdus prin 
1890 de către şcolarii Liceului rom:î.n din Bitolia şi dela cari datin;t 
s'a lăţit şi prin alte sate 3

, 

Copiii cari umblă cu �reaua se numesc f!elnn, coli11dori, roli11-
dă!ori sau rroi. Portul lor 11u se deosebeşte imru nimic de portul 
zilni.:; prin Bucovina î11s:i srclarii, cel putin pe-alo.:uri, poan:t 
nişte fustanele albe şi s.:um·, iar în .:ap au coroant: de h:inie wlo
rată în felur ite chipuri'· 

I. Dat. Rom, din com. CânJeşti, jud Neamt, împart. de d-l A. Mois"i:
cCu steaua umbla baieţii din ziua de Crăciun până în ziua de Bobotează, -
umblau mai înainte adecătea: aci1 nu mai !asa decât trei zile ale Cră
ciunului. Băieţii cari ştiu cântece de ştea, îşi fac o stea cu 3-7 crai sau 
cornuri şi cu zarzamuri de hânie ta iată cu foarfecele; şi <lu11ă ce se 

însoţesc câte doi. umblă tot satul. Când vad ca răguşesc, benu câte un 

ou crud.• 
2. O frumoasa -:ugrăvire a aceski da tine ne-o dă d-l M. Sadoveanu în

La noi în Viişora ... , Bucureşti 1907, p. 149-58 sub titlul: Vestitorii. 
3. Mat. folk., p. 710. 
4. Prin unele părţi romănătene, stelarii umblau îmbrăcaţi în costume

orientale, imitânJ portul celor trei magi: astăzi, având în vedere câştigul, 
nu se mai îmbraca în asemenea haine (impărt. de d-l N. I. Dumitraşcu). 
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()bi-:;nuit, ..:u o \tl'a u111bl.1 cloi std.rn (lig. 6); uneciri sunt 
trl!i, trei cr:ii, - �i numai rareori umbla mai 111ul\i !>tcl:11i rn 
o stea.

Fig. fi. I >ou:1 pt•rt•ch i de �lt•l:11·i. 

Stm1111 se face dintr\, ,-/.1111 sau ,·11,,i/fr ck ..:o,1j:i dl' teiu, o 
,it:i. ,·eche sau :iltcc,·:'t, in cart.: se pun ni)tt.: bqc, obi�nuit 6, 8 sau 
12 coarnt.: trunghiularl', cari se Îll\·ek\c cu h:mie <le felurite (Olori. 

i )rin jud. ,\!usce!, cornul de deasupra SL' nurnc�te /urn: ci 
e�re mai mare ca celelalte �i pe el se zugri\\·e�te i.:oana care inchpue 
}1L' ;/i/0111 şi pe 1:·1·11 m:îndnd din pomul oprit. Pe .:elelalre coarne.: 
'>L' zugr:ivesc srclc, îngeri, soarele �i luna �- a. ' 

Obi�nuit, în v;îr(ul coarnt.:lor se fac ni�te ciucuri de h:îrtie 
mărunt t:i.iar:i. într'o parte.: �i apoi încrt.:\ita cu m:îna. Dela un corn 
la altul, şi pe l.1 drfuri, se kag:i sfori, pe cari SL' lipesc hârtii m:i.runr 
r:i.iare pe la o parte. Unek stele au două r.inJuri de astmenca h:îrrii. 

L IL-C.0J111 .. \\1h,il:1chc. 1,J,. ul .. !' •1<i. 
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De parrea Jc:asupra .1 ,-a�:ilic:i !>I! k.1g:i un ..:lopo\�·I, iar în 
partea Je jos d�ălia se prinde in .:apărui unui băţ înalt până la 
um:irul stelarului. Stelarul ,1pu.::i bătui de �tea, tremur:i steaua încet, 
ca s:i !>Une �i ..: 1opotelul necurm.tt, dt timp vor zi..:e steaua (lig i). 

Pri11 Buco,·ina se pun dopoţc:i pc: la ..:olturi, iar î11 lăuntrul 
!>telei se a�eaz:i un fonăr.1ş .:u lum:inare, ..::i..:i prin .1..:eastă parte: 
..:opiii umblă ..:u steaua in timpul noptii 1

• Prin judc:tul Tc..:u..:iu 
stelarii umblă num.1i ziua. 

O parte a stelc:i e!>te a..:operit:i ..:u o zugrăveal:i sau un Jese11111 
ce în..:hipuc: :--.laşterea Domnului in iesle, iar partea ..:c-alaltă ..:u () 
hârtie albă !\au alt Jesemn religim. 

Fig. 7. Aldituin•:1 unei slclr. 

Steaua Je pri11 unele păqi olte:ie 11u .1re pi.:ior (fig. 8). Coarnele,. 
4, 6, 8 sau chi.1r şi mai multe, su11t f:i..:ute Jin şit:i sau canon. ln 
varf au ..:iucuri, iar pe atele ..:e leag.'i ..:olturile se atârn:i de asemeni 
ciucuri Je h:inie. ln lăuntru se: prinde clopotelul. ln spate are o 

1. V. Alecsandri, Poezii pop11/aye ale Româ11i/0Y. Ed. «Minerva>, P·· 
245: Steaua este câte odată luminata pe Jin launtru. 
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coaJă de care se apucă cu mâna şi se tremură cât \ine cântarea 
Je �lă,·ire a 1 aşterii 1

• 

Prin Bucovina, prin jud. Suceava 2 ca şi prin jud. Tecuciu, -
mărturisesc pentru copilăria mea petrecută aici, de când n'am mai 
văzut Jatina,-copiii umblă şi cu fllcenfiirnl, care este facut tOt ca o 
stea. E mai mic însă, �i în loc de coadă sau picior are un fel de 
scrip\i de lemn, cu două m:lnere (fig. 9). Dacă se caută a se închiJe 
:iceste m:înere, scrip\ii se lungesc, şi luceafărul se întinde către 
icoană, unde se tremură, ca să sune clopoţelul, dtă n-eme se dntă 
şi steaua (tîg. rn). 

Fig. 8. Stea lără picior. 

Lipirea hârtiei, atât pe stea cât şi pe luceafăr, se face cu cocă 
de făină de grâu, ceeace aduce un mare neajuns, căci pe această 

1. Lămuriri şi desemn împărt. de d-l G. Fira, înv. în Zlătărei, jud.

Vâlcea. 
2. Dat. Rom. din corn. Cândeşti, împart. de A. Moisei: •Mai înainte

se umbla şi cu Jed1,L (L11ceafăru.l). Acum cu acesta se umbla numai la 
Sf. Vasile,. 

Pamfito, Criir·iunul. 9 
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hârtie, <le cele mai multe ori, se opresc fulgi de zăpadă cari, la 
căldura <lin ..:asă, se topesc îndată şi fac ca lipitura să se umezeascii 
întâiu şi apoi sit se desfacă şi să curgă în urmă hârtia de pe �te:i. 

ln satul lor, fireşte, copiii se adună seara pe la casele lor, 
împart ceeace au câştigat şi a doua zi iarăş pornesc. Dacă merg 
în alt sat, mân noaptea pe la neamuri şi, dacă mân, se roagă de 
oameni ca să-i primească peste noapte, lucru pe c:ire gospodarii ii 
fac cu mare bucurie, mai ales cei ce n'au copii. 

Obişnuit copiii cu steaua intră pe poartă şi dacă nu sunt 
opriţi din vreme, intră în ..:asă şi cântă. 

Prin unele părţi, strigă cănt.în<l <le pe afară, o melodie ca 
aceasta 1 

: 

care cuprinde versurile : 

sau: 

sau: 

Cine primeşte stcnua cca fru111oasr1 
Şi luminoasă·/•; 

Stea frumoasă, 
Luminoasă, 
Dela Dumnezeu lrimc:.isă '? 3: 

Cine primeşte slcnua frnmoasă 
Şi luminonsă, 
Cu colturi multe 
!;ii mărnntc, 
Dela Naşterea lui llristos diirnilc?• 

Pe lângă această întrebare, un cântec de stea cuprinde de 
obiceiu trei părti : 

Partea întâia este obişnuitul tropar al Naşterii Domnului nostru 
Isus Hristos: <<Naşterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a 

I. Se aude prin jud. Iaşi; culegere împart. de d-1 D. Petrescu.
2. Voronca, op. cit., p. 70.
3. Idem.

4. Albfoa, p. 355-356.
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lumii ... », pe care l-am auzit rostindu-se şi de către preotul sau cei 
ce umblă cu lcoa11a, în ziua de Ajun. 

Prin unele părţi, acest tropar numai se rosteşte; prin Bucovina 
el se cântă chiar. 

• C • � • • • • e 

o o . 
. . 

• • o 

• • o 

o Q o o 

Fig. 9. Luceatăr strâns (schiţă). 
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Din 17-17 ne-a rămas tipărită pe un Catavasier din Râmnic 
această Oraţie : 

«Dumneavoastră, cinstiţi boiari, ac1asta 1asre steaoa, de carea au 
prorocitu mai nainte verhovniculi:1 Valaamu, zidndu ci. va răsări 
o stea <linii lawvi:1, şi să va rădica unu inpăratu <linu lsrailetean1 
şi va sfarâm:\ pe tO\i domnii Moa\·iteaniloru, care stea fost-au po
văţuit1 acei trei crai şi de lumină purrăton filoso(1, şi dupre raza
ei merg.tnd pănă la \'ithleaemu, găs:it-au pre J--1s. pruncu micu, 
infăşati'1 şi cu bucurie au zisC1: «Veni\1 să ne inchin:'in1i'1 inpăratulur
nostru Dumnezeu I ţiind şi daruri în mâini: aur, smirn:'i şi tăm:ie
oce (sic) sau învrednici (sic) înalta înrelepciune şi spre cea deplin
norocire şi desfătare şi adt bun:irate şi plăceare dumnezeeasd întru
to\i veacii i>. 

Fig. 10. Luceafăr întins (schi\i"i). 

Indată apoi : 
"Ornlie căirii ni rnsii î11 rnrt'n Vl'I 1111•rge : 

«Cinstire jup:111e, oblăduitonule al ca�ei aceşriia, de neame ce-ar 
ajuns a prăznui o tain:i foarte mare ca aceasta, cu credintă re închinii 
celui ce au r:isărit din pântecele fecioarei Marii şi noao celora ce 
şădeam intru intunearec şi în umbra morţii s'au arătat şi din căl
duroasă inimă să mulţiimeşti cu tOţi a1 casei dumitale pentru multa 
şi nemăsurata milă ce ai:1 făcut cu noi milostivul Dumnezci:1 a[r 
înoit firea noastră cea căzur.i cu naşterea căruia şi eu mă rog, ca 
unuia născut fiiu lui D-zei'1 şi D-zeC1 adevărat să dăruiască pace, 
s:'inătate prea luminatului nostru Domn şi viiat:i norocită şi buna 
întemeiare întru cinstit şi luminat scaun mărirei sale şi împreună 
cu toată curtea măriii sale şi împreună cu dumneata cinstite jup:îne 
ş1 (sau) prea cinstite părinte şi cu tot norodul creştinesc ca îm-

1. Până aici după Bianu şi Hodoş, Bibliografia ro111â11eascti i•eche_

II, p. 97-8; de aici încolo după Şezătoarea, VIII, p. 14-5. 
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ipreună de apururea să priimit (sic) bucuria aceasta în mulţi ani cu 
veselie, cu toate cele bune şi de folos». 

lntâia oraţie vom întâlni-o şi în cele ce urmează. 
Prin Bucovina se mai rostesc, f:iră cântare, şi aceste Yersun: 

lată-I vine cel do1·it, 
IMă-1 vine umilit 
Către ai săi ucenici, 
Cel mai mare peste mici. 

Mişcaţi huzele spre bine, 
S'arătăm de înviiţiHură. 
Vom începe câte-şi doi, 
V crsuind cf1ntări din gură ; 

sau, alte ori, şi tot prin Buco\·ina, când, - judecând după cele ce 
aAăm scrise, - pe lângă cei trei rrai, mai este şi un 111gcr şi când, 
înainte de cântarea cântecului de stea, urmează acest tipic : 

lugeml: 

Eu sunt îngerul lui Dumnezeu, 
Ascultaţi ce vă spun cu : 
�ti\i că sfln\ii prooroci, 
Pe pământ s'au pogorît, 
Şi câte au proorocit. 
Toate că s'au împlinit. 
Aşa dar, spre neuitare . 
. Spre o mare ruşinare, 
A neamului cc-a urît 

Craiul 1 zice: 

Bună seara, cinsti\i şi onora\i 
boieri, 

Iată vă vin şi cu cu aceşti trei 
crai. 

Craiul II: 

- Prin ce?

Crni11l III:

-- Prin cântare 1
• 

Hristos dela început. 
Vă vin cu aceşti trei crai. 
Cari prin versuri frumoase 
Şi cântări melodioase, 
Vor arăta adevărat 
După cum s'a întâmplat. 
De nu mă credeţi pc mine, 
lată steaua care vine ! 

De lume luminători, 
De Dumnrzcu binecuvântători. 
Şi orice s'ar întâmpla, 
Eu voiu răspunde. 

Partea a două,- miezul cântării de stea, se referă la căutarea 
-ş1 aAarea pruncului Isus Hristos de către cei Trei magi sau Crai,
la alte minuni ale Mântuitorului, - obişnuit: nunta din Cana Ga
lileii, - sau este înlocuită prin nişte oraţiuni filozofico-religioase
asupra vieţii pământeşti, cari de obiceiu slujesc ca a treia parte, ca
încheiere.

I. Voronca, op. cit., p. 70-r.
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Cântecele de stea propriu zise sau oraţiunile versificate, cari 
pot înlocui şi înlocuesc cântecele de stea, se dau în cap. următor. 

1n cele ce vin, dăm următoarele oraţii, cari prin Oltenia se 
numesc la sing. prvorocen, an. proorocenun. 

lntâia se aude prin jud. Vâlcea şi se aseamănă mult cu oraţia 
din Ii-17· 

«Ascultaţi, ascultaţi dumnevoastră, cinstiţi boieri, la po\'ăţuitori, 
trei crai filozofi, mergând prin lume, au g:isit pe Hristos, prunc 
mic, înfăşat, în iesle culcat, cu mare bucurie au strigat : «Ascultati 
dumneavoastră cinstiţi boieri mari, c'aceasta este steaua care s'a 
proorocit mai nainte de varoo11111iwl Variam, de aceşti trei crai filo
zofi, de lumină purtători, zidnd că ,·a răsări o stea dintre lsrai
liteni, care va sfăr:1111:1 pc toţi domnii 111oviltmi. Mcrg:î.nd ei după 
rază până în Vitlecm, acolo au găsit pe Hristos în ieslea vitelor 
culcat şi cu buze de bucurie au strigat. Adusu-i-s'a daruri : aur, 
smirnă şi tăm:'tic. Jn cea naltă norocire dumnezeeasd, El ni !>'a 
născut pentru toţi vecii, Amin !11 '. 

A doua se aude prin jud. Dolj: 
«Fecioară, fecioară cea mai spre o fiinţă, in pământul peşterii, 

cu magii gr:iesc, graiu filozofesc, că pentru noi s'a născut un cocon, 
cel mai de veci 2

. 

Seara de astă scară b mulţi ani cu sănătate!» 3
• 

Cu unele adaose nouă, o urare veche sună astfel, adnd ase
mănările ei cu cele de mai sus : 

,,Cinstiţi gospodari ! De ncme ce-am ajuns să prăznuim o 
taină ca aceasta, cu credinţa să ne închinăm Celui ce a răsărit din 
p:î.ntecele fecioarei Maria, şi nouă, celora ce şedem întru întunerec 
şi în umbr:i morţii, s'a ar.irat; şi din călduroase inimi să mulţumim 
!)entru multă şi nemăsurată milă ce :i avut cu noi Milostivul Dum
nezeu ; a înnoit firea noastră cea cizută cu naşterea sa,-ciiruia s:i ne 
rugăm ca unuia n:iscut, fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu adevărat, 

1. Culegere din corn. 13ăieşti, împărt. de ci-I N. r. Dumitraşcu. 

2. Corupere din troparul zilei de 25 Decemvrie. care este aceasta: 
,Fecioara astăzi, pre cel mai presus de fiinţă naşte, şi pământul pe�tera celui 

neapropiat aduce; îngerii cu păst0ni slavoslovesc �i maghii cu steaua ca-

1:ltoresc, că pentru noi s'a născui prunc tânăr.-Dumnezeul cel mai înainte 

de veci !•. 
3. Culegere din corn. 1-lalangeşti-Zeicoiu, împărt. ele d-l N. I. Du

mitraşcu. 
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să Jărueasd pace şi san:itate prea luminatului nostru Rege şi vieaţa 
norocită şi bună întemeiere întru cinstit şi luminat scaunul Mf.riei 
S:ile, împreun:i cu toată curtea şi oştirea şi dimpreună şi cu Dum
neavoastră, cinstiti gospodari, şi cu tot I eamul nostru cel românesc, 
ca laolaltă, de-apururea să primim bucuria aceasta la multi ani cu 
veselie, cu toate cele bune şi de folos,, 1

• 

lncheierea dntărilor se poate face şi cu aceste \·ersuri: 

Să vă ne <le bine 
La mic �i la ninn·. 
La lo\i cf1\i SC :111i1 
1.·astii adu mire;

cari la Pan se întregesc cu aceste: 

Portim sănălntc 
La to\i tot od:11:i, 
Inima întrcm?;ii, 
Dragoste c11rnlii �. 

Cine cc doreşte ca să-i împlincnscă 
Fără 'nlftrzierc pronia cerească, 
Vivat, să trăcascii lo\i cft\i sunt în casă, 
Şi se ospă tcază la această masă ! a 

Prin jud. t-luscel este obi.:eiul ca stelarii să-şi i11c/Ji11.: stm11a, 
atunci când două stele se indlnesc 

ccDe obiceiu inchină steaua cei mai mărunti sau cei cari sunt 
din vreun sat mai de departe. Una din cele două partide trebue să 
se supună şi să închine steaua; altfel se încing părueli şi ci11111iigfli 
straşnice ! 

Steaua se închin:l astfel: cd ce o tine in mân:i şi anume Irod, 
\'ătaful lor, îngenunche în fata celeilalte stele, pe care o tine în mânfl 
celălalt Irod. Apoi o apleacă cu t11r1111I, - cornul din v,lrt, -uşor, 
de trei ori spre pă rn!\n t. 

Pe urmă se despart. Nu merg cu toţii în aceeaş direqie. 
Steaua biruit0are pleacă încotro voeşte, iar cea 111c/Ji11ntă trebue s'apuce 
în Jireqie opusă» 1

• 

Pe-alocuri, steaua merge alătur i  cu lro:;Ji sau Vicleie11111I. Felul 
cum aceste două datini se împerechează, îl hotărăsc cele două cete, 
f;iră a ţine:\ sarn:i de anumite odndueli. Prin urmare asupra acestui 
punct trecem. 

I. T. Pamfile, M. Lupescu, L. Mrejeriu, Carte pe11tm. tineret1d

tle/a scite, Bârlad 1907, j). 39. 
2. Culese din Tepu, jud. Tecuciu.

3. Cii11tece de stea, ş. a. ed. 1892, p. 51.
4. R.-Codin. 1\lihalache, op. cit., p. 103.
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Cel dintaiu care culege uratiile ce se rostesc cu steaua este 
Anton Pan; am putea spune, mai bine, că el este cel <lint;'1iu care 
le editează, căci mănunchiuri de atari produqiuni circulau ind de 
pe la 1Î84, pe când unul se intitula «Că11Jările sit'lci şi n mlarnsilii», 
şi de sigur că au fost şi altele şi mai înainte, de pe cari s'a şi ti

părit dntarea şi ur,1tiile de pe Cam·isierul din r î-1 Î · 
Despre rostul religios şi mitologic al slt'it'i, pomenim cercetă

rile d-lui Gaster I şi G. Oem. Teodorescu 2• 

II. Cântece şi uraţii de stea.

I. "l'-.'aflt•rea.

Seara d'astă scară 
Este-o scarii marc; 
Seara lui Aj1111 
Şi cu-a lui Crtici,m.

Fiul s'a născut 
Numai din maică 
Fără de taică. 
Pre el că-l luară 
Trei din zile mari : 
Sftî11tn Vi11erei&, 

I. 

Sfn11ta Sn111b<it,i 

.Şi D11mi11ecii. 

Sus că-l ridica. 
.Jos că-l pogori1. 
La Iordan mcrgr:i. 
Unde-l botcz:"1. 
N11111cle-i punea: 
"N:1lt11l cerului 
�i-.11 pământului!" '1• 

II. "t\' aş/am, Craii şi Irod.

Trei crai dela Răsărit, 
Cu steaua-au călătorit. 
Cârni din cale purcedei1, 
Steaua 'naintc mcgcţ1 
Când stătea de odihniâ, 
Steaua încă ngăduiâ. 
Ei la Rusali111 s'au du� 
Şi steaua li s'a ascuns, 
Că Ic-a fost lor tic 'ntrclrnt 
De naşterea de 'mpărat: 
- N'.1\i văwt nn<l' s'a născut
Un craiu 111:ire de curântl?
L-am văzut la Răsărit,

I. Op. cit., p. 459 şi urm.
2. Op. cit., p. 98 şi urm.

2. 

După dânsul :1111 Yenit. 
Irod craiu s'a mâniat 
Oastea lui a 1·idicat. 
Mulţi coconi mici a tăiat: 
Patn,sprezece de mii 
De doi ani mai mici copii. 
\'itlccmii-or întristat 
:;ii tot omu-a Hicriimat 
Tănguire şi mf,rire, 
De :icum până 'n Yecic, 
.Mila Domnului să fie, 
C.ii ne-a scos dela robie
Tot cu mir şi cu tâmâie '· 

3. Culegere din corn. Hălăngeşti-Zeicoiu, jud. Dolj, împărt. de d-l
N. T. Dumitraşcu. 

4. Culegere din Ardeal, împărt. de d-l P. Ugliş.
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ln or:tş la Villee111, 
Ycniti boieri să pri\'i111, 
Că astiizi ni s',1 născut 
Domnul cel fiir' de 'nceput. 
Că se naşte Mesia 
Din !'ccioara i\faria, 
1)111 sllmiin\a lui Avrnam,
l'flll' a nu greşi Adam.
Iar Irodul împărat

Trei crai dela răsării. 
Cu steaua-au c;di:',torit . 

C:iind în calc purccdr:1. 
:-:itcaua naintc mergea. 
Ciind sta de se otlih11ii1, 
Steaua 101· Ic 'ngiiduii'I. 
La Rusalim de-au ajuns. 
Steaua 'n nori li s'a ascuns 
Şi Ic-a fost lor de 'ntreharc. 
�aştcrea de 'mpi\ral marc. 
- Nu şti\i, nu şti\i, n';i\i \'UZUi,
Un prunc tf111i\r de curiind '! 
- B' am vrizut la răsiiril,
După dfrnsul c'am venit,
Inapoi sii ne 'nturnăm,
\ cstc.1 lui lrod să-i dăm.
D:ir Irod, marc 'mpărat,
Foarte 1·iiu s'a supărat
�i dcgrahi:i c'a vi:'1rsat
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3. 

+ 

5. 

Auzind s':1 tulburat'. 
/Ilare oaste-a ridicat: 
Paisprezece mii de prunci, 
De doi ani în jos nrni mici. 
To\i sub rohie i-,1 pus. 
Ca sii allc pc Isus. 
Pc Isus nu l-a allat. 
Duhul sf.int l-a ,1păr:it 1•

Sângele nevinovat; 
1-'aisprczccc mii de prnnc:i. 
To\i sub sabie i-a pus, 
C:a să allc pe Isus. 
Pe Isus nu l-a ,lllat, 
Duhul sl.int l-a apărat. 
Tu eşli lumina cca sfiintll. 
Precista-i !Jlagoslovită, 
C'a 11iiscul pc fiul sf.int, 
Oa111cnilo1· pc piim:1nl. 
La to\i sfin\ii eşti cunună, 
M,.,ică cu Fiu ·mpreună. 
Să se sature de tine 
Ca de-un Dumnezeu, sti:'1pi'ină 1 

O, llristoasc, slavii \ic, 
Intru 11H1l\i ani si:'1 ,,r1 fie! 
Să vi't lie de-ajutor 
Pen tru-accsle sărhă tori ! � 

Din jud. Iaşi şt TutO\·a avem această melodie 3
: 

1 .  Culegere din Nemţi�or, jud. Neamţ, împărt. de d-l A I. Moisei. 
2. Dela G. Maxim, com. Vânatori. jud. Neamţ, împart. de d-l Al. Moisei.
3. Spusă de d-l i\1. Lupescu. com. Spătllreşti, jud. Suceava, care o ştie

de prin 1870, şi scrisă de d-l D. Petrescu. 
Variante în Alb·i11a, VII, p. 264-5 cu melodie şi XI, p. 401. tot 

melodie; Mat. folk .. p. 1473, 1468 şi 1486; Şezătoarea. Vf, p. 167-8; A. 
Pan, ed. 1892, cânt. no. III şi I\'; R.-Codin, i\1ihalache, op. cit., p. 100: 
Voronca, 0/1. cit., p. 72-3; Rev. p. ist. arh. şi filolog., ,\n. II, voi. I, iasc. 
I. p. 101; Marian. Legeudele Afaicii Dom11ului, p. 95 �i urm.: Ca/e11drwul
Nec,mul ro111iî11esc pe 1913, p. 27 (data ca colind).
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138 

�Tr1•1 rrt11 dt' lu ru - ,,! - rit Cu stta-uo - ou rd. Id - to - n"r Cândin co- - Ir pur· 

rc-deo - - Stta-uo na - m ,., - mN gt'n Ş uu mn., du pd. - mm - cr - lrm - ptÎ nd Io · 

�LQlţW----kLJ O I;; Jj „ f'.JIJ- G.I f) J I Llfl
. Jr ru - sa /im - A • ,·o-Io - da - c·a-au a J11ns · · Stto-aa'n nor t, sa · as · run!> 

III. Steaua sus rifsnni !

6.

La sfarşitul catavasierului din 1747 se scrie:
Stcaoa de sus rits,1re 

Cu o taină 111arc. 
�tcnoa străluccaştr, 

Pre I ls. vcstcaştr. 
Slcaoa îşi dit razi\, 

Pre nrnghi îi luminează. 
ii maghii grăesc 

Grniu filosof'rsc: 
;ru eşti cca prorocită 

De Vah1,1m vrstit11, 
,Cii de cfind pitmfintul 

N'au năsi:ut cuvf111tul 
,::;;i fără de acesta 

N'au născut Preacista. 

• Năsd1 pc li rislos
Lumii spre folos. 

"o. stea l"'ea lu111inoasii, 
Din toate alcasii, 

,Cu a ta i\'irc 
Ne înveţi întocmire 

.Şi nonă ne scrie 

In astro110111ic 
.Cii s':1u născut jos 
Inpiiratul llristos, 

.In cetale:1 lui David, 
Pild,1 ariit:i ncl''. 

Şi dcaca nu văzut, 
Au călătorit. 

Trei crni despre riisih·it, 
fn Vithlcacnti :111 venit 

Şi îndată au nllnt 
Pre cel cc au căutat 

�i i s'nu închinat 
Ca unui înpiirnt, 

Daruri în 111iiini ţiind 
Şi lui llristo� cf111tă11d: 
,,Coco:mc înpiirnte, 

Şi prea lu111i11alc 
.Te ştim cine eşti mărit 

�i-în troilii slăvit; 
.rn cc chip ai \'Cilii 

�i din J'ccîoară te-ai nf1�cu t. 
.Din fecioară curată, 

Şi prea nevinovată, 
.Pentru acc<1ia ne rugăm 

Ca şi dela noi s:i prii111cşli 
Daruri lumeşti"'· 

I. Bianu şi Hodoş, op. cit., p. 97; Oraţia e precedată de aceste şire:
«Aicea, la sfârşitul cărţii, pusemO şi stihirile ce le cântă copiii când 
umblă cu steaoa în seara Naşterii lui Hs. Şi, cetitoriule, ce vei ceti şi cu 
poetica vei socoti, şi de nu vor veni la număr, bine să ştii, că noi, 

precum le-am găsit, aşa le-am şi tipărit, dupre cum s'a obicinuit a să 
cânta, iar n'am mai umblat a le număra•. 
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Steaua de sus răsare, 
Cu cca taină marc, 
Şi steaua dă raze, 
La ma;.(hi luminează; 
Şi maghii grăcsc 
(,;raiu filozofesc ; 
Că tu eşti proorocită 
De Variam vestită. 
Că de când pământul 
S'a născut cuvântul, 
:Nâscântl pc l lristos. 
Lumii de folos. 
Că a ta ivire 
�c 'nva\ă întocmire ; 
C:ă nouă ne scrie 
La astronomic. 
Că s'a născut jos 
Jmpărntul l lristos, 
Din cetatea lui DaYid, 
Pilde arătf111d. 
Şi dac' :111 ,·ăwt 
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I . 

�-

S'au călătătorit 
Şi 'ndat' au alh1l 
Pc cel ce-au cătat, 
Şi i s'au închinat 
Ca la un marc împărat 
Cu daruri în mâni ţiind 
Lui I lristos cântând : 

Cucoane împărate 
Şi prea luminate, 
Şi din ce chip eşti Yenii·? 
Din fccio�1ră te-ai născut, 
Din fecioară cunită 
Şi prea luminată. 
Pentru aceea ne rugăm 
Ca şi dela noi 
Să primeşti darnl lumesc 
Şi pc cel dumnczcesc. 
Iar de-acum pf111' la vecie 
:\I ila l)omnului să fie 
Tuturor cu bucurie, 
Şi cu m:1rc ,·esclic 1• 

Din jud. Dorohoiu avem această melodie 2•

- 4----
.. . 

- . .
, 

Stta ua sus rcJ - sa -rr co o ta, 4 nu ma - re Slrfl·UO lu - m, 

9. 

O altă melodie, pentru nişte versuri ce se aAă în no. 6, ne 
,·ine tOt din acea parte: 

Nr.am in -eh, nai ·eh, nat lu, 

Pc Isus de l-:1111 anat, 
Lui nc-nm închinnt, 
Lui Isus lmpărat, 
Ne-am închinat 

,, 
I •rod im-pâ raf Lu, 

. 

,a, nt-am in du- nat 

C.u aur l-am onorat (!)
Pc llristos impăr:it,
Pruncului născui,
Ne-am închinat 3

• 

1. Cules din corn. Băeşti, jud. Vâlcea, impărt. de d-l N. I. Dumitraşcu.
2. Culeasă din corn. Vârfu-Câmpului, împărt. de d-l D. Urzică.
3. Jde111. 

Variante în .Albi,ia. XL p. 400, cu melodie: R.-Codin, Mihalache,
op. cit .. p. 99, numai melodie; Tuţescu. op. cit., p. 16: Pan, ed. cit., cânt. 2. 
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IV. Don11111e !suse Hrislonse !

Doamne lsuse Hristo3sc, 
Tu eşti zori prea frumoase 
�i rază prea l11111i1103să; 
Cc din cer te-ai pogorît, 
Din Fecioară le-ai niiscut. 
Şi te-ai dat în chip de rob. 
Ca să scoţi lumea din foc; 
Şi- te-ai dat în chip de-argat, 
Să scoti lumea din păcat. 
Te-am aştept3t, lfristoase, 
Ca şi fiarele sfăitoasc, 1 

Când coboră la izYoară, 
Din 3pă ca se adape 

Doamne !suse J lristoase, 
Tu ne eşti zori prea frumoase 
Şi rază prea luminoasă, 
Ce din cer te-ai pogorît, 
Din Fecioară te-ai născut, 
Oin Fccio3ră prea curată 
Şi nouă prea luminată. 
Şi te-ai dat în chip tic slugă, 
Ca să scapi lumea de llluncr1 ; 
Şi te-ai dat în chip de-argat, 
Ca să scapi lumea din iad. 

O, prea sfântul meu llristos, 
Lumii de mare folos ! 
Cum din maică te-ai născut 
Numai cu trupul făcut, 
Cu purcedere din cei-. 
Dumnezeul nostru bun, 
Str! '11 iesle ln Viflaim 
Intre multe dobito:icc. 
Alei maică prea curatr1 
Şi sfâ11tf1 nevătămatu, 
Bucură-te pe pălllânt , 

I. Setoasei'

IO. 

I I . 

I 2. 

Şi lui Dumnezeu să se roage ... 
Dc-aculll, pân' la vecie, 
O prea frumoasă pustie! 
De mulii ani p11stefoicesc, 
N'am cui să 1\1ă jiilucsc ... 

i\lă jiilucsc mun\ilor 
De dorul părin\ilor; 
l\Iă jălucsc hrazilor 
Oe dornl fârt.tţilor ; 
Mă jclucsc norilor 
De dorul surorilor ; 
Dumneavoastră să vă fle 

Tuturor cu bucurie 2•

Şi te-ai dat în chip de rnb, 
Ca să sco\i lumea din l'oc. 
Pc noi ne riiscumpăraşi 
Din stl'i'\moşii răsfă\a\i. 
�i-ai luat şi răstignire, 
Pentru-a noastră mântuire! 
Iar de-acum pân' la vecie, 
Mila Domuului să fle 
Tuturor cu bucurie 
Şi cu mare veselie'· 

Bucură-te, Duhul sfânt ; 
l\iaghii dela rftsăl"Ît 
Cu steaua lor le-a vestit, 
Spre I lristos cr1 s'au pornii, 
Cu s111irnă şi cu tălllâic, 
Să se 'nchine maghii lui. 
Se 'nchină lui Dumnezeu 
t\lf111lui11d norndul său. 
sr, ne închinăm şi noi: 
Doamne-ajută-ne pc noi!• 

2. Culegere din com. Băieşti, jud. Vâlcea, împărt de d-l N. T. Du
mitraşcu. 

3. Culegere din corn. Halăngeşti-Zeicoiu, jud. Dolj, de acelaş.
4. Culegere din corn. Ţepu, jud. Tecuciu.

Variante în Voronca, op. cit., p. 71-2; Pr. I. C. Beldie, Lei Cislă,Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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V. Răstignirea lui Hristos.

13. 

Astf1zi cel pre:1 1r1udnt, 
Al îngerilor marc sfat, 
lntr'un loc se adunar:i, 
Prea mărind D1111czcirca, 
Cui va izbţ1vi zidirea. 
Cine a blagoslovit, 
Atunci pe luda vndi:t? 
Iuda, vf111zător de om 
Şi iubitor de bani? 
Gri\l ci\trc ai lui duşmani: 
- 0:1\i-mi treizeci ele nrgin\i.
Să vi-l dau, să-l răstigniţi!

Treizeci de arginţi i-au dnt ! 
Pe Hristos mi l-au luat 
Şi iar luda că l-a dat! 
La Golgota l-au înăl\at 
Şi-acolo l-au judecai; 
Nici o vinii 11'a11 :diat. 
Su� pc cruce 61-I suiau, 

Cu piroane-I pironiau ; 
l-:111 bătut piroane 'n frunte, 
De ne-a scos ne noi din multe ; 
I-au bătut piroane '11 mfini,
I-au pus cununii de spini;
I-au biitut piroane '11 talpc,
Pentru-ale noastre păcate,
Cu suliţă l-au împuns,
Sâugc şi apă i-au curs.
Fiere şi oţet i-au dat,
Pe ci de l-m1 adăpat:
Soarele 'nviilit în sf111gc,
Ingcri 'nccput a plânge!..
Raiule, grădin::i dulce,
;s;oi tic-aci 1111 ne-am mai duce
De cf111tul îngerilor,
De clulcc:1\a pomilor,
De mersul pnsărilor,
De 111irosul norilor '

VI. N11111a di11 Ca11a Gn/ileii.

14. 

La nunta cc s'u 'ntiimplat, 
'N Cana Galilcici, 

Fost-a şi fsus chemat 
'N Cnna Gulilcici 2• 

Stfind ei la masă şi bând 
Şi vinul neajungând, 
Iar cei dela masr1 sta 
In tăcere sc'ntreba, 
De mai este vin ori ba ! 
lară M:1ica lui Isus 

Zise: - Fiul meu iubit, 
Vinul ni s'a isprăvit, 
Ciinilc ni s'au golit! 

Iară [sus ce-a făcut? 
ln picioare se scula, 
Cu glas mare că striga; 
Slugile la ci chema 
Şi de-o dat' Ic poruncii\. 
Apă 'n şase vase-au pus. 
Şi Ic-au umplut până sus. 

p. 71-2; A. Bârseanu, op. cit., p. 19-21; Pan, ed. 1892, cântecul 7.
1. Culegere din corn. Băieşti, jud. Vâlcea, impărt. de d-l N. L

Dumitraşcu. 
Variante în Pr. I. C. Belide, op. cit., p. 72; Pan, op. cit., cântecul 

199. - Vezi-o şi la colinde, aici, p. 64 şi urm.
2. Refren după fiecare vers.
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După ce a cuvt1ntat, 
Apa 'n vin li s'a schimhat. 
A f::icut un semn la nun 
Sii guste vinul de-i bun. 
Iar nunul dac'a gustat, 
Cu glas marc a strigat: 
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Că cei ce fac mese mari, 
Dau întăiu vinuri mai tari; 
După cc �c 'nvcsclcsc, 
Şi pc cel rău îl primesc. 
Atunci toti an cunoscut 
Cum că Hristos s'a născut. 

YII. Prea111iiriren Prm,stei. 

Tu csti lumina cca sfântă, 
Precista blagosloYilă ; 
Tu eşti slaYa îngcrcascrt 
Şi sl:iva apostolească, 
Biruin\a sihăstrească, 
Nădejdea călugărească. 
La toţi srinlii eşti cunună, 
Maicii, cu Fiul dimpreună. 
In\cleptul Solo111011, 

Tu eşti lumina cca sf,int:1, 
Preccst::t blagoslovită, 
Că ai ni"tscut pe Hristos. 
Noroadelor cu folos. 
Tu eşti cinstea îngerească 
�i slava apostolcasdi, 
Biserisa sihăstrească, 
Niidcjdea călugărească. 
La to\i srin\i eşti cunună, 
i\laică, cu Fiu dimprcunii. 
�i se satură cu tine 
De dumnczceasca pânc, 
Ajutorul dela tine, 
La lo\i credincioşii Yine. 

16 

Cucon tânăr Ghedeon,

Cu toi:1gul de migdale, 
Orcşicarc s'a ales. 
Tur de-acum pânii'n vecie, 
Mila ta, Doamne, să fie, 

Că ne-ai scos dela robie. 
�i ne-ai dat la 'mpărătic, 
La vc�nica veselie, 
�i la mul\i ani să Yă fie! " 

Tu eşti întiii ncsminlitr,, 
Decât cerul mai cinstit:, 
De înţeleptul Solomou. 
Cu rostu de G!tecleo,i.

Cu toiag de migdales, 

Aron c.ile ('!) s'a :llcs, 
�i'n iesle sălăşluit 
Şi carte-ai pecetluit. 
Şi nu scrie cu dreptă\i, 
Unde doresc întclcpti. 
De acum până'n vecie 
Mila Donmulni să fie 
Tuturor de bucurie, 
Intru Yccii de vecie a_ 

1. Culegere din corn. 'fepu, jud Tecuciu.
Variante în Pan, oj). cit., cânt. S; R.-Codin. l\lihalache, op. cit.,

p. 100, melodie.
2. Spuse de Gh. J. Gaviloaie, corn. Valea-Seacă, jud. Neamţ, şi împărt.

de d-l I. Preutescu. 
Variante în Pan, op. cit., cânt. 16. -\'ezi mai sus No. 4. 

3. Dela V. l\'\elinte, corn. Nemţişor, jud. Neamţ. impărt de d.l Al.
Moisei. - Ca şi no. 15, pildă de recitare coruptă. 
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,.III. Călirea s11j/el11/ui. 

O, suflete ticăite. 

Ce-\i mai muţi vieaţa înainte. 
De cele păcate multe, 
Nu-ţi mai poţi aduce-aminte! 

O, de trei ori ticăloase, 
Vai, sunete păcătoase, 
Vremea \i-e sli ieşi din oase. 
Acum Dumnezeu te chiamă. 
Pentru toate să-\i dai scamă, 
Să-ţi dai scama de păcate 

O sunete căite 3, 

Nu mula ziua nainte, 
Ci stai de te hodineşte. 

I 8. 

I 9. 

De păcate nu \i-i greaţă 
Ca ::llbinci de dulceaţă ! 
Te lăcomeşti la o treabă, 
Ca şi viaţa la olraYă ! 1

• 

La sfintele judecate. 
Mila ta, Doamne, să fie 
De acum p:lnă'n yccie, 
Cu dar şi cu veselie 
Şi la noi cu bucurie. 
Amin, boieri să yă fie! 2•

Tacli1rn (?) ti-o pregăteşte, 
Şi un mire neauzit, 
Veşnic ne mai pomenit!• 

IX. Spaima mor/ii "

20. 

fmpăraţii şi cu crnii 
Fac cetăţi cu aii 0 

Dar încă SC mai nevoesc 
De mai tare le 'olărese. 
Nantc, nante, minunate 
Cu lanţuri de fier legate. 
Ca moartea să nu-l gr,scască. 

Amin, 
Amin, 

A�a 1-(răeştc Domnul, 
Ca să 'nţeleagă omul; 

2 I 

faca moartea l-a găsit, 
Prin codru plimbându-se 
Şi mi l-a întrebat: 

Pe unde mi-ai umblat? 
Mi l-a luat 

Şi mi l-a trântit, 
De iarbă în creştet i-n crescut! 1•

Omul cât trăeşte, 
Bea şi se veseleşte 
Şi de moarte nu gândeşte. 
Atunci moartea vine miinioasă, 

1. Spus de i\laranda Busuioc, corn. Nemţişor, jud. ?\eamţ. şi împart.
de d-l Al. Moisei. 

2. Se aude prin corn. Schineni, jud. Tutova, împart. de d-l D. r.

Farcaşanu. 
3. Poate ca : O suflete ticăite, ca mai sus.
4. Spus de d-l· V. Brehneş, de loc din Tg. Ocna.
5. Cfr. O. Russo, Elenismul în România, Buc. 1912, nota de sub p. 31.
6. Anii.
7. Culegere din Nemtişor-Neamţ, împart. de d-l A. Moisei.
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;\li-1 ie din c:1să luminoasf1 
Şi-l duce într'un bordeiu săp:11 

[în pământ. 
Atunci îngerul a strigat: 

Ami11, amin, 
Aşi\ ne grăcştc Domnul, 
Să asculte tot omul, 
Să asculte rără pricimire, 
Că moartea 'n lume este marc, 
Pe nimeni prieten nu nrc. 
De bătrân nu i-i rnşine, 
�i la tânăr încă vine. 
fmpăra\ii şi cu crnii 
Fac ceHi\ile cu aii 
Şi încă se mai nevocsc 
De le mai întăresc 
Qu ziduri groase, 
Cu tunuri frumoase, 
Cu por\i ferecate, 
Cu lanfuri de fier legate, 
Ca într' însele să vecucască 
Şi la moarte să m1 gfindcască. 
Dar omul când bea şi se veseleşte, 
Atunci moarte mi-l găseşte, 
In pământ ca mi-l trf111tcşte, 

Amin, amin. 
Aşa grăcşte Domnul, 
Să in\clcagă tot omul. 
Gândindu-se cu blfmdc\c 
Asemenea asemineţe. 
Că nimenea să nu giindeasc:"i, 
Că'n lume vrea să trăcască, 
Că'n lume moartea-i ma:i mare, 
Tuturor Ic stă'n spinare. 
De cel bătrân nu i-i rnşine, 
La cel tânăr încă vine I 
De boga\i nu se sfieşte, 
La împăra\i cu siln merge 
Şi pe to\i de nume-i şterge. 
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22. 

23. 

- Omule, omule, cflt ai trăit,
De ce nu \i-ai dat bine pentru tine,
Ca să mergi la raiu cu mine!

Amin 1 !

Iarbă Yenlc 'n cap îi creşte. 
Şi 111i-l ica din cf1mp Ycrdc şi 

[frumos, 
Şi mi-l pune în sicl'iu negru şi 

lîntunecos: 
Şi mi-l ie:a din curti albe şi vă

[ruitc. 
Şi mi-l pune '11 sicrie negre şi 

(cernite. 
A riccstor cur\i, boieri d-strr,, 
Asculta\i lnchinăciunca noastră ; 
Precum scrie şi la cnrle, 
Căuta\i numai la dreptate. 
Să vă lăsa\i toate la pământ, 
De vă căuta\i de sullet. 
Sfânta naştere :1 lui Hristos 
St1 vă fie ele folos 
Şi srnntul mai mareic Vasile ce 

[vine, 
Să vă ne de muli bine, la 111111\i 

[ani! 2•

Că împăra\i şi craii 
l�i rac cet:i\ilc cu anii
Cu ziduri groasr,
Cu tunuri frumoase,
Cu por\i ferecate,
Cu sban\uri de fier legate.
�i într'însa vor să trăcnscă,
Să şcadă, să ve\uenscă,
Şi de moarte să 1111 gândească !
Dnr moartea când vrea să vie.
Nu dă de veste ca să [se] ştie!
Că ea-i fără ochi şi gloate,
Pc to\i de nume-i sconte.
Când omul se înveseleşte,

I. Culegere din jud. Neamţ, de acelaş.
2. Culegere din Schineni, jud. Tutova, împart. de d-l D. I. Fărcăşanu.
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Atunci moartea-l găseşte, 
Şi-l iea din scaun luminat 
�i-l trânteşte mort în pat; 

Grăit-a Domnul 
s·asculte tot omul: 
Să ascultaţi fără price, 

ă asculta\i ce voiu zice: 
Grăindu-vă cu blândeţe, 
Lasaţi inimii să'nve\e, 
Că tot omul de sub soare, 
Când îi vine vremea, moare. 
Moartea este'n lume mare, 
Pc nimeni prieten n'arc: 
De bogat nu se sâeşte, 
De bătrân n'are ruşine, 
La cei tjncri îoc."i vine. 
Numai la împărati merge mai cu 

[silă, 
C.ă impăra\ii şi cu craii,
Fac cetăţile cu anii
Şi'ncă tot mai zălJo,·esc:,
Pâ11'cc zidurilc'ntilresc,
Că rac ziduri groase,
Cu turnuri frumoase,
Cu porţile ferecate,
Cu lanţuri de fier legate.

Amin, amin, 
Ascultaţi acestea toate, 
Lucru carele se poate. 
Că'mpăra\ii şi cu craii 
Fac cetă\ilc cu anii, 

Se silesc 
De lc'ntăresc, 
Cu ziduri groase, 
Cu turnuri frumoase, 

Ca'ntr'însele să vie\uească, 
De moarte să nu gândească. 
Că moartea este 11umitare s, 
J:\u se teme de Domn marc, 
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�i-l iea din câmpul verde, frumos 
Şi-l trânteşte'n pământ întunecos !1 

Când ei bea 
Şi veselia, 

Atunci moartea mi-i găsi::\. 
Şi-l lua din coltul luminat 
:;ii-1 trântia f:'iră vieaţă 'n pat; 
Şi-l lui\ de sus, dela vânt, 
Si-i trântii\ mort în pământ. 
Şi el vrea să se mai ridice, 
Dar nimica nu mai zice; 
Purcede ca un om străin. 
Avuţiile-i rămân. 
Să nu socotiţi că fra\ii şi surorile 

[ v'or trăi, 
ărindare v'or plăti, -

Că rra\ii şi surorile atâta s'or in-
[vrăjbl, 

Până la groapă te-or porni. 
Cnii te-or scoate din cas5, 
�l\ii s'or f'ădl la masă; 
Şi te-or duce la mormânt 
�i te-astupă cu pământ. 
Iarbă verdc·n creştet li-creşte 
Şi nimic nu foloseşte !_ 

�liicar să fie 
Singurul împărat, 
II ica din scaun luminal 
Şi-l trrmteşte mort în pat. 
Cf11nl la groapă că-l dusese, 
Numele i se uitase. 
Aşa, omule milostiv, nu te gândi, 
Că ai feciori şi te-or pomeni, 
Că cu cât vei lua cu tine, 
Cu atâta vei prinde bine, 
De acum şi până'n vecie, 
Mila ta, Doamne, să fie, 
Cu dar şi cu bucurie•. 

1. Culegere din Ciureşti, Jud. Tutova, impărt. de d-l Gh. Ciurescu

2. Culegere din Ţepu, jud. Tecuciu.
3. De sigur ca e o corupţie, pentru : 'n lume tare.
4. Spus de T. Tataru, din Vizureşti, jud. Tecuciu.

Pamfile, Crăciunul. 10 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



O, pricină minunată. 
De'ncepul, din lumea to:1lii, 
De'ncepul şi din vecie, 
Precum la carte ne scrie, 
Că lumea e'nşelătoare 
Şi foarte :imăgitoarc, 
Căci înşeală şi-amăgeşte 
Şi pe tot i îi pri.losteşte.
Ales pc cei bo�::i\i ro�,rte, 
Ce nu mai gândesc la moarte, 

O, trupe ticăloase, 
Te vezi în casa frumoasă ! 
Dacă ai vrea arn\ic. 
Nu li-o tine'n semeţie 
Şi dă ce,•i• pentru mine. 
Să mergem la noi cu bine, 
Şi la raiu să vecuim, 
De moarte să nu'ngriji,n, 
Că moartea e moarte m:ire. 
Oe tot omul frică n'are ! 
Că moartea când vrea să vie. 
Nu M, veste ca să se ştie, 
Ci te iea cum te găseşte, 

Omul cât trăcşte'n lume, 
El cu toţi se arc bine, 
Nu şlic când moartea-i vine, 
De li-I iea de lângă tine 
Şi-l duce pe ceea lume, 
La scaun de judecată. 
Unde n'am fost niciodată. 
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26. 

27. 

28. 

Căci vorbc-;c din bogăţie 
Şi se lin din semeţie. 
Că ci tot o sfi trr1casci-. 
Şi lumea s'o moştenească. 
Iar in cele de pe urmă. 
Vieaţa dacă li se curmă, 
illor întocmai ca şi omul 
Şi bol-(alnl ca şi robul, 
Căci moartea nu vrea să ştie, 
Oe averi şi bogă\ie 1• 

Sufletu-ţi 1lin piept răpc,:'IC. 
Oin scaunul luminat. 
Te trânteşte mo11rtca'n pat. 
Uin scaunul zugrăvit, 
Te trânteşte la pământ. 
Din câmp verde şi frumos, 
Te trânteşte în 'lunecos! 
Lasă mulii casă frumoasă, 
Mcrge'n muncă şi'n pedeapsă 
Raiule, grădină dulce, 
Noi de-aici nu ne-om mai duce 
De mirosul florilo1·, 
De viersul paserilor t_ 

Sau la hinc, sau la rău. 
Unde-i voia lui Dumnezeu! 
Nu ştii viea\a omului! 
E ca floarea câmpului: 
Dimineaţa înfloreşte, 
Peste zi se vestejeşte! 3

• 

1. Spus de d-l Lt. T. Vişinescu, din Ploeşti.
2. Culegere din Halangeşti-Zaicoi, j ud. Dolj, împart. de d-l N. I. 

Dumitraşcu. 
3. După un manuscris mehedinţean. împart. de acelaş.

Variante în Marian, Immormâutarea, p. 337, 498 - 9; Pr. L C.
Beldie, op. cit., p. 73-5; Voronca, op. cit., p. 75- ; Pan, ed. 1892, cânt. 
10; Rev. p. ist .. arii. şi filolog. An. fi, Voi. I, fasc. I, p. 100. 
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X. Rămas b1111. 

O amar, o ticăloase 
Suflete cc ieşi din oase. 
Că mi-i lumea mângâioasă. 
Am mai fost la judecată. 
!ugerul atuncea-mi zice.
Cu lacrămi ferbin\i că-mi plânge:
Iată moartea a venit,
De pomană 1:u mi-am dat.
Nu mi-am dat, c'am veselit
Şi de monrtc n'am gândit.
Veniti fraţi, veniţi surori,
De mă•mpodobi\i cu flori:
Vcni\i fraţi. veniţi cumna\i.
De mă'mpodobiţi cu brazi:
Vin şi tu a mea sotie,
Ce mi-ai fost la cununie,

Ah, amar şi grea durere. 
Moarte fără mângâiere! 
Şi o moarte mânioasă, 
Astăzi mă scoate tlin casă: 
Şi cu jale mă desparte, 
Ah, de neamurile toate! 
De fraţi, surori şi părinti 
Şi de prieteni iubi\i, 
Şi alta nu-mi dă nimică, 
Fără numai groază. frică, 
Alta nu mi-a dăruit: 
Fără numai un mormf111t, 
Ca să trăcsc în vecie 
Cu lacrămi şi cu urgie, 
Lacrimi nefolositoare, 
Ca omul după cc moare, 
S'ajute nimic nu poate 
Averile lumii toate. 
Eu, de-acuma înainte, 
Nu voi mai vorbi cuvinte, 
Că mă duce, unde. nu ştiu. 

30. 

Mâna amândoi s'o dăm, 
Amfmdoi să ne iertăm. 
\'cnili şi Yoi copilaşi. 
Dragii talii focioraşi, 
Să vă mai sărut odată, 
Că vieaţa mi-i scurtată : 
Şi de-acuma pc vecie 
l\lerg la casa cca pustie, 
Fără uşi, fără fereşti, 
Intri 'ntr'insa, vic\ucşti ; 
Fără uşi, fără obloane, 
Intri'ntr'însa, plângi cu jale: 
Şi-amin, boieri, să vă fie, 
Cu dar şi cu bucurie. 
Şi-amin, sffmt Botez cc vine, 
Sii-1 petrece\i cu mult hine '. 1

• 

�i la Yoi n'am să mai viu. 
lată, mă călătoresc, 
Nu mă mai chem om lumesc. 
Ci mă chem 1111 lut uscat, 
Ca mâne Yoiu fi uitat 
De rude şi de părinţi, 
Ca cei din veac adormi\i. 
Că soarele mi-a apus 
Şi cu din lume m'am dus. 
Merg la un loc de> suspin 
Şi la un lăcaş străin, 
Prinlr'un codru 'ntunecat, 
La un loc prea depărtat, 
De unde nime nu poate 
A ,•cni să spue toate. 
Tn lumi străine-am intrat, 
Oe-:.icum sunt înstrăinat. 
Vcni\i, fraţilor, vă strângeţi, 
Părin\i, surori, de mă plângeţi. 
Veniţi, vă lu:1\i iertăciune 
Cu lacrămi de 'ntristăciunc. 

1. Culegere din corn. Ciureşti, jud. Tutova, împărt. de d-1 Gh.
Ciurescu. 
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Veniţi şi voi prietini. 
Că de-acum suntem străini, 
Că iată eu am plecat 
In mormânt întunecat, 
�i aici om sit petrec 
Pân' la judeţul cel drept. 
Şi în el m'am aşezat 
Ca unul ce-s vinovat. 
Ieri umblam stând şi vorbind, 
Astăzi văd că sunt pământ. 
Neştiind ziua, nici cea�ul 
Când mi s'a închide glasul. 
Şi acest cumplit pahar, 
Imi pări'l foarte amar 1 

Ah! cc pahar veninos, 
Cât de curând m'a dat jos. 
Şi m'a dat la piericiunc, 
La mormânt şi putrejune. 
�ed cu mânile pc piept 
Şi pe moarte o aştept. 
Cu fruntea posomorîlă 
Şi cu l'a\a veştejită. 
Sunt cu mânilc legate 
Şi picioar'le nemişcate. 
Toată firea cea gândită, 
De Domnul împodobită, 
In pămfmt s'a pogorîl 
�i Iul negru s'a făcut. 
Spăla\i-mi trupul cu ap1i, 
Şi mă petreci la groapă. 
Stropiţi-mă �i cu vin, 
Ca pe un mort �i străin, 
Şi le lllsa\i toate jos, 

O, amar şi grea durere. 
Jale făr' de mângâire, 
O. pl:în.gere ne'ncctată,
Lacrămi, pâraie vărsate,
Că azi moartea mă desparte
�i mă duce 'ntr'altă parte,
Pe o cale depărtată,
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3 I.

Că-s străin şi păc:'itos. 
De sărăcie doresc 
Şi ca ceara mă topesc, 
Ca cerbul spre apă rece, 
Când în pustie petrece, 
Departe de lacul său, 
Aşa pătimesc şi cu. 
Und<:-i cinste şi mărire, 
Moarte lasă pustiire: 
Slava toată şi cuvântul 
Le-a acoperit pământul. 
Unde-s rra\ii cei iubi\i, 
Şi aproape cunoscuţi'? 
Veni\i rnde şi părinţi, 
De viirsaţi lacrimi fierbinţi. 
Vcni\i nel1m11ri şi noroade, 
De mă scoateţi dela moarte. 
Veniţi surorile mele 
Şi-mi aduceţi mf111g:îicre. 
Veni\i şi voi, iubiţi l'raţi, 
Şi cu s:îq.(uinţă sta\i, 
Rugaţi-vă toţi cu sete, 
Dumnezeu ca să mă ierte; 
Huga\i to\i pe Dumnezeu, 
Să mă duc în raiu şi eu. 
In raiul cel întlorit, 
S'aud îngerii cântând. 
Inaintca lui Hristos, 
Tngcri cântă prea frumos. 
Pc cerescul împărat, 
II măresc neîncetat. 
Laudă lui i se cade, 
Ca uu puternic în toate 2• 

Unde n'am fost niciodată ... 
Că pc mine mă aşteaptă 
La judecata cea dreaptă ; 
La mine e scris în frunte 
Cc dreptate m'o ajunge. 
Săriti fraţi, vecini, cu to\ii, 
Să petrecem ceasul morţii, 

I. Despre pahar,,l morţii, vezi T. Pamfile, Povestea lumii de de

mult, p. 108. 
2. După un manuscript vechiu aflat la I-I. Popa, Zorleni, jud. Tu

tova, împărtaşit de d-1 D. I. Farcaşanu. 
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Că de astăzi înainte 
Nu voiu mai grăi cuvinte; 
Că azi în mormânt mă pune 
Şi soarele că-mi apune! 
-O vai, că mă rog şi tic,
Prea dorita mea soţie:
De milă dela părinţi
Plângeam cu lacrămi fierbinţi ;
De mila de !'a mea maică,
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32.

Plângeam cu 1111ma seacă ; 
De mila de l'ai mei fraţi, 
Vărsam lacrămi necurmaţi ; 
De mila dela surori, 
Plângeam cu multe sudori ; 
Dumnevoastră să vă fie 
Tutulor cu bucurie 
Şi cu mare veselie. 
Amin, Doamne, slavă \ie ! 1 

Pentru unele asemănări, se adaoge C<Muslrarea suflelului şz a 
!rupului» :

«Zăce S11jleJ11/: 

Ah trupul meu cel de Iul, 
De ce eşti nepriceput·? 
Nu găncleşti că vei muri 
.Şi în pămăot vei putrezi'? 
Cum iubeşti o desfătare 
Foarte ră şă trecătoare! 
Cu mănd1"ia te măndreşti, 
Nu ştii c'ai să putreieşti ·:
Deci pofteşti în năl\ime 
Sau să ou te faci putoare. 
Vor mânca viermii din tine, 
Cum pofteşti tu mfincări bune. 
Nu-li vie în gănd de moarte 
Şi de spurcatele fapte, 
Ce gândeşti neîn_ccta t 
Că mai fi mai desfătat, 
Mă legi cu grijă pc mine, 
V rai să mă necinsteşti de biuc ! 

Trupul: 

Ah sunete împotrh·itoare. 
Tare îmi faci supărare, 
Vrei acum să mă lipsf1şti 
De desfătările lumeşti. 
Vrei să mă duci la pustie, 
Să mă ajungă gre urgie; 
La mare pustietate 

Să fiu dat până la moarte ; 
Să las o frumoasă lume 
Şi să umblu prin pădure, -
Dintr'atătea măncări bune, 
Acolo să n'am nici păne "/ 
Dintr'atătea haine multe, 
Acolo să n'am nici rnpte·/ 
Să mă fac singur de răs. 
Să umblu prin munţi ca un urs ·! 
Să lepăd hainele mele 
Şi să înbrac altele răle '1 
Eu să lepăd haine frumoasă 
Şă să îmbrac o urătă rasă·/ 
Să lăpăd haine bune 
Şă să îmbrac un sac de lănit ·1 
Să lepăd conduri luciţi 
Şi să încălţu bocănce ură\i? 
Ba nu te voiu ascultă, 
Ca să fac pe voia ta, 
Că dor nu-s nebun ca tine, 
Ca să mă lepăd de bine. 
Mai bine oiu măncil şi oiu be 
Şi oiu petrece cum oiu vrc; 
Mai bine oiu petrece în lume 
Desfătându-mă cu tine, 
De că I la pustietate 
Să n'am pace pănă la moarte. 

I. Culegere din corn. Baieşti, jud. Vâlcea, împărt. de d-1 N. I. Du
mitraşcu. 

Variante în N. Păsculescu, op. cit.-Pan, ed. 1892, cântecul 22. -

\'oronca, op. cit., p. 76. 
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Tu cum te-ai săturat 
De n petrece tl csfii ta t ! 
Oc'ntr'ntătn nebunie. 
Acum vrni călugărie'! 
Ia vezi cu cc mă ccrcctc:1ză 
Şi cu cc mă înlricoşe;iză: 
Să nu bcnu, să nu mănăne. 
Să slăbesc, s:, mă usuc ! 

S11fir111/ : 

O, sărnce trnp osăndit. 
Cum ni să te faci pămănt. 
Cei ce tu le găndcşti, 
Iată mănc vei murl. 
Şi ntuncc:1 vei dori, 
Vei dori cuvăntul meu, 
Cănd vei ajunge la mai greu. 
De nu vei asculta de mine, 
Ln ce te sl'ătuesc bine, 
Vai şi :rnrnr de tine I 
Au, nu ştii tu trnp osăndit, 
Că ai eşit gol din pămrmt, 
De când în lume vic\ueşti, 
Tot mortăciune porteşli. 
1n cinste, în slavă, hogăţăi, 
Pururea dorind să fii. 
Ah, ţărnă, în pămănt. 
Cum pofteşti să fii slăvit. 
Tot :miar şi îopu\it ! 
O trup rău şi cu putoare, 
Cum pofteşti dcsfiităciunc, 
O trnp rău şi înpuţăciune, 
Tot desfiit::iciune pofteşti, 
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Şi de monrte nu găndcşti ! 
lncarci sarcina în spate 
Făcăud răută(i spurcate. 
De nu mă vei asculta pc mine, 
Cel cc te sfătucsc bine, 
Cu draci te vei munci, 
Din bine te vei lipsi. 

Tr11p11I : 

.\h, snllel<>, m'ai îngrozit, 
Tot spu inel u-111 i ele sfărşi t. 
Iată. dragă. merg cu tine, 
Povă\ueştc-mă bine. 
Hai dar la pustietate, 
Să mă spăsesc pânr, la moarte, 
Cc-mi ajunge aşternut, 
Un butuc mare cioplii; 
Cc mi-a ajunge de mi\ncat, 
Un posmag mea (sic) şi uscat; 
Cc mi-a ajunge înbriicăminte, 
Ncşte haine căi de rupte. 
Acum nemecă nu voesc, 
Numai să mă măntucsc. 
:\I'au cuprins o fricii nrnrc, 
De-abc mă \inc pc picioare, 
Căci cu totul m'au cuprins frică, 
Găndincl la straşnica muncă. 
Acum mă căcsc bine, 
Că-s toate dcşărtr1ci11ne. 
Ori căi îmi vei poronci, 
Toate le voiu înplini, 
Ca să le sl'ărşcsc bine 
�i odihnă în veci. Amin 1• 

XL ]11dem1a de npvi. 

3 3-

Asculb1ţi acestea to:1 te 
Şi Ic faccti Clllll SC poale, 
După vieată este şi moarte. 
Omul după tot pământul 
Sii-1 ascultăm cu cuv:'.intul. 

Cerni în vene se sfârşeşte, 
La judetii se vor strânge, 
Păcătoşii to\i vor pli\ngc. 
Valea cca cu foc va merge, 
La toţi cei f'ără ele lege. 

I. Ointr'un caiet miscellaneu, impărt. de d-1 D. Gr. Furtună, scris
pe la 1842 de un N. Borcilă, poate că în mănăstirea Secului. 

Variantă în Pr. I. C. Beldie, La, cislri. p. 75-6. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



Acolo-i Vieana I cca 'nfocată,
La javeşnici 2 căutată, 
Cu cămări nestâmpărate, 
Şi Cil paturi înfocate, 
Curvarilor sunt cetate. 
Viermii cei neadormiţi 
Tâlharilor sunt găti\i. 
Sunete cc ieşi din oase, 
Vremea mi-i să ieşi din oase, 
Scoate haina, cea mândră, fru-

[moasă 
S'o îmbrac 
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Să merg la casa cea de vac. 
- Ba cu hain:l nu ti-oiu da-o
Tu pe lume c'ai trăit,
Pentru cc nu te-ai gătit,
Că nu ştii ceasul când vine,
Şi moartea cându-i la tine.
:\1oartea când te întâlneşte.
Dela trnp te dcspărţcşte.
Nu mai este cu putinţă,
Ca să faci vreo biruin\ă.
Şi nici cu îngăducală,
Ca sfi faci vreo socoteală ! �

XII. Raiul f' Iadul.

Veniţi fraţi, veniţi surori, 
De mă 'mpodobiti cu nori, 
Şi-mi Inaţi o iertăciune. 
Că mă duc pe ceea lume. 
La scaun de judecată, 
Unde merge-o lume toati'i. 
far în raiu când m'am uitat, 
Ce-am văznt m'am hucnral. 
Am văzut pomi încărcaţi, 
De copii botezaţi ; 
Dar în iad cilnd am intrat. 
Cc-am văzut m'am spăimântat: 

Of, amar şi grea durere, 
Moarte făr' de mângâiere, 
Şi o moarte nemiloasă, 
Scoale-ţi sullctul din oasă. 
Nu ştii ceasul când soseşte, 
�i moartea und' te 'ntfilneşte. 
Veniţi fraţi, veniţi surori, 
Să mă 'mpodobi\i cu flori, 
Că mă duc pe ceea lume, 
Unde nu cunosc pc nime, 
La scaun de judecată, 

1. Pentru Gheieiia.

2. Pentru zavisfoici.

35 

Am văzut pomi încărca\i 
De copii nebotcw\i, 
�i-i purta din loc în loc, 
Şi-i bătea cu biciu de foc. 
Şi-i purta din scară 'n scară, 
�i-i bătea cu biciu de pară. 
Raiule, grădină dulce, 
Nu-mi mai vine a mă duce. 
De dulceaţa ta cca dulce; 
De dulcca\a pomilor, 
De mirosul norilor, 
De cântul !)ăsărilor '. 

Unde merge lumea toată. 
Acolo cum ajunsei. 
Ce văzui. rnă 'nspiiimi\ntăi: 
Văzui mesele ne 'ntinsc 
Si [ăcliile ne-aprinse. 
D:1r la raiu cum ajunsei, 
Cc văzui, mă minunăi: 
Văzui mesele întinse 
Şi lăcliilc aprinse, 
Copilaşii botcza(i 
Toţi cânt:lu şi ciripiau, 

3. Culegere din corn. Ţepu, jud. Tecuciu.
4. Culegere din Nemţişor, jud. Neamţ. împărt de d-l AI. Moisei.
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Pe părin\i îşi vescliau. 
Copiii ncboteza\i 
Tot cântau prin pomi uscaţi 1,
Pe părinţi îi blăstămau. 
Scaraoschi cel mai marc 

Apoi: 

Amin, Amin, 
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Şcadc pc-un suflel călare 
Şi strigă în gura marc: 
- Daţi cu biciur'le mai tare!

Şi sboară din loc în loc
�i tot dă cu biciu de loc ! 

Această proslăvită zi a Naşterii lui Hristos 
Să vă fie şi duneavoastra de folos!� 

XIII. Veselia cerească.

36. 

O Maică prea curată, 
Venim pe an la dumneavoastră 

[l'âte o dată 
Pentru a vă da bucurie, 

Să aflaţi, 
Să vă bucuraţi, 

Cum s'a bucurat Dumnezeul meu, 
Când porunci dădtl sfinţilor, 

Sfinţilor, 
Şi părinţilor 

La ziua tatiilui cca marc, 
Când s'a pornit în cer horă marc, 

Când toţi sfinţii 
Şi părinţii. 

Ca nişte oameni cumin\i. 
Jucat-au prin zori, 
Până la nouă ori. 
Iar după amcază, 
Nici că se mai curmcaza. 
Hranghelii şi toţi sfinţii, 
Cu Vasile, cu Ieremia, 
Şi cu Trisfetitele, 
Cu Sfânta Evdochia, 
O, Maică preacurată ! � 

I. Tntr'un pluguşor cules din corn. Ţepu, jud. Tecuciu. colinda
toni spun că: 

Seara buna ne-am luat 
Si la raiu că am plecat. 
Când la raiu. raiu 'ncuiat: 
Trei mătănii c'am facut, 
Dumnezeu cel milostiv 
Trei îngeri că ne-a trimis, 
Doi de spete ne-a luat. 
Unul uşa ne-a descuiat 
Şi în raiu că ne-a băgat. 
Ce-am văzut, ne-am bucurat : 

Mese 'ntinse, 
Făclii aprinse, 
Pahare pline, 
Bucate bune! 

Cine-şi dă pe astă lume ! 
Adam bea şi veseleşte, 
De pacate nu gândeşte! 
Seara bună ne-am luat 
Şi la iad că am plecat. 
Când la iad, iadul descuiat. 
Şi înuntru c'am intrat; 
Ce-am văzut ne-am speriat: 
Copii mici, nebotezaţi, 
Tot în lanţ de fier legaţi, 
Tot neveste tinerele 
Şed călări dracii pe ele ; 
Vornicul satului 
(E] harmasarul dracului ! 

2. Culegere din Larga, jud. Bacău, împărt. de d-l C. Vartolomei.
Variante în Voronca. op. cit., p. 79-83; Pan. op. cit., cânt. no. 20.

3. Culegere din com. Ţepu, jud. Tecuciu.
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XIV. Păcatul strămoşesc 1 

37. 

Veniţi toţi cei din Adam, 
Cu toţi flii lui Avram. 
Să-i cântăm versul de jale 
Pentru-a lui Adam greşale ! 
Căci Adam dac'a greşit, 
Oomnul din raiu 1-u gonit. 
- Mergi, Adame, dela mine.
Dacă te-ai lipsit de bine.
Nu te-ai lipsit de vieaţă,
Ci te-ai lipsit de dulceaţă.

Trei crai dela răsărit. 
Cu daruri s'au pregătit, 
Spre Rusalim au pornit : 
Când pe calea purcedea, 
Steaua 'nainte mergea. 
La Rusalim au ajuns, 
Steaua 'n nour s'a ascuns. 

- N'a\i văzut,
N'ati auzit'?

Hristos unde s'a născut, 
Că nouă ni-i de 'ntrebarc, 
Naşterea de 'mpărat mnrc. 
Oin fecioara Mnria, 
Din sămănţa lui David, 
Şi clin roada lui Avram, 
MAntuirca lui Aclam'? 

- Of, Adame,
Of, Aclame!

Ce ţi-am greşit ţie, Doamne'? 
- Fugi, Adame, dela mine,
Că te-am lipsit dela bine,
Pc valea cu plângerile,
La curţile lui David.

Şi-a ieşit Adam plângând, 
Cu sapa 'n pământ săpând 
Şi Eva 'n furcă torcând. 
Şi de-acum până 'n vecie, 
Mila ta, Ooamne, să fie, 
Cu dar şi cu bucurie, 
Că ne-ai scos dela robie 
Şi ne-ai dat la 'mpărăţie, 
Amin, Doamne, slavă ţie!• 

La scaun de judecată, 
Unde merge lumea toată 
Şi ţim,tttl jumătate. 
Juclcţii vor judecă, 
Trâmbiţaşi vor trâmbiţa, 
Văzând iadul cum va strânge. 
Păcătoşii cum vor plânge. 

Doamne, porunca-ţi călcai, 
Şi de raiu 
Mă lepădai, 
Mă lepădai 
De vicaţă, 

Şi de-a raiului dulcc:::ţă '. 
Raiule, grădiuă dulce, 
Nu mr, 'ndur a mă mai duce, 
De dulceaţa ta cea dulce, 
De dulceaţa merilor, 
De graiul paserilo1·, 
De cântecul cucilor, 
De rt'icoare<t apelor, 
De cracăfal s broaştelor, 
De mirosul florilor•. 

1 Vezi asupra acestui subiect, a mea Povestea lumii de demult, 

p. 80-95.
2. Culegere din com. Ciureşti, jud. Tutova.

3. Orăcăitiil, orcM11l.

4. Culegere din com. Tepu, jud. Tecuciu.
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Veniţi toţi cei din Adam, 
�i cu fiul lui Avr:im. 
Să cântăm cu viers de moarte 
Ale lui Avram pacatc: 
Să cântăm cu viers de jale 
Ale lui Avram greşalc. 
Că Adam dac'a greşit, 
Domnul din Hai 1-a gonit, 
Din rainl cel din Edem, 
Osândit cu greu hlestcm 
Şi din Raiu afară dat, 
De-al lui bine lepădat, 
A şezut jos într'un loc, 

Tu, Adnmc, cc-ai lucrat. 
l\Iarc porunc' ai călcat, 
Porunca lui Dumnezeu, 
De care mă tem şi cu. 
N'ai pă:-.it vreo trei cuvinte, 
Ca să stai în raiu cu cinste. 
Te-ai lăcomit ca un 0111, 
Şi-,1i întins mâna la pom, 
Şi din pom când ai gustat, 
Cu moartea te-ai îmbrăcat. 
- Tu, Adame, să te duci,
Să te duci în loc pustiu :
Loc pustiu să stăpâneşti,
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39. 

-JO. 

Plăngând cu lacrărni de foc; 
Raiul cu jale-I priviii. 
Către el aşii grăiii: 
- O ruiulc, lăcaş sfânt,
Nu vezi în cc jale sunt·/
C:1 sunt greu 1wghisit

�i dela line gonit·/
.\.mar, Evo, cc-mi făcuşi·/
Unde vom merge acuşi·/
Pc tine te ascultai
Şi dintr'accst pom 111fincai,
Că tu, Evo, m'ai silit,
De-al meu bine m'am lipsit! 1

Cu hârleţul să prăşeşti, 
Sufletul să \i-l hrăneşti ! 
�i tu, Evo, să te duci, 
Sii te duci în loc pustiu, 
Loc pustiu să stiipiincşti, 
Cu fusul s:1 sfârficşti. 
Sulletul să ţi-l hrăneşti! 
Iar tu. Şt!rpe, să te duci, 
Să te duci în loc pustiu, 
Loc pustiu să stăpfinc�ti, 
Pc pămf111t să te tfirăşti, 
Sufletul să \i-l hrăneşti! 2 

1. Culegere din Baieşti, jud. Vâlcea, împart. de d-l N. I. Dumitraşcu.
Variante în Voronca, op. cit., p. 73-5; Albina, XI, p. 36o (cu o

melodie); R.-Codin, Mihalache, op. cit., p. 100 (cu doua melodii); Pan, op. 

cit., no. 18; A. Bârseanu, op. cit., c. 22-4 (ca colinda). 
2. Dela Gr. Maftei, corn. Nemţişor, jud. Neamt, împărt. de d-l A. 

Moisei. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



CAPITOLUL IX. 

VICLEIEMUL SAU IROZII. 

Prin //icleie111, în Ţara-Românească, sau Iro'-i' prin celelalte părţi, 
se inţelege datina tineretului român de a reprezenta la Crăciun 
Naşterea lui lrns Hristos, venirea Magilor după stea, poftirea lor de 
către Irod, şiretenia acestuia de a afla pruncul prin mijlocirea celor 
trei Crai şi, adesea, înfruntarea necredinţei, personificate printr'un 
copil sau printr'un cioban 1

• 

Textele acestei reprezentaţiuni nu sunt prea numeroase: 
lntâiul, care se crede a fi cel mai vechiu, stă în capul unei 

coleqiuni numeroase de rdntece de stea, de pe la 182 I. Este foarte 
scurt ;;i cuprinde întreaga ţesătură neversificată. Ca persoane are 
numai pe Irod şi pe Cei trei rrai dela Răsărit. 

ln lipsa unui text inedit, îl reproducem in şirele următoare: 
«Irod: 
Buna vreme! buna vreme la d-v., cinstiţi boieri! 
lată am venit cu aceşti trii crai, filosofi, de Dumnăzău lumi

nători, şi de mine purtători ; şi voiu ca să•i întreb undi mergu şi 
undi dtlătoresc şi cu acesti sămi, cui să arată şi cui s.i închină? 

Ya/tuzar răspunde: 
Pre aceşti trii crai filosofi, <le Dumnezeu luminători, ce va fi 

pentru dănşii, eu voiu răspunde. 
Irod zice: 
Prin ci? 
Yaltu;_ar răspunde : 
Prin căntări. 
Irod zice: 

I. Cu privire la această datină vezi Gaster, Lit. pop. rom., p. 490
;ii urm., G. Dem. Teodorescu, op. cit., Olănescu, Tentn, ln Români, p. 25, 
şi T. 13urada în Archivn. XVU, no. 5 şi 6. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Căntă ! 
Valtuzar cântă căntare «Tu, Doamne, slăvită(!) şi mare» pănă 

în trii ori. 
Irod iarăş zice : 
Cari esti adala ? şi cari ? 
Valtuz.ar răspunde: 
Carile ti pomineşti pre tine, totdeauna să ti pomenească ; prin 

cerul (?). Şi cel ci ştii, vra să înciapă. 
lară Irod începi : 
Ci vra şi cielanţi crai ? 
Căntă după dănsul; iară după ce au sfărşit di căntat, apoi 

începi adasta Irod : 
Eu v'am numit pre voi feciori di împăraţi mari, dar voi ci 

dutaţi pi loc străin, fără armi, fără tărie; sau vreun agiutoriu dela 
mine poftiţi ? 

Răspunde al meu frate, Irimie ! 
Apoi zice toţi pre rănd, ciniş filozofie: 
Eu sănt filosoful Irimie, dispre răsărit mergu, ca să întreb di 

faslile dobitoacelor spre înpăratul Jidovilor, cărue i să închină lui 
luna şi stelele, şi toate păsările ceriului, şi să bucură di naşterea 
lui; mergu, ca să mă închin şi eu lui. 

lară Irod zice : 
Dară tu ce filosof eşti? 
Eu sunt filosoful Melhiiur, adică ci esti scris prin proorocii: 

«şi tot (cit. tu) pămăntul Vifleim, cu căt esti mai mic între Domnii 
tăi Iudei, că din tine va să nască povăţuitoriul pre norodul meu 
Israil», am venit să mă închin şi eu lui. 

lară Irod aciasta [auzind, zice:?) 
D-v. filosofi! mergeţi şi întrebaţi cu dedinsul şi di-ţi afla

pruncul născut, în es!i culcat, şi la înturnare dlorv. să viniţi ca 
să-mi daţi şi miii de ştire, ca să mergu să mă închin şi eu lui. Dar 
tu, ci filosof eşti ? 

Eu sănt filosoful Valtuzar di la înpărăţie Persi. Am auzit că 
s'au născut Hristos în Viflei1n, am venit ca să 111ă închin şi eu lui.

lară V altu zar zice : 
Dar tu ci în parat eşti ? 
lară Irod grăeşti aşa : 
Cum poţi, un filosof ca tine, să întrebi un împărat ca mine ; 

c1 înpărat sănt eu, şi ci înpărat vra să nască mai mare di căt mine ? 
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Au nu ştii tu că eu sănt Irod înparat, care pe cal am încălecat, şi 
cănd cu piciorul în pămănt au dat, tot pămăntul di frica me s'au 
cutremurat? Dar un filosof ca tine să nu să tiamă di un înpărat 
ca mine? 

Iar Valt11;;,_ar zice aşa : 
Un filosof ca mine nu să va temi di un înpărat ca tine; că 

ceeace am auzit voiu răspunde şi cărţile voiu deschide şi voiu arăta. Irod zice: 
Mergi di arată ! Valt11:;,_ari11 răspunde: 
Voiu arăta. Irod iarăş zice: 
Mergi di arată ! Valtu:;,_ariu răspunde: 
Voiu arăta. 
Iarăşi Irod zice : 
Mergi di arată ceea ci ai văzut, să să videzi (sic). 
Apoi craii încep: 11Naştirea ta» ... Apoi zici Irod auraţie (sic) 

aciasta : 

Omule, omule, creştinule, 
Părăsăşti-le di p:1catc, 
Şi lă iscusiti fapti ; 
Că lf"t cTasul cel tli moarte 
A li găti, 1111 să poate. 
Străns-ai pre lumi 
Şi 1111 ştii cui rămăne. 
Cine ştii, cum să va întâmpla, 
Ti va pomeni feciorii ori uui 
Dar mai bine să-ţi Iii făclie gala, 
Cinci să Vll dişchide poarta 
Să mergem la raiu. 

Să mergem căntănd şi dănţuind, 
Şi pre Domnul lăudănd. 
Că la vreme ce di apoi 
O vre să ni cheme şi pre noi; 
Să ni dăm sama pre dind 
Cite am fficut pre pământ, 
Nu mai multe, numai toate, 
Numai căte sănt scrisă la izvoadi. 
Veniţi ali meii gloati, 
Să vă întind în ceriu cort[ul], 
Să vă dăn:esc raiul cu totul. 

Amin 1. 

Textul lui A. Pan ne dă aceste persoane : Irod, Regele Iudeilor şi viceîmpărat,Baltazar) Gaspar Regi dela Orient (magii),Mel!Jior Călugărnl, tălmăcitorul lui Irod, Cioba1111l, 
I. Revista p. ist. arii. şi filolog., An. H, voi. I, fasc. I, p. 99-100.
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lntâiul text din G. Dem. Teodorescu, op. cit., cuprinde la 
persoane pe : 

Irod, 
Ofi.fernl, 
Cei trei crai, 
Pru11cul şi 
Doi Elini 1

• 

Al doilea text din acelaş arată pe : 
Irod, 
Doi îngeri 
Stratiode (ofiţerul), 
Craiul irodesc, 
Cei trei crai, şi 
Un cioba!l 2

. 

La amândouă textele se mai adaug persoanele menite să facă 
partea glumeaţă : Paia/a, Moşul şi Harapul, cari, după socotinţa 
noastră, nu sunt decât o transformare a caprei, adaptată gusturilor 
unor târgoveţi veseli ( «păpuşile cu perdelr))) sau unor <<cheflii trecuţi 
cu dedeochiul» («păpuşile fără perdea, pe 11/i/ă mare»). 

Un text bucovinean are pe: 
Irod împăratul, 
!ugerul,
Tratiod,
Cioba1111!,
Craii, cei trei,
Ostaşul şi nelipsitul
Cioban 3

• 

«In Basarabia, tacâmul Irozilor se alcătueşte din Irod impăral
şi Cei trei crai dela răsărit: Baltazar, Melihor şi l!imiu • ... 

In Valahia din Moravia, cei trei crai dela răsărit, Gaspar, Me
lihor şi Baltazar, merg de colindează pe la case, cu prilejul sărbă
torilor de Crăciun. Gaspar, întrebat că cine este el, răspunde: «Eu 

I. Op. cit., p. 102 şi urm.

2: Idem, p. 109 şi urm. 

3. Voronca, op. cit., µ. 85-102. 
4. Poate ca Ieremia de mai sus. 
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sunt craiul Gaspar, care aduce tămâie ş1 smirnă în semn de \'ec1-
nică stăpânire» : Melihor asemene spune că : <1aduc aur, tămâie şi 
smirnă în semn de vecinică stăp.înire». Bnlta::;_ar răspunde şi el: 
«Eu sunt craiu negru <lin ţara Arapilor, care am văzut steaua căl:i
torind şi după dânsa mă grăbesc a mă duce în \'itleim». Aceşti trei 
crai sunt îmbrăcaţi în camaşe albe, încinşi cu br:iie roşii şi de altă 
coloare, în mâni având bus<lugane cu capetele poleite cu aur şi argint,> 1

• 

In deobşte portul celor ce alcăruesc Vicleiemul este felurit; în 
unele texte se des►rie chiar portul fiecărei persoane, se înţelege, 
fără a stăbili vreo legătură intre haine şi <latină. Craii vor avei 
haine lungi, orientale. [rod va fi într'armat; m:iscăricii vor fi îm
brăcaţi cât se poate de caraghios. 

Prin unele păqi, Irozii poartă cu dânşii un chivot; acesta e 
«înalt de un metru, şi lung de un metru şi jumătate, are înfăţi
şarea unei biserici făcute din speteze de scânduri lipite cu hârtie 
unsă cu untdelemn, ca să fie străvezie, şi împodobite cu zugrăveli, 
arătând deosebite vederi <lin Berleem şi anume: Grădina palatului 
lui Irod şi parte din pia1a oraşului. In fun<l se văd case, iar în gră
dina palatului stă Irod pe tron, încunjurat cu ostaşi. Chivotul se 
luminează cu capete de lumânări de stearină, puse în tuburi de 
tinichea» 2

• 

Aproape la fel întâlnim <latina şi la Ruşi, prin părţile Kievului. 
Socotit ca un fel de mister, ca şi Binecuvântarea, şi Naşterea lui 
Isus, - şi reprezentându-se înainte de Crăciun, la Anul nou şi Bo
botează, Vicleiemul înfăţişează <<Uciderea nevinovaţilorn. Lada, lungă, 
şi înaltă de un metru şi jumătate, cuprinde păpuşi pe cari le 
joacă o persoană. «Nevinovaţii, daţi mortii, din porunca lui Irod, 
nu-s făcuţi din lemn, ca ceilalţi acrori, ci de ceară, şi soldaţii lui 
Irod, îmbrăcaţi poloneşte, îi ieau în vârfurile lâncilor. La sfârşitul 
piesei, Irod este pedepsit, şi doi şerpi vin să-l sfâşie. 

Aceste mistere sunt însoţite de piese satirice în cari se dă li
bertatea cea mai mare actorilor de lemn ; nu-i nimic dad ponegresc 
pe slujbaşi, dacă vorbesc de rău pe moşieri şi pe marii dregători 
ai ţerii, ori dacă spun în gura mare cutare taine lumeşti cari se 
şoptiau de-abia pe acolo. Aşa-i obiceiul şi nimeni nu se supără de 
această Ii m bu ţie trecătoare. 

1. Arhiva, XVII, p. 333.

'.l. Ollanescu. Teatru la Români, p. 27 şi urm.
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De caţ1va ani, acest mic teatru de papuşi care se numeşte pe 
ruseşte Vertep, adică «spectacol», merge spre pieirell 1

• 

De multe ori, cu Vicleiemul se alipesc şi stelarii cu steaua. 
Prin jud. Tutova, am văzut prin 1907 umblând lro::;,ii do seară. 

Aceştia sunt o ceată de patru-cinci flăcăi îmbrăcati cu ilice şi fus
tanele albe, cu măşti de pânz.i, în cari se află loc pentru gură. Pe 
lângă aceştia mai sunt un 1111Chinf îmbrăcat cu cojoc miţos, pe dos 
şi cu un băţ în mână. Mai este un Jidan perciunat, ghebos, şi o 
femeie. Sunt însosiţi de un lăutar ce le cântă <lip trişcă. După un 
brâu sau o horă, joacă un irud cu fata, faţă 'n fată, cu paşi la 
drepta şi la stânga şi răsucire pe călcâie, îmbrăţişându-se şi întor
dndu-se spre dreapta şi stânga. Tot astfel joacă şi Jidanul. Un
chiaşul o pisează multă vreme singur, izbind băţnl dintr'o m,1nă 
într'alca şi sărind din când în când în sus. In urmă joac.i şi cu fe
meia. L-i urmă încheie un joc al tuturora. 

După cum vom vedea, aceşti lro::;,i de seară nu-s altceva decât 
tot o înfăţişare a cnprei. 

Poporului nu-i prea place să primească Irozii, zicand că aceştia 
se răstesc cu suliţele spre icoanele <lin casă, ceeace este un mare păcat. 

Despre cei ce se fac iro::;_i, se crede dt î11gernl pă::;_itor nu se 
apropie 40 de zile t. 

Astăzi această datina aproape s'a uitat cu totul prin cele ma, 
multe păqi. 

Credem trebuincios să adaugem că o pricină, - una <lin cele 
mai nebinecuvăntate pentru îndepărtarea nu numai a Jrozilor, dar 
îndeobşte şi a tuturor cetelor de colindători,-este şi obiceiul tine
lor de a se agăţ;i de lucrurile oamenilor pe unde umblă, şi cari lu
cruri «nu-s puse bine,,. 

Din Transilvania avem această anecdotă cu privire la o ceată 
de irozi : 

«Se duseră feciorii de Crăciun, ca Irozi, şi pe la un gospodar, 
pe care-l ştiau că tăiase vreo trei porci. 

Stăteau slăninile lungi. spânzurate în ţepuşi ; te lingeai pe 
buze dacă acasă ştiai că n'ai unsoare de loc. 

Hai, se pun ei la cale, înainte de a intra în casii, ca unul să 
se suie în pod, iar altul din cas.'i să tot facă strigări, după cum a 

1. Revue de Traditions populaires, I (1886}, p. &4-5.

2. Zanne, Proverbele Românilor, IX, p. 322. 
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vede,\ că merg lucrurile în casă, ca cel din pod să ştie ce să facă. 
Cum intră ei în casă, încep a juca fata, şi unul mai gureş strigă: 

Şi te sui pe scara 'n sus, 
Şi aprinde un lenin-uţ 1 ;
Cele late, 

Cele lungi pe lângă t;ne; 
Du-te acasă, pune bine, 
C'am să viu şi eu la tine, 

Du-le 'n spate ; Si'i 'mpăr\im cum îi mai bine r 

Omul nu ştia cum să le intre în voie cu cinstea, cu vărzări7 

ş. a.; în sfârşit, isprăvi rachiul din garafă şi voia să iasă, să mai 
umple garafa din ulciorul ce era în tindă. Flăcăii tot jucau şi-i stă
teau în cale; când a văzut că omul dă buzna să iasă, cela strigă: 

Te pogori iute pc scară, 
r.'aci1 scăp pe gaztl' afară I 

S'a coborît el, şi a fugit, da pe urmă omul şi-a tras de samă 
de ce i-a jucat atâta fata, când a văzut că au sburat din pod slă
ninile şi trandafirii» 2

• 

1. Chibrit.

2. Impărt. de d-1 V. Moisiu.-Vezi această întâmplare şi cu privire
la colindătorii Crăciunului, aici, p. 49, unde iarăş se îndeamnă: 

Cele late 
Dă pe spate ... 

Pamfile, C,·,ici,mul. 
11 
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CAPITOLUL XLI. 

CAPRA, TURCA, BREZAIA. 

Incepând dela lgnnl, şi sfârşind cu zilele Crăciunului, - prin 
unele părţi, începând cu zilele Crăciunului, - cu întâia sau cu a 
doua, - iar prin altc:le obişnuindu-se numai în ziua de Sf. Vasilt
până seara, tineretul român umblă cu /111-ra, capra sau hrl':;_ain, nume 
ce-l poartă unul din flăcăii mascaţi. 

Se vede că datina aceasta a fost mai de mult practic.ită pre
tutindeni la Românii din stânga Dunărei; astăzi însă sunt părti unde 
datina s'a uitat sau a slâbit, s'a transformat, purdnd alte numiri ca: 
111ornegh, obră:;_hri, un nume nou ca cel de 111asrn/i, precum şi alte 
numiri, precum vom ,·edea. 

Cel mai bun chip de zugrăvire a acestei datine este, urmă
rind-o în diferitele părţi ale românismului. Incepem astfel cu Ţnro 
Oltul11i, de unde, sub numele de /11rcii, avem aceast:i deplină descriere: 

T11rra o fac flăcăii în scara de Crăciun, umblând prin sat ca 
să capete bani. 

«ln postul Crăciunului, se duc feciorii în şezătoare. Zic. 
- Noa, mă, să ridicăm vălav; pe cine să punem? Care dati

mat mult? 
Cel care dă mai mult, e ridicat pe mâni în sus; apoi îi cinsteşte 

vatavul cu cinci litre de rachiu. Tot atunci aleg răpita11, colari11 şi 
gazdă. Gazda să n'aibă copii să-i supere şi să le umble in lucrurile 
lor, iar colceriul ţi ne cheile dela colaci şi carnea ce o capătă; el face 
şi mâncare, în cele trei sărbăcori ale Cr:\ciunului la gazdă. 

Cînd mai sunt două săptămâni până la Crăciun, flăcăii ,·es
tesc fetele : 

- Mâne sea•ră ,·enim cu lăutarul în şezăcoare ; să ne aduceti
drpe şi beţe, ca să ne împodobim turca! 

Cer apoi voie dela popă, g/Jiră11 şi 110/areş, să le deie slobo
zenia. Acum în urmă, popa nu le prea dă, că zice că turca-i capul 
drarnl11i, iar pe unii /11rrnşi n1c1 nu-i cuminecă. 
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Turca e un bot de oaie, cu piele de iepure Fe la barbă, cu 
urechi de iepure şi coarne de lemn, împodobite cu bete şi înfăşurate 
cu plan I ici dela fete; în coarne cu dopatei de cioaie. Botul şi coarnele 
sunt dou:i lemne ca un cioc de rată de-I deschide şi iar îl închide, şi 
clăntăneşte din el, pentrucă are o aţă şi de aţa aia trage de bate. 
Botul şi coarnele sunt intepenite într'un lemn ca o măciucă de mare, 
pe care o tine în mână omul care joacă turca. Omul nu se vede; 
numai picioarele i se văd, pentrucă el stă plecat de mijloc şi aco
perit cu o pânzetură de pe masă, una ori două (una de o parte şi 
alta de altă, prinse de coarne şi adusă dindărăt la om, de se întâl
nesc şi-l acopere de tot). Pe pânzătură coasă c:'trpele şi betele dela 
fete, o ocoleşte de cârpe, de nu se mai vede alb, cârpele cusute 
una lângă alta; pe spinare, cu curele cu nasturi, puse încrucişate pe 
pânzetură. In coarne, în vârf, câte o cârpă acăţată cu un căpătâiu 
şi cu altul prinsă de spetele furcii, de pănzeturăJJ. 

Adunându-se toţi tinerii, se aleg de vătav doi colindători cari 
pornesc inaintea turcaşilor în sat unde colindă la preot, la ghirău 
şi la notareş. După aceasta ieau satul de-a lungul. Ajungând la o 
casă, intreabă : 

- Hop, lele (sau: .hei, lele) cum îti chiam:i pruncul?
Iar gazda din casă spune de obiceiu numele celui mai mic, pe

care îl rnr colind�. Pe băieti îi colindă : 

Ionică, ochi-şi negri, 
Ciobănel la oi s'a dus 
Şi hr:inză ne-oa tot adus; 

ori: 

Ale, (:heoq,:hc, slugii hunii, 
Slugii la crai s·oa b,1galu 
!;ii la vfinat I-oa mJnalu 
Cu ogarii mnândoi 

Pe fete le coli11Llă aş;\ 

But:uri\a, ochi-şi negri, 
I-lui cl'(l./er lui Domn d·i1i cer, 

Şcadc'n lerigiin de măt:,să 
Şi co,1s1i şi ciml1:seşte 

ori: 

Şi cu �uimii cu tros-lrcî. 
Să vâneze-o căprioară, 
::;;i-o vf11rnt-o cintulinii 1 ; 

Cu hir galbăn i111plclcşlc 
C1imaşe talânc-s:111, 
Şi guler fl'ii\f111c-si\11. 

(;ulerel friitfinc-si\11, 
Prii porci� tă tfinc-s:111. 

!- Ci·uta, capra f!lră coarne. 
2. Prapor, pr.if>urel, un fel de steair bisericesc, pe care îl duc şi
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«Şi după ce colindă, zic : 
- St:ara de astăsear:i, s'o a1ungem la mulţi a111 cu pace şi cu

sănătate ! 
Apoi /1111ă 1 în casă : 
- Buna seara de Crăciun, buna seara de Crăciun! 1n ce rnie

vă afla ţi ? 
- fn voia cea bună
Cu dumneavoastră dimpreună!
Colindătorilor le dă un creiţar, doi, copilul care a fost colindat.
Colindătorii mari ieau plată şi dela vătav, câte un zlot de

argint sau câte o hârtie. Apoi pleacă spre altă casă, lăsând să intre: 
in casă pe care au colindat-o, flăcăii cu /urca. 

lntâiu intră vătavul, apoi ceilalţi cu turca şi lăutarul. Pe masa 
gazdei e un colac, carne şi bani. Vatavul îşi iea banii şi-i pune în 
glugă. Colacul îl pune colăreriul în sacul ce-l poartă un om insur.1t 
in spinare. Aceasta iea ca plată 20 de colaci. Cinsteşte apoi vătaful 
cu plosca cu rachiu pe cei din casă, toţi, şi dnd plosca se goleşte, o 
umplu din butoiul pe care îl poartă căpitanul în glugă. lncepe apoi 

lăutarul să zică; îndi începe turca să joace şi apoi ceilalţi. Jocul 
t11rraş11l11i, care-i un om însurat, un flăcău, stă în a se înco\·oiit 
şi a se clănţăni, dudndu-se dela uş;i pănă în fundul casei. ln ciocul 
turcei se pun creiţarii. 

Apoi lăutarii zic pentru jucat cei din casă: intâiu fac două 
roate flăcăii cu turca şi apoi poftesc şi pe fetele din casă. 

Dacă sfârşesc, vătaful zice: 
- Feciori, feciori, aveţi gură de a mulţămi de-un colac tle

grâu frumos, faţa lui Hristos ! 
- Multămim !
Şi feciorii zic toţi.
Apoi ies.
Banii strânşi sunt ai vatafului, cari, împreună cu cei 40-50

de creiţari daţi de fiecare flăcău, sunt meniţi pentru plata lăutarului, 
rachiului şi m[rncării feciorilor, pe cele trei zile ale: Crăciunului. 
Dacă nu-i ajunge, mai pune dela el; dacă-i mai rămâne, sunt ai lui. 

In ziua de Crăciun, feciorii se duc la biserică şi după ce ies, 
merg la gazdă <le mănâncă şi joacă acela la gazdă sau la crişmă. ln 
acea z1, turca nu joacă. A doua zi şi a treia zi, turca iese la joc, 

1. Intră.
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fiind scoasă de tun.:aş; joacă ş1 ea, plătindu-i cei înaintea cărora 
JOacă. 

A patra zi de Crăciun, flăcăii merg la crişmă, beau rachiu, îşi 
dau m:ina şi îşi zic frirlalr •. 

După Crăciun turca se strică şi fetele, mergând la gazdă, îşi 
ieau cârpele înapoi. 

\'ataful, dacă vrea, poate scoate turca ş1 la A1111I 11011 sau Ro
b,11c11�ă» 2

• 

Fig. 11. Caprn. 

Un stra1:1 s.:rie că «Românii din Transilvania au şi dânşii [ca 
şi Polonii] o legendă de Crăciun, în care se spune despre un leagăn 
de aur purtat pe valurile frumoase ale mării de un laur cu coarne 
de aur 3 şi pun în jocurile lor [Jela Crăciun] pe acest taur, înfăţoşat 
de cineYa sub masca unei arătări fioroase, avân,l cap de bou şi cioc 
de pasere, pe care-l plescăeşte mereu, trăgându-l cu o sfoară ascuns,i, 

1. Şi fetele se prind surate, dar pot face aceasta oricând : când coc
pâne. de pildă, făcând o cruce de aluat, pe care o mânâncă. 

2. G. I. Piti� în Revista no1,ti, VI, p. 344-6.
3. E vorba. de sigur, de colindul cu fata care stă în leagănul din

coarnele cerbului înotător; vezi aici, p. 84 şi urm. 
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�i e privit de to\i ca un foi de m,wia-păd11rii, mânduoare <le copii. 
Cine însă vrea să n'aibă teamă de dânsa, îi aruncă un ban când 
deschide ciocul» 1

• 

Urmează acum descrierea acestei <latine, aşa cum o avem 
pentru p:iqile Românilor din Munţii apuseni ai Transilvaniei: 

"'f11rrn e cioplită şi sculptată din lemn, i11tocmai ca un cap 
<le cerb, având printre corniţe fel de fel de pa11clici şi bl'rli/e de 
mărgele şi cu clopoţei pe la urechi. De faka de desubt sunt legate 
pe la grumazi nişte sfori cu cari jucătorul îi pune capul în mişcare, 
cum îi place. Capul e înţepenit într'o bâtă mică şi groasă. lmpre
jurul bâtei dela grumazi e croită, din covoare scumpe, o haină largă, 
întocmai ca o fustă femeiască şi care e împodobită cu tot felul de 
năfrămi de mătase şi curele cu 1inte. Jucătorul intră sub această 
hainii şi răzemat pe bât:"i, face figura unei patrupede. 

Pentru a juca turca, se cere o mare deprindere. De obiceiu 
feciorii în postul Craciunului se adună seara la o casă, unde îm·aţă 
a colinda, şi unde fiind şi câte un ceteraş sau fluieraş, se aleg doi 
feciori mai îndemânateci în jocuri gimnastice, spre a se deprinde în 
jocul cu turca. 

Covoarele, năfrămile, pa11glicelc 2 şi bertiţele sunt împrumutate 
de pe la fetele fruntaşilor, pe cari, după sărbători, le înapoiază în 
,1ceeaş stare cum le-au şi primit. 

Sunt rari feciorii cari se decid să joace turca, deoarece ei cred 
că de cel care o joacă, se depărtează pentru 6 săptămâni î11ger11I lui 

/,1111 şi în acel timp ar fi lăsat în voia celui rău. Afară <le aceasta, 
jocul e atât de obositor, încât tot mereu trebue s:i se schimbe cei 
doi jucători. 

Feciorii, având <le mai înainte tocmită o gn:::._dii (casă), unde au 
să se ospăteze, în dimineaţa Ajunului �e adună şi-şi aleg un 
,•conow sau crrişmnr care să poarte grijă de-ale mâncării şi bfoturii, 
un jude sau birău pentru ţinerea ordinei, un '!.'Ornic şi doi sau trei 
feciori mai nătângi, pe cari îi numesc rai, fiindcă duc in spinare 
carnea şi colacii primiţi. Cu gătirea bucatelor se însărcinează git:;_
donin casei. 

Fiind toate ln::rnrile pregătite, în ziua de Crăciun, dup:"i ieşirea 

I. \V. Schmidt, Das jahr 1md seiue Tage, p. 2-3, ap. Ollănesru.

op. -:i(, p. So. 
2. Mai sus cetirăm: panclici.
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din biserică, feciorii se adună la gazdă de unde pleacă la colindat 
cu văsc şi cu iederă în căciuh'i, cu lăutarul şi cu turca, mai întâiu 
la fruntaşi, apoi la mijlocaşi şi pe urmă la oameni de rând din sat. 

La poarta fiecărei curţi se opresc şi doi din fruntea feciorilor 
intră şi roagă pe stăpânul casei să le permită să colinde. Primind 
răspuns favorabil, feciorii intră în curte şi se aşează la fereastră 
unde se împart în două coruri, cftntând alternativ câte o strofă din 
colindă, aşa că un cor nu e gata pe când celalt începe acompaniat 
de lăutar; iar turca face prin curte comedii. După terminarea co
lindei, feciorii intră în casă cu turca spre a jud, iar pe masă e 
pusă ci11s/ea (daruri): un colac mare făcut din grâu curat, carne de 
râmăt0r, un fiorin şi dte o doniţă de vin. 

Terminând turca cu jocul, vornicul se apropie de masă, îm
prejurul căreia sunt membrii familiei şi începe sii vomicenscă: 

Noa, feciori asculta\i I 
To\i staţi şi asculta\i, 
Că până noi am colindat, 
.fupânul gazdă bine ,s'a gătat, 
C'un colac mândrn de gr:iu curai, 
Dintre Sânlc-Mării si\mănat 
�i'n Postul lui Sân-Petru secerai. 
Şi c'un cioloboc nrnrc de porc, 
Cel mai mare în pod. 
Da nouă nu ni se parc că-i un 

[ cioloboc marc de porc, 
Ci ne pare că-i un porc întreg. 
Da de-ar li un porc întreg, 
C:11 urechile 11c-ar auzi, 
Cu ochii ne-ar vedea, 
Cu />litul toi în vftnl ne-ar ,1n111cn, 
Nunrni pc mine şi pc jupânul gazdi\. 

[ha. 
i\lai departe c'un buciumaş de vin, 
Ca sii ne fie voia deplin. 
D.i nouil nu ne pare că-i un hu

[ciunrnş de vin, 

Ci ne parc că-i o bute de cinci sute, 
Ca Dimrnezo să ne ajute, 
Şi cu treizeci, patruzeci galheDi de 

[aur, 
Care seamănă cu hfll'tic, 
Cn Dumnczo sr1 ne \ic. 
l\1111\ămim. 111u1tr1111im, 
Că noi n'am :lştcptat, 
Oumncalui n'a pregetat. 
Da de unde dumnealui 
l lămbnrclc, bu\ilc şi pung.i şi-a

(golit, 
De pc noi ne-au cinstit, 
Dumnczo să-l iJărucască 
Cu mila cca cerc:iscii. 
La mul\i ani să lrilcască ; 
Noa, feciori. c11 to\ii sri strigilm: 
(Strigă cu to\ii :] 

�fare mulţam! 

Marc mul\nm ! ' 

După aceasta joaca pe stăpâna casei, pe fete şi chiar şi pe ser
viroare, dacă sunt la casă, şi apoi mai mulţămind odată, se îndepărtează. 

ln ziua de d1111/ 110i se ţine aşa numitul ospăţ. Pretutindenea 

1. Al. Viciu, Coli11 de diu Ardeal, 1914, p. 192-5: Descâ,ifol cola
c,�lui fo turcă : ( Unire cu farcn). 
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pe unde au colindat, invită fetele mari, cerându-le dela părinţi, ş1

adunându-se cam pe la prtin-:;_11( la gazda menţionată mai sus, se 
aşează la masă tot un fecior şi o fata. Fetele la acest ospăţ duc de 
acasă colaci, plăcinte şi alte prăjituri. 

Petrecerea e împreunată cu joc şi la care participând mat toţi 
tinerii, urmează până a doua zi dimineaţa» 1

. 

După aceste două descrieri, una din Ţara Oltului ş1 alta din 
Munţii apuseni, în cari vedem multe părţi comune, urmează a treia 
descriere, cu amănunte ce lipsesc în întâia, cu toate că şi dânsa ne 
vine tot din Ţara Oltului prin pana lui G. Dem. Teodorescu. 

«Când începe postul Crăciunului, junii se strâng la un loc şi 
se constituesc, alegând comitetul care să dirigă lucrările: birău, 
doi vomici, doi j11z.i, doi prislnvi şi patru părgari, alegerea şi res
ponsabilitatea cărora ne indică în miniatură Constituţiunea muni
cipiului. 

Aceasta adunare a junilor se numeşte lon11ă, care cuvânt se 
aplică numai la această adunare 2. 

Bir:lul îngrijeşte de buna ordine şi admini-strează; pedepseşte 
pe cei ce se îmbată, fac bătăi sau nu merg la biserică, cu amendă, 
cu arest până'n douăsprezece ore, sau în cazu! cel mai rău, cu ex
cludere ; pedepseşte pe fetele cari ref uză m:111a vreunui june cân<l le 
invită la joc, făcându-le admoniţiuni sau oprindu-le dela joc pentru 
o zi sau două sau şi până la cinci săpt{tmâni.

Vornicii poartă grijă de masă şi de b:iutură. 
Juzii arangează locurile unde au să joace în sările Crăciunului 

ş1 învită a treia zi pe fete la joc. 
Pristavii ocupă funqiunea de inspectori şi ţin locul birăului. 
Pârgarii sunt executorii ordinelor. 
ln satele mai mari se fac două toane: cei mici dela 17-21 

de ani şi cei mari dela 21 de ani în sus, câţi sunt neînsuraţi. 
Astfel constituiţi, încep a îm·ăţit colinde şi a prepara /mm 5

• 

t. Frâncu, Candrea, op. cit., p. 142-5.
2. �i apoi scrie : <Mi se pare că de aici îşi are originea locutiunea:

acest om are toa"e, adică 11u poartă g-rija de nimic, ci umbli\ di11tr'mi 

loc fotr'altul, pare ct\ ar fi cu feciorii la Crticimn. 
3. Cu câteva şire mai sus, scrie: <Dela prima zi a Crăciunului, se 

vede în satele româneşti jucâfld un om, învăluit într'o manta lungă sau 
într'o zeghe şi împodobit cu o mulţime d.i basmale, panglici şi flori de 
-0iferite colori, împietriţat, de unde proverbul: parcă eşti o brezaie, adre-
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Fiecare june e îndatorat a aduc� panglice şi mahrămi, pe cari 
le împrumută dela fete, sub condiiiune ca îndată după desfacerea 
turcei să le înapoieze». 

Turca se face astfel : 
«Două fălci de lemn, încheiate la partea superioară printr'un 

cuiu, în jurul căruia se îndrteşte falca inferioară cu mare înlesnire, 
formează capul; pe faka superioară se văd nişte arsuri cari formează 
ocliii şi nările; două beţe întepcnite în craniu, încât fac un unghiu 
ascuţit, se numesc coarnele turcei şi sunt petrecute, dela o parte la 
cealalt:i, de panglice de mai multe colori; mai aninându-se cu bu-

Fig. 12. Capra. 

sat femeilor gătite cu exagerare şi cu panglici sau flori de diferite nuante. 
Individul poartă un cap de animal cu bot, sau de pasere cu cioc, pe 

care, printr'o sfoară ce ţine în mână, îl face sa se mişte şi să clănţăneasca 
ca barza. ln cazul dintâiu, reprezenta o cnpră. un ţap, un luj). etc.; în cel 
al doilea un cocor, un cocoş, un păun, etc. 

Astfel stravestit, individul paiaţ joacă !ii modulează mişcarile bo
tului sau ciocul după cântecul unui bătrân viorariu. care recită oarecari 
versuri lascive şi, amintind imitaţiunea animalelor, repeta adesea: 

Brezăiţa moşului, 
Pe coada cocoşului! 

Mergând din casă în casă, alergând după copii, legându-se de oa
meni şi de femei, sau spre a le imitit gestul"ile. sau spre a le parodiit 
vocea, râsul şi figura•. 
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chete de iederă şi vâsc, aspectul celor de mai sus samănă cu capul 
cerbului sau al caprei; un baston Înţepenit sub barba turcei închi
pueşte piciorul; dela cerbice se întinde un covor ţesut anume în 
mai multe colori şi cusut in formă de bundă; lungimea acestuia 
este cât jucătorul ; două mahrame numite pi11te11i atârnă <le ambe 
laturi <le un corn şi <le ;!tul, trednd pe lângă gâtul turcei până 
jos; trei curele cu nasturi de alamă galbenă se întind dela cerbice 
până în vârful cozii in linie paralelă pe spinare; clopoţei de o parte 
şi de alta; coloarea predominantă este roşul. 

Jucătorul intră în turcă, prinde piciorul turcei într'o mână, 
iară sfoara cu care se pune in mişcare falca interioară, in cealaltă. 
Poziţiunea lui este astfel că trunchiul corpului formează cu pământul 
linia paralelă, încât turca apare tocmai ca un cerb sau căprioară. 

Jucătorul nu se vede, iar pentru ca dânsul să vadă, e rezer· 
\·ată o mică spărtură la capul turcei. 

Cu o mânâ ridică şi lasă piciorul. turcei după tactul lăutei ; cu 
cealaltă trage şi l:isă sfoara trasă prin falca inferioară, lo\·indu-le 
astfel unul de altul tot după tact. 

Turca in joc este în mijlocul horei. 
Sunetul produs prin lovirea fălcilor se nume�te clă11/ăirt, <le 

1mde se zice în unele locuri turcei şi rln11fn, precum s'a numit 111 

altele capra şi căprioara, <lupă aspectul ce prezentă. 
Cu o săptămană înainte de Crăciun, turca trebuc să fie pregătită. 
In unele locuri, cum <le exemplu în Porceşti, lângă Turnu

Roşu, în loc de turcă se face un moş cu secerea în m:î.nă, întocmai 
cum se reprezentă Saturn la cei \·echi 1

• 

In ajunul Crăciunului, junii convin spre a li împreună ne
<lesp;lqiţi pentru o săptămânii; mănâncă, beau, cântă şi joacă împreună ... 

Junii nu primesc intre dânşii pe cei insurati, decât c:1nd ies 
cu jowl afară în mijlocul satului, şi chiar atunci numai intr'un loc 
.1mintit, ceeace probează îndestul d cei însuraţi sunt mai tolerati ; 
.1poi chiar când ar lua parte însuraţii, n'ar însemn:'i nimic alta, de
dt că jocurile au degenerat. 

1. Se adauge îndata: cUneori turca a fost oprită de admini�trariune.
dar nemultumirea fu ?;ent:rală: sarbatorile fară tu1·că au fost ade,·ărate 

zile de doliu. 
Ovăz pentru caii cutăruia, \'ânat pentru celalalt, grâu pentru al 

treilea au fost mediile prin cari poporul şi-a conservat ,·echile da tine: 
piedicile au fost îm·inse. d.tr coruptiunea deveni obiceiu,. 
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Seara, in ajunul Cr:iciunului, încep colindele. familia preotului 
are preferinţă. Feciorii, binecudntati de preot, trec in capul satului 
�i colindă la fiecare familie pe rand, <le un<le primesc un colac, o 
Peri,i sau costi\ă de porc. 

\"ornicii ingrijesc pentru a ave;\ toana previziuni în decursul 
,ărbătorilor. 

Cu turca se impa..:ă stăpanul <le casă, punându-i dte,·;\ monezi 
în gură, pe cari le iea turcaşul cu o mare abilitate prin spărtura 
cea mic:i <lela capul turcei. 

Din aceşti bani se pl:itesc lăutarii şi băutura. Un<le sunt ln
surătei -:,i t"ete mari, joac.-i toat.i toana ş1 1n urmă sunt ospăta\i cu 
colaci �i câte cu un pahar de \'În sau cu rachiu. 

Fig. 1�. Capra. 

L;n<le sunt <louă LUrce, fiecare incepe <lela un cap <le sar, ş1 
dn<l se întâlnesc, se întrec jucătorii ; turcaşul învingător primeşte o 
coroan.1 de iederă, pe care, ca un semn <li! distinqiune, o poartă 
in coame cât tin sărbătorile. 

Cân<l se face ziuă, termin,ind colindatul, intră în biserică, apoi 
venind acasă, prânzesc �i se cukă până la teacă. 

Pe seară merg cu to\ii la o familie, <le unJe juzii angajaseră 
serata: jo,1d, 111:inanc,1 şi beau p:lnă la douăsprezece ore; <le a1c1 
trec l.1 altă familie p.1n:i dimineaţa, fad.n<l to,Jte ca şi în ziua pre
c,:denr:i. 
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172 

Pe la toacă v111 toate fetele din sat, însoţite de mame, surori 
marnate, mătuşi, etc., şi a<luc plocon, un colac de grâu ornat cu 
nuci, alune, mere:, pere, iederă sau alte Aori, cari însă sunt rare în 
acest timp. 

Crni11iwl bisericii, cu unul din ,·ornici, pr:111esc aceste dona
ţiuni, mulţumind la fiecare în parte. 

Doi colaci mai frumoşi şi mai bine i111podobiti îi <luce birăul 
cu juzii, în numele toanei, la popă şi la pri1:iar. 

Femeile sunt invitate la masă; toate fetele şed deop,mc, i:1r 
feciorii de alta, în faţa fetelor. 

Masa terminată, se execută un joc şi fetele se duc pe acasă, 
iar feciorii, ca şi tnai înainte, merg la serate prin familii 

A treia zi pe la toacă, scot jocul în mijlocul satului: aci ,·in 
toate fetele din sat, dupăce au fost invitate de juzi. 

Petrecându-se astfel până în ajunul Crăci111111l11i re/ mic, desfa..: 
turca. 

In alte locuri o desfac a doua zi după Â1111I 11011. Fetele, la 
cari n'au putut face ser.He, au r:înd pe anul viitorii J. 

[n comitatul Humedoarei, turca se numeşte şi cerb, cerbu/ sau 
furcă. Datina însă slăbeşte. Pe alocuri, prin 1898, al:1turi de turcă 
se întalnia şi bloj11I care astăzi nu se mai întâlneşte. Pe atunci, «Bloju 
îşi înnegrii faţa cu scrum, iar îmbrăcămintea îi era făcută din cârpi: 
colorate. Pe umeri îi atârn:\ o traistă plină cu cenuşă, în mână 
avea o puşd de soc, iar pe spate purta un clopot <le oi. In decursul 
jocului făcea o larmă teribilă, nu numai cu clopotul, ci şi el în
suş striga, şi umplându-şi din când în când mâna cu cenuşă, aruncă 
în ochii celor ce stau împrejur. Chemarea blojului era ca, cu cara
ghiozlâcurile lui, să distragă poporul; afară <le aceasta, el intră prima 
oară în fiecare casă, ca să ceară permisiune pentru turcă. Şi să nu 
se fi întâmplat să capete undev:i răspuns negativ, căci atunci umple:'\ 
ferestrele cu cenuşă ; astfel că nimenea nu cutez;\ să-l refuze, căci 
astfel respectivul o păţi:\»'· Turca şi blojul se ,·ăd în fig. 14. 

lată cum se desfăşoară această datină astăzi: 
«Cu vreo două săptămâni înaintea Cr.iciunului, se adună junii 

satului la careva dintre ei, unde se înţeleg că unii dintre cei mai 
tineri sau mai bătrâni să joace turca. Şi deşi putem zice că turca 

1. Ap. Arhiva. XX, p. 292-�.

2. Transilvania, An. XLll, p. 137-8.
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e un joc împreunat cu interes, rotuş nu s'a întâmplat ca în co
mună ( Bozeş) să u m blc două deodat:L Ba �i despre aceea se sfii mese 
cu feciorii din comuna vecină i\lermezeu, d în care zi vin la Bozcş, 
in ziua aceea să se ducă ei la Mermezeu. Apoi îşi aleg o gazdă, la 
casa căruia îmbracă turca, ii ţin ospăţul şi pomana. Se înţeleg ca 
liecare fecior, ce bucată s'ad�că la îmbrăcămintea turcei, fiindcfl po
porul sărac numai aşa poate acoperi roate d1eltuelile. ln line aleg 
din sânul lor pe /11rcaş, un fecior sdra,·ăn şi indemănatec, fiindcă 
unul mai slab nu ar puse:1 suport:\ greutăţile impreunate cu jucatul 

Fig. 14. Turca şi 13lojul în Brnd, acum câţiva ani. 

turcei. In multe cazuri nu se află nici un fecior care să primeasc:i 
să joace turca, fiindcă sunt de credin\ă d pe rurcaş ii părăseşte în
�crul păzitor pe 6 săptămâni i , şi dacă ar muri in timpul acesta, ar 
trece ca piigrin în lumea cealaltă. De aici se explică că turcaşul nu 
merge la biserică până la sfârşitul carnavalului, fiindcă crede ci'i s'a 
sălăşluit în el necuratul. ln zadar ceard omul să-i lumineze; ei a�a 
o ştiu, iar din credinţa lor nu-i poţi scoate!

1. Al. \'iriu, Coli11de 1li1i Ârcliial, I\J14, p. 14.
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ln ziua Crăciunului încep a umbla cu turca. Umblă din cas:'t 
în casă şi colindă, iar turca joacă şi sare nebuneşte, <lar <lupj tactul 
colindei. Dacă au isprăvit cu colindatul, turca începe s:'t cerşească. 
Fălcile lungi şi înguste, făcute din lemn, şi le bate de olahă, f:t
dnd o larmă teribilă, şi ii face semn stăpânului, arătându-i buzu
narul, ca să deie ced. Căsenii îi arunci apoi <le reguli bani pe 
pământ, fiindcă le place s.i ,·adă cum se năcăjeşte turca, ca să adune 
banii cu clonţul prost cioplit. Apaoape în fiecare casă capăt:i apoi 
un colac în formă de O, pregătit ·anume pe seama turcei, care-l 
pune pe ciontul ei, şi ea ii predă apoi gn�dei. Gazda îi :1dună apoi 
pe o rudă lungă şi îi duce acasă ... Cu banii cari îi adună, plăteşte 
toate cheltuelile, iar restul îl beau cu toţii. Banii însă, <laţi feciorului 
care joacă turca, pe sub hainele turcei, în mână, sunt numai ai lui. 
Dacă vede că nu mai cap:ttă nimica, mai fa.:e câted 5ărituri şi 
pleacă. Gazda însă şi doi feciori rămân înapoi, dacă e fat:i mare la 
casă, �i roagă părinţii să o lasă să vină la ospă/11! turcei. Apoi plead 
şi ei. Astfel colindă satul în primele două zile ale Crăciunului, iar 
a treia merg intr'unul din sateie vecine, unde totul merge în mod:.11 
descris, numai cât nu învită fetele la ospăţ. După prânz se întor.: 
înapoi şi încep ospăţul curcei. 

Ospă\ul turcei îl ţin la casa gazdei. f\,lama şi rudeniile gazdei 
pregătesc zamă de urez, curechiu şi alte mâncări. Afar:i de aceste:\ 
se pun pe masă şi colacii primiţi dela unele case cu ocaziunea co
lindării. Rachiul îl cumpără gazda şi el 5uportă toate chelruelile. 
După pdnz se adună feciorii şi fetele şi se începe ospăţul. Tur.:;1 
mai joacă odată, apoi vvmirnl le anunţă că-i gata prânzul, dind se 
aşeaz.i toţi ia mas.i, în frunte cu turca. Lângă tur.:a şe<l două fete, 
Hngă ele un fecior, apoi iar o fată ş. a. Mai drziu iară se aşeaz.1 
la masă, apoi iar se apucă <le jo.: şi aşa ţine asta până seara, can<l 
turca mai joacă una pe urm:i, apoi trec, cântând cu tO\ii, în odaia 
gazdei, unde turcaşul se desbracă de mască �i o aşează într'un colţ al 
odăii, ctt capul î11 jos. Aceasta a fost pentru· aceea, rn 1111 rt11m·,i sâ 
(l îmbrace drawl.

ln ziua A1111/11i 11ou moare turca. lnainte de pr:111z se adun.i 
feciorii la gazdă, turcaşul îşi imbr,1că masca şi pleacă la o încruci
şare a uliţdor. Aci mai joacă odată curca, - dar feciorii nu mai 
cântă, cnci turca 1' tristă. Jocul ei nu mai este aşa de ,·ioiu şi nu 
mai primeşte dela nimenea nimic, fiindd 5imte c.i nu mai tri'l
eşte mult. După cim·:i timp, se apropie de tur.:ă un fecior �i o im-
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puşcă, fără nici o \·orbă, cu o canuşă oarbă. Tur.:a se sdrcoleştc 
de câted1 ori, apoi cade la pământ. (Se întâmplă că daci tun:aşu 
e un hazliu, numai după câted. împuşcături cade la pământ, şi când 
feciorii îi1ccp a se nelinişti). In momentul când a sunat împuşcă
tura, mai vin doi feciori. unul îmbrăcat ca preot, si celălalt ca preo-

Fig. 1:i. Turcii. 

teasă, ca şi dnd s'ar fi abătut pe aici înt,îrnplător. Preotul, cânJ 
aude că mortul e un păgân, se codeşte să-l îmmormânteze, dar la 
rugămintea celorlalţi se În\·oeşte totuş cu mare greu. Iar preoteasa 
,·ăzând că nu e nime cine să bocească mortul, îngenunchează şi-l 
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boceşte ea. Apoi il aşe::zii pe o scară şi după ce l-a sfin1it preotul, 
plead conrniul spre casă. Aju115i la casa gndei, ii îngroapă, ceeact 
constă din aceea că masca de care s'a Je�bri:wt :urcaşul în curte, o 
aşează iariiş în colţul odăii cu capul în jos, până ce se găteşte po-

111n1111. Şi pomana se face la gazdă şi decurge tot aşii ca şi ospăţul, 
numai c:it acum fetele ospătează pe feciori şi fn111/t'n 111esci e gvală. 

Fiecare fată pregăteşte acas:i ce\·:"t <le-ale mâncării, care o duce la casa 
vornicului şi o <lă in seama că111ărnri11!11i, care e dator să ser\'ească 
la o masă mâncările, impreună cu vornicul. Cu sfarşi"tul pomenii, 
fetele se duc acasă, iar l°eciorii rămân, ca să împartă turca, aJic:1 
�trică masca şi fiecare iea bucata aceea pe care a dat-o când a tăcut-o». 

Acum urmează imbrăcămintea sau masca turcei (fig. r s): 
«Pe o bâta groas.i, cam de un metru <le lungă, - pc cari! se 

sprijineşte feciorul când joacă turca, - fac <lin drpe un cap, din 
care se rf.11111r1•sc două coarne făcute din lemn împodobite cu găitane. 
Dela r:i<lăcina coarnelor adrnă in jos o velin1ă, în formă <le togă. 
cusută din drpe de colori diferite, sub cari se mai află o învăli
toare. Velinţa aceasta îi acopere spatele turcaşului, partea dinainte 
11umai dnd joacă, pentru::ă se apleacă. ln loc de gură are un cioc 
cam de 30 cm. lung, colorat în roşu ori in verde, iar falca de jos 
se poate mişeii cu o aţă. ln partea dinainte a ambelor fâlci, sunt 
bătute câte două cuie, de vreo s mm. lungi, cu ajutorul drora 
ridică creiţarii de pe pămân:. Pe falca de sus intăresc un cap de 
iepure. (După sp\lsele bătrânilor totdeauna cap de iepure s'a intărit). 
Sub cioc e o mică deschizătură, prin care se uită turcaşul afarii. 
Co:irnele sunt împodobite cu clopoţele, zurgălae, cordeluţe tricolore, 
cârpe şi ciucuri. Pe frânghia care leag:i la olaltă coarnele, sunt o 
gdmadă de inele, iar sub frânghie este o panglică imins:i, pe ca:·e 
sunt cusute lire de mărgăritare m:irunte. Aceasta e \.gărr/11/11. Astfd 
e îmbrăcată turca ... 

Turca din Gherla, din corn. Aradului şi Severinului o înso
ţeşte şi un dobaş», care în corn Humedoarei lipseşte, şi «după cum 
se spune, nici n'a fost niciodată. 

Turca joad pc: colindele feciorilor, şi aşii de dibaciu e în 
pocnirea fălcilor, - după tact, - inclr înlocueştc pe deplin pe dobaş. 

Turcaşii dda Rozeş :iu 9 colinde stră\'echi, pe cari le dntă 
la diferite ca:,e. Alr:1 c5ntă la preot, alta la primar, ş. a. » 

1
. 

1. Tra11silvm1ia, I. cit., p.135.,..-q6. Acolo se aA/\ şi bibliografia, pre
cum �i cele nouă colinde.-.\!. Viciu, Colinde tlin Ardeal, 1914, p. 13-14: 
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Prin unele păqi din Transilvania se au<le următoarea po,·estire 
cu privire la <latina turcei : 

Se spune că dup:i ce Noe, pe vremea potop11!11i, şi-a urcat în 
corabie tot soiul dt: dobitoace, după cum ii poruncise Dumnezeu, ;t 

căutat s.1-şi iea şi o pen:che din paserea numită /111că. Acest soiu 
de past:re însă, s'a semeţit şi a spus că el va puteâ înnota peste ape 
cele 40 de zile cât va d:iinui potopul. i\'oe n'a avut ce să-i facii, 
şi-a lăsat tur(a în pace. Apele au năboit şi turca a înnotat cât ,·a fi 
înnotat, dar dt:la o vreme n'a mai putut. Astiel că, fie <lin osteneală, 
fie din foame, �•a înecat, şi neamul ei a pierit. Spre aducere aminte 
a rămas im,1 de atunci datina arătat:i mai sus 1

. 

Fig, 16. Capră. 

Prin părţile bihorene se povesteşte că mai demult, pe ,·rernea 
Căpcti11ilor, cari străpungeau ţâţele femeilor cu fiere arse, iar pe copii 
îi mâncau, bărbaţii îşi ţineau ne,·estele ascunse. Ca să-i scoată pc 

pe alocuri, toanele sau cetele se numesc la pi. beri, sing. be,·e. ln Cugir, 
cin ziua de Anul nou, turcaşii umbla cu turca prin sat întrebând în gluma, 
cine s'ar aAâ s'o ierneze, şi tl,ndcă nu se aAă nime, o p,�şcr. în mijlocul 
drumului. O pun apoi pe o scară şi o târesc în casa, unde o desfac şi o 
strică•. 

r. C. D. Gheorghiu, Culemlnml femeilor s11perstiţionse, p. 108. 
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Câpcâni din ţară, oamenii s.'au sfătuit, au prins cocoşi, şj in crestele 
lor au pus luminiţe de ceară, pe când alţii, îmbr.'icaţi în vestminte 
lungi, roşii ori pestrite, căutau să-i sperie. Astfel a început datina 
numită turca, 1. 

ln părţ�le de munte ale Muscelului 2, flăcăii caută să-şi ald
tuească brezaia,-numele ce-l poartă pe acolo turca,-cu mult îna.inte 
de Crăciun, câutând pe la femei basmale frumoase, de mătasă dacă 
se poate, mai ales pe la casele unde sunt fete mari, cu toate că ma
mele se împotrivesc şi la împrumut, şi la umblatul brezaiei, fiindcă 
«brezaia-i chipul Ucigaşului, şi ălui de se blăz.11rşte aşa, 7 ani de-a 
rândul nu-i este iertat s{t calce'n sfânta biserică, iar de se'nt-âmplă, 
Doamne fereşte, o boală în răstimpul ăsta, poate muri ca un cal, 
nespovedit şi negrijit». 

Adunând mereu la lucruri, flăcăii alcătuesc brezaia. Mornf

are o hârcă c<făcută dintr'o piele de ţap, de care atârnă o buc�tă 
de scândură în chip de cap omenesc». c<Ne·1;aslă-sa, o adevărată 
ciudăţenie : de StJS până jos, tot una de basmale, ce nu se potrivesc 
două la coloare 3, aşezate ca solzii la un peşte, aşa că se zăreşte 
doar câte un colţ din ele. Apoi o_ mică deschizătură în dreptul 
ochiului, pe unde primeşte bani; un cioc de lemn, ce se mişcă 
dinlăuntru prin ajutorul unei sfori; deasupra capului ţuguiat, două 
urechi de capră şi două corniţe, între cari saltă un clopoţel legat 
de o aţă. 1n jos, două tălpi de picioare omeneşti şi un băţ sprijinit 
de cap, şi ca pe mână de gros, cu care sluţenia seceră copiii cari 
se ţin de ea, ca muştele de o rană». 

Cu lăutari, cârdul brezaiei pleacă prin sat, şi la ferestrele gos
podarilor incepe să strige răspicat : 

Scoală, scoală, 
Domnule Ghicu\ă, 
C'au sosit chirigii, 
Să'ncarce la scânduri, 
Şi-am auzit bine 
C',iţi luat în tăiere 

Păduri dela St:it, 

Şi-am venit şi noi 
Să ne daţi arvună, 
Să mergem la lucru. 
Scoală, scoală, 
Domnule Chicuţă!>, 

1. A. Zanne, Proverbele, IX, p. 503.
2. In R.-Codin, M ihalache, op. cit., nu aflăm 1111111c scris.

3. De aici altă zicală care se spune celor ce se gătesc fară gust sau
se'mpopoţonează: «parcă-i brezaie, parcă-i capra dela Crăciun,. 
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Jupă care începe cântarea colindului: 

Ale cui sunt cestor case, 
O !eroi, d'a le-lcroi, Doamnele, 
O leroi, d'a lc-leroi, Doamnele, 

Aşa nalte şi frumoase, 
O !eroi, d'a lc-lcroi, Doamnele ... 

După ce se sfârşeşte, nu peste 
potrivit împrejurărilor de astăzi, şi 
gospodarului colindat: 

Sco:ilă, scoală. 
Domnule învă\ător. 
Că \i-a venit hârtie 

�au : 

Scoală, scoală, 
Domnule Istrate, 
C'am sosit şi noi 
Ca nişte călători. 
Să ne 11crhi aici pc loc, 
\'r'o cinci vedre de rachiu 

sau 

I I ai, hăp, hăr1ăp ! 
Scoală, scoală, 
Domnule Părinte, 
C'am venit în grabă mare, 
Să vă dăm o leturghie 
Pentru sfânta zi de mâne, 

mult, se aude 1araş strig:iod, 
potrivit nevoilor anumite ate 

Deln sl1ipânil'e, 
Ca să-\i crenscr, leafa 
Şi o să le facă mai marc ... 

Şi mâncare să ne dai 
Pc bani ghiată, 
Nu pc datorie; 
. i-:1111 aflat că-\i merge bine. 
C:ă-li geme pimni\a de buţi. 
�i tijghc:wa de bănuţi! 

Şi să cerem dela sfin\ia voastră 
Oeslcgare de IJăcate 
Şi voie de'mpărtăşire; 
Scoală, scoală, 
Doamne Părinte ! 

In a.:est timp se aude şi câte un sunet de clopoţel ş1 câte 
un depcă11it ca de pi�pălac. Cineva din casă iese cu o tablă pe care 
'>t: allă tune, covrigi de ou, caşcaval, carne de porc şi bani. Banii 
ii iea ·vătav11/, iar celelalte lucruri le dă iepei,-cel ce poartă dăsagii 
in spinare, pentru adunatul plocoanelor. Moşul cu ghioaga, şi bre
zaia, se apropie şi mulţumesc, iar roata A.'tcăilor începe să dnte 
col111dul: 

Doamnele 1
, 

·:,_ prundurile mării,
Născut-au, crescut-an
Doi, trei păltinei
�alţi şi suh\irei.

I. Refren înaintea fiecărui vers.

Sus frunza măruntă, 
Jos umbra rotundă. 
Da suh coama lor, 
Cine-mi se stttmbreşte "I 
Trei oşti ungureşti, 
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Şi trei româneşti. 

Cele ungureşti, 
Ele Domn dt-şi au ; 
Cele româneşti 
Ele Domn că n'a11. 
Aflal-nm d'un cocon, 
Ce-l chiamâ Ion 
Şi-ar li bun de Domn. 
Dă-ni-I, tnică, dă-ni-I, 
Dă-ni-I, maică, dă-ni-I, 
Dă-ni-I pc Ion, 
Să-l ni-l facem Domn. 
Taică-său că vru, 
Maică-sa că nu vru. 

180 

Că c crudiccl, 

Că c prosticel, 
�i cii el nu şlic 
Cismc d'a'nc."il\l\, 
Cal d'a'nciilccl\, 
Grele :1rmc-a'ncingc, 
Oşti duşnrnne-a'nfrângc ! 
Dă-ni-I. maică, dă-ni-I, 
Dă-ni-I pc Ion, 
Să ni-l facem Dom11 I 
Cismc d'n'ncăl\l\, 
Cal d'a'ncălecl\, 
C rele m·me-a'ncingc, 
Oşli duşnrnnc-a'nl'riinge ! 1

După sf,îrşitul colinJului, se aude !>trigătul: 

Scoală, scoală, 
Fraie Niculae, 
C'a dai zi\pada marc 

�i lc-nşlcaplă ciulele, 
Si\-\i speli puşca de ruginu, 

iar din dnd in dnd, câte un 

lliii hăp, hiiăiiiip ! 

Fig. L 7. Caprn. 

1. \'t>zi aici colindul dela p. 100-101.
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Acesta este întregul rost al brezaiei în noaptea colindatului, 
pentru ca să urmeze alte rosturi a doua zi, la joc, unde izgoneşte 
pe cei ce în seara trecută n'au primit-o sa1:1 nu i-au arătat toată 
Jragostea. Acolo stropşeşte în lovituri pe cei ce greşesc la jocul 
1111g11reştei, precum şi pe cei ce n'o lasă în pace, căutând s'o ne
căjească. ln deosebi copiii se ţin după dânsa ş:-i cântă : 

Brezăi\a moşului, 
Pe valea cocoşuJui, 

Nu te da, 
Nu te lăsă, 

Că mă leg de hârca ta ! 

Brezaia se mai anină şi Je oameni străini,-fireşte, de cei ce-i 
pot primi glumelc,-ii ciupeşte şi le face felurite închinăciuni, ce
rându- le bani. 

Moşul, câte odată, love;,te de-al binelea cu băţul său, în 
drful căruia se află o cârpă cu cenuşă ce a fost udată, şi apoi 
lăsată să înghqe. «Iar cand ii vine rândul să-şi facă datoria, s'o 
vezi cât de mândră mi se răsuceşte, parc'ar ar fi curat ghiogar, în 
mână <le bngnttir 1

. Pe unde-i lumea mai <leasă, pe-acolo ea croeşte 
cărare, lăsând în urmă-i numai : 

- Aolio ! tiu, t,/a;_na iară wi ! » 2
• 

Tot asrfel urmează brezaia şi a treia zi de Crăciun, cânJ
hora este încă mai frumoas,i şi lumea încă mai multă. �roşul în
calecă pe mârţoage cu faţa înapoi, tragt> câinij <le coadă izbindu-i 
Je capul brezaiei, cu care chiar se şi iea la bătaie. La urmă, moşul 
moare, şi învie când aude că şi brezaia i-a murit; şi pentru a avea 
.:u ce s'o îngroape, strânge bani pe o tipsie dela privitori 3

• 

Prin unele păqi ale Ţerii-Româneşti <le către Dunăre, colin
djtorii cu brezaia alcătuesc o ceată de 30 -40 inşi, şi chiar mai 
multi încă. Unul dintr'înşii este ales vătav pe 2-3 ani şi se nu
meşte împărat. lmpăratul este dator să dea colindătorilor săi m:incare 
şi băutură, dela 20 Decemvrie şi până în seara ajunului, când porneşte 
cu ei la colindat. înaintea colindătorilor merg trei Aăc.ii ,·estitori, 
numiţi de ei pisici; aceştia merg la uşă şi strigă unii din ei bul
găreşte: so/i,-sare,-altul /11c,-.:eapă,-şi al treilea pip.•r,- ardeiu. 

1. cBagatar, erou legendar,.
2. clacâ cu,:, (sic) dracului, necuratului>.
3. M. Lungeanu, fo sărbători:, Bucureşti 1910, p. 47-63.
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Stăpâna casei iese şi le Jă câte puţin din ce are, din cele cerute, 
şi ei le pun într'o traistă şi fug îminte. 

Puţ1n în urma lor sosesc şi colindătorii cu brezaia. 
Ei se pun la fereastră şi cântă câte I o- I 5 odat:i, apo-i al1ii 

urmează alte versuri, şi tot astfel, până termină de colindat. 
Colindul este în limba bulgăreasci\ şi are ca refren la fiecare 

vers : Colade, coladele. 

Iodată ce termină colindătorii, începe unul să cânte din fluier, 
iar altul dntă din gură : 

Ieşi brezaie 
Dela odaie, 
Să-\i dau paie ! 

Atunci apare brezaia, care până acuma era printre colind:itori. 
Brezaia est<" un flăcău îmbrăcat cu o sarică; sare în patru labe 
întocmai ca ursul, înaintea stăpânului, dnd iese să plătească împă
ratului. Jn vremea când tot sare, mai clănţăneşte dintr'un cioc Jc 
lemn, întocmai ca al berzei. 

Stăpânul plăteşte şi brezaiei un gologan şi atunci cu to\ii 
pornesc la altă casă. 

Când în acea comună sunt vii multe, li se dă şi câte o ploscă 
cu vin, pe care colindătorii îndată o dau din mână în mână, până 
o golesc.

Când satul este mare, împăratul împarte colindătorii în două 
părţi, ca să aibă timp în acea noapte, pâuă la ziuă, să colinde 
pe la toate casele. La o grupă numeşte un om al său de încredere, 
care să adune banii, iar la cealaltă grupă este el însuş 1

• 

Brezaia, prin jud. Buzău, umblă dela Ignat şi până la Crăciun, 
când «flăcăii caută pe un Ţigan sau Ungur şi-l fac brezaie: îi acoperă 
tot corpul cu un malac 9 până la glesnă, ii pun o /acă sau un cioc 
lung ca de barză şi coarne pe cap ... >> 8

• 

Brezaia, prin jud. Dâmboviţa, mai de demult, se alcătuii din ; 
oameni. Unul se numia brezaie, unul Moş T11rcn şi unul era lăutarul. 
Brezaia era îmbrăcată într'un ţol roşu sau în velinţă, iar în cap aveit 
un moţ, două coarne şi un cioc ca al berzei, cu care ciocăniâ 
copiii. Moş Turcu purta tot îmbrăcăminte de brezaie, însă în fat:i 

1. Albina, T, p. 405-6.
2. Macat?

3. Dicţionarul limbii române, la brezaie.
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avei o teacă şi două cepe atârnate. Umbli din casă in casă spunând 
felurite lucruri, ca să stârnească râsul 1

• 

Prin jud. R.-Sărat şi unele părţi buzoiene, brezaia are cap de 
animal sau de pasere, mai cu samă de vulpe, capră, ori barză, iar pe 
corp poartă o scoartă vărgată. Brezaia clănţăneşte tactul jocului din 
fălci. Jocurile sunt cele obişnuite ; cântecele, adică colindele de bre
zaie, sunt adese indecente. 

Datina aceasta aproape a pierit 2• 

Răposatul Ollănescu, în lucrarea sa Teatrul la Ro111ti11i, pome
neşte bre:::._aia, dela care trece la /11rcă, {arca, rnpră sau lup, care se 
întâlneşte în regiunea munroasă şi deluroasă a Moldovei: 

«Dar iată,- scrie el,- s'aude lătrat lung <le câne şi ţipete de 
copii ce aleargă, şi se opresc, şi iar fug, şi iar ţipă. Miraţi, ies cu 
roţii pe prispă. Un hohot de râs deodată pe toţi îi cuprinde. 

- Brezaia, brezaia,-răcneşte o fat:l; şi în casă dă năvală să.
intre, gonită de o namilă fioroasă din urmă. 

Cu cap de l11p ori de bnr:;,_ă (v11/pe, ctine, roco1 sau 'l-'ltltur).
clănţăniud <lin <linţi, plescăind ciocul, c'o zeghe pe dansa, împes
triţată cu tOt soiul <le cârpe, de flori, de cordele, se opreşte brezaia, 
şi învârtindu-se în loc, spune ăstuia o glumă, celuia o păcălitură, 
lui moş popa, clătinandu-se în mersu-i, îi înalţă, pe 11as, un aghios 
ca un dasral, hangiului un cântec îi cântă, de-i vine să turbe Grecului 
de ciudă, pe toţi îi face să r:1c.lă, şi joacă şi sare după versul .:e-i 
zice Tiganul din vioară, alături. 

Şi aşa, din casii în casii, aleargă ca să înveselească pe bătrâni, 
să dea ghes celor tineri, să înfricoşeze pe copii. 

Deşi înfăptuire, la unii locuitori de munte, a ciudatei credinţe 
că Dumnezeu, pentru a înveşnici naşterea fiului său în nişte iesle, 
desleagă <lele Crăciun la Bobotează limbile dobitoacelor, numindu-le 
să spună cu gura slobodă fiecăruia adevărul în faţă, brezaia, jumătate 
om şi jumătate dobitoc, este de sigur o fiinţă răsleţită din străvechile 
coruri bacchice şi cel dintâiu obraz de teatru ce s'a ivit în datinile 
noastre poporale. 

In Moldova, unde se mai numeşte şi capră, arătarea e şi mai 
grozavă. 

ln loc de un singur chip străvestit, sunt două: un unchiaş 

I. Dicţiom1r11l limbii romlfoe, la brezaie.

2. Idem.
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184 

cocoşat, cu barba albă, slut şi sgripţuros, şi un cerb cu coarne mari 
şi cu trupul învelit în făşii de pânză de felurite feţe, care-l poartă 
în spinare. 

Ţipând, sărind, cântând, se duc amândoi în mijlocul unui 
alaiu sgomotos prin târguri şi prin sate, să colinde cu snoave, cu 
glume, cu cimilituri, ademenind lumea ce bucuroasă îi iese în cale. 

Alteori, doi flăcăi acoperiţi cu ţoale sau cu sumane, se pun 
unul îndărătul altuia, închipuind o vită oarecare. Cel dintâiu poartă, 
ascunsă, o oală în cap, iar cel din urmă o coadă de păr sau de 
cârpă, legate cu o sfoară de picior, astfel că la cea mai mică miş
care să se ridice şi s.i se scoboare. Peste dânşii încalecă un al 
treilea flăcău, cu un biciu în mână, care, sfichiuindu-i sau dând 
din călcâie, îi mână prin sat, sărind şi judnd. La cârciumă se 
opresc, şi cel călare, după ce cântă, - în deobşte lucruri foarte 
11ş11re/e,-întreabă dacă nu e nimeni muşteriu să cumpere calul, 
boul, măgarul de sub dânsul, pe care-l joacă fel de fel, înşirându-i 
bunurile. Cei de faţă se prind însă a ponoslui, căinând ori luând 
pc stăpân în bătaie de joc, pentru aşa rablă de vită; şi spusele lor 
sunt atât de crunte, îndt acesta, desnădăjduit, - şi ca să scape 
haramul de gura lumii, - îl loveşte cu bâta în cap, până ce spăr
gându-se oala, cad câte trei grămadă la pământ, în hohotele de râs 
ale tuturor. Apoi intră cu toţii în cârciumă, să bea aldămaşul pielii 
.cel puţin, şi petrec ca în vremea cea bună» 1

• 

Prin alee părti, acel care se face /urcă, se îmbracă cu un ,·est
mânt roşu sau verde, lung până în p:imânt, pe cap îşi pune o 
mulţime de pene roşite, cari formează capul turcei, iar vestmântul 
cel roşu formează trupul ei. Clonţul şi-l face din două lemne cioplite 
în forma unui clonţ de pasere şi-l întocmeşte astfel ca prin ajutorul 
unui fir de sârmă, cu mânile ce-s :lscunse în vestmântul cel roşu, 
să-l poată shibi cum va voi turca. 

Cu turca umblă şi un fluierar, care-i cântă din Ouier ca să 
joace, şi un păzitor îmbrăcat ca un om bătr[111, cu o cuşmă foarte 
mare de oaie în cap, care se numeşte blajin, şi care nu lasă pe 
nimeni ca să se apropie de turcă, şi merg astfel din casă în casă. 

Când intră într'o casă, fluierarul îi zice din Ouier şi ea jo:.id, 
după care apoi gospodarul dă un bacşiş, pe care îl ica cu clonţul 

1. P. 8- 16. Vezi deplina asemanare cu jocul De-a wl11l în T. Pamfile,
Jocuri de copii, Bucureşti 1900, p. 6. 
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şi-l dă păzitorului, iar dacă i se pare că gospodarul de casă i-a dat 
prea puţini bani, sau nu i-a dat de fel, începe a căuta cu clonţul 
prin buzunar şi a-i da prin aceasta de cunoscut că e vremea să-i 
piă tească. 

Turca cu umbletul ei, cu jocul ei deşanţat, provoacă mult 
râs şi voie bună, pe unde se duce» 1

• 

l?rin jud. Tutova ceata caprei se alcătueşte din capră, doi 
111opiegi, Jidan şi o fată sau două fete, toţi mascaţi cu măşti de 
pânză cât se poate de urîte. Moşnegii au cojoacele întoarse pe dos, 
ca şi căciulele, cu lungi mustăţi şi barbe de lână sau păr de cozi 
de cai, cu nasuri roşii şi dinţi facuţi din fasole. 

Capra, după cum se vede din figura 18, se alcătueşte 
dintr'un lemn scurt, cioplit în formă de cap de capră, care se în
veleşte cu hârtie roşie. Peste această hârtie se pune o altă hârtie 
neagră, mărunt tăiată şi încreţită în forma părului. ln loc de aceasta, 
se poate lipi şi o piele subţire cu păr pe ea. ln dreptul ochilor se 
fac în lemn două scobituri unde se pun două fasole mari, albe, 
cu pete negre, peste cari se lipeşte hârtia neagră cu încreţiturile sau 
pielea cu păr. In loc de urechi, capra are înţepenite în scăfârlie 
două găvane de lingură. Pe ceafă are patru corniţe, frumos împo
dobite cu hârtie colorată, pe cari se aAă înşirate şireaguri de miirgele 
sau hurmuz. ln dosul coarnelor se aAă asemenea Înţepenit:'i o o
glindă care răsfrânge foarte mândru lumina de pe la casele unde 
intră capra noaptea. In cele două fălci de sus ale scăfârliei, se pune 
faka de jos, care se mişcă în jurul unui cuiu care nu se vede. 
Această falcă este îmbrăcată la fel cu scăfârlia. Sub ceafă, este o 
gaură în care se înţepeneşte un băţ lung de un cot, de care se ţine 
capra. De partea de dinainte a fălcii de jos, se aAă atârnat un clo
poţel, iar de partea de dinapoi se aAă legati'i o sârmă. Dacă această 
sârmă se lasă slobodă, partea de dinainte a fălcii de jos atârnă în 
jos şi astfel gura caprei se deschide; dacă s'ar trage scurt de sârmă, 
gura caprei s'ar închide printr'o clămpăneală seacă, de lemn; fireşte, 
clopoţelul sună. 

Atât băţul, cât şi sârma, sunt acoperite cu un sac de formă 
tronconică, de pânză groasă «de sac», care, spre a sta umAată şi a 
acoperi astfel pe cel ce va ţinea capra de băţ, va clămpăni-o şi va 

I. C. D. Gheorghiu. op. cit., p. 108-9.
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18-6

juca-o, are legate pe din lăuntru nişte cercuri de sârmă sau de lemo. 

..
...
.
.... · 

Capră 1
• 

Pe deasupra se află lipite făşii de hârtie colorată în felurite chipuri. 
Hârtia este tăiată îh zigzag. 

1. După capra din Zorleni, a flăcăilor dela Orfelinatul agricol
•Ferdinand».
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Jidanul este îmbrăcat în haine de târg, cât se poate de petecite; 
in cap are o pălărie spartă, mască şi perciuni bine încreţîti; poartă 
un cortel rupt şi o pereche de ciori mo:irte, o găină moartă sau o 
cucuvea. 

Fetele sunt tot tineri, îmbrăcaţi femeieşte, masc:iţi însă, spre 
a-şt acoperi musteaţa.

Lăutarii sunt: vioristul, cobzarul, trâmbiţaşul, ş. a. 
Câte odată se vede ca vătav al cetei un soldat sau un ofiţer. 
Apropiindu-se de casa gospodarului, capra se vesteşte prin 

dntarea lăutarilor. 
Dacă gospodarul o primeşte, ceata intră în casă, lăutarii încep 

să dnte şi moşnegii amândoi, sau fiecare cu câte o fată, încep să 
joace de brâu, cu mişcări la dreapta, la st;înga şi rotiri într'o parte 
şi alt:1. ln acest timp, Jidanul face tot soiul de năsbâtii, spre a in
,·eseli pe cei de faţă. Capra stă pc loc şi clămpăneşte în tactul jo
cului, plecându-şi grumajii la dreapta şi la stânga, făcând ca şi cum 
ar ciuguli din pestelca unei fete. Jidanul joacă şi el la urmă. 

Cântarea obişnuită a lăutarilor este aceasta 1 
: 

1t• r Lr ·©1•u o @Ir :11 u u u I o tff'J:j 

$=;-===a G 11 c- o O I o t r LJ I o t:: -9 ID 0-JI

@f;; Vid � a r Ir t#=--9lk 11 A n 5+J----&fH--&rj.;t/rl 
Plata o iea vătavul ; un bacşiş, - o cinste, - se dă şi celui 

cu capra în deosebi, pentru osteneala ce şi-o dă la jucatul caprei 2
• 

Prin preajma Hârlăului, se face capră un flăcău ce ştie s'o 
joace în patru labe. Pe spate i se aşează corpul caprei învelit cu 
lăicere frumoase, iar la capul împodobit are o oglindă cu mărgele 
şi Aori. Botul caprei este alcătuit din două scândurele, ce-s în
velite pe din lăuntru cu posta·J roşu. 

Pe lângă Botoşani, mai demult, capra se îmbrăca cu pielea 

t. Culeasă de d-l D. Petrescu.

2. Culegere din corn. Zorleni.
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ei şi venii întovărăşită de o ceata mtreagă de Turci şi Jidani, can 
povestiau şi făceau felurite comedii 1.

ln ilustraţiunile de până aici, am văzut alcătuirea ş1 portul 
cetei ce alcătueşte capra în com. Ardeoani, jud. Bacău. 

Dimitrie Cantemir, în Descrierea Moldovei, înseamnă că « Turm 

este o joacă iscodită încă din vremurile bătrâne, din pricina ciudei 
şi scârbei ce o aveau Moldovenii împotriva Turcilor. In ziua de 
Crăciun, unul se îmbracă pe deasupra cu un sac de pânză, la care 
leagă un cap de bou; peste aceasta încalecă un altul, gheboşat şi 
astfel colindă uliţele şi casele». 

Prin Bucovina se umblă cu capra pe alocuri, până la ajunul 
Bobotezei 2, făcându-se capră un copil mic, ce îmbracă un cojoc în
tors pe dos; capul caprei îl ţine într'o mânecă, pe care şi behăeşte 3

• 

Capra, alcătuită dintr'un flăcău îmbrăcat ca moşneag şi un 

flăciu care poartă un cap de capră, o întâlnim şi la Ruteni. Ea 
umblă pe la case cântând dntece religioase cu refrenul: () dai 

Boje !,-Dă doamne!�-
Formele caprei însă, nu se opresc a1c1. 
Am pomenit, dnd a fost vorba de Vicleem, ce sunt Iro:iJi dl' 

seară, pe cari i-am întâlnit în jud. Tutova. Ei sunt o înfăţişare a 
caprei. Şi tot o înfăţişare a caprei sunt şi Moşnegii pe cari-i găsim 
tot pe aici. lat:i o descriere a acestora, din târgul Murgeni�: 

rrlncă de pe la Andrii, flăcăii cei mărişori şi mai chipoşi în
cep a se aduna, câte doi-trei, pe la câte unul <lin d:înşii şi a se sfă-

1. Voronca, op. cit., p. 103.
2. Ibidem, p. 939.
3. Ibidem, p. 103. 

4. D. Dan, Rutenii din Bucovina, Bucureşti 1913, p. 13. 

5. Comunic. de d-l T. Popovici, care scrie: «Bucuria copiilor din 
corn. Murgeni, ţinutul Tutovei, bucurie din care m'am împărtăşit şi eu în 
cop.ilăria mea, - cu prilejul venirii Crăciunului şi Anului nou sau Sfân
tului Vasile, - cum se obişnueşte a se zi.:e mai mult acestei sărbă[tojri 
în această parte, - e fară îndoeală izvorîtă din plăcerea veseliei, cu care 
sunt însoţite deosebitele obiceiuri ce se mai păstrează din strămoşi în 
această zi. 

Murgenii ar fi pustii şi Anul nou n'ar aduce nici o bucurie, nici o 
veselie pentru Murgeni, dacă va trece un an fără ca flăcăii să nu se facă 
moşnegi. Iar dacă s'ar întâmpla una ca asta, ar fi o jale în Murgeni: ori 
unde te-ai duce, auzi pomenindu-se anul când cutare.... şi cutare s'au 
făcut moşnegi, şi lumea s'a veselit şi a petrecut la ghiduşiile cu cari îşi 
însotesc ei jocul>. 
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tul cam cu cine s'ar mai putea întovărăşi ei, pentru a se face la 
Sf. Vasile moşnegi. De obiceiu se hotărăsc ei pentru cei mai liniş
tîţi şi cari, până la adunarea folosului, să poată pune şi doi-trei lei 
pentru cheltueală, căci, oricât, trebuşoara asta le aduce lor oarecare 
folos, deoarece, dela orice casă, unde joad1 moşnegii, nu ies cu 
m:îna goală şi nici aşa cu te miri ce. In nădejdea folosului ce-l vor 
scoate, pune fiecare câte doi-trei lei, cât îi ajunge partea, şi tot 
postul Cr:iciunului, cu nopţile lui lungi şi zilele-i scurte şi moho
rîte, trăesc bine pe la cele clăci (şezători), cu pâne, smochine, stra
fide şi alte bunătăţuri, pe cari le udă cu câte o teacă de vin, să nu 
li se închege stomacurile cu atâtea dukeţuri ! 

Zilele Crăciunului fac horă: dacă-i vremea bună, afară, sub 
acoperişul ce1ului, iar dacă-i vremea rea, în casa unui gospodar. 

Din ziua a doua a Crăciunului, <lupă ieşirea din biserică, în
cep a se îmbrăca câte doi flăcăi pe rând, pentru a se <la oarecum 
de ştire ci vor fi 111oş11egi anul acesta. 

In ziua întâi :i Crăciunului, toată ziua b:iieţii stau pe hîngă 
horă cu ghiaţa în san, întrebând pe flăcăi dacă se fac moşnegi ori 
nu, - iar a doua zi inima le creşte dt un bostan, când văd pe 
Bercu, - un flăcău îmbrăcat ca Jidan, şi pe mos L11p11, - Aăcău 
îmbrăcat ca moşneag. Act'., îs prea încredinţaţi şi Murgenii că Sf. 
Vasile va fi vesel. 

Jida1111l Berw îi îmbrăcat cu ciubote, cu sumau, pe sub care 
îşi v:îră niscaiva bulendre ca să-şi facă un gheb (cocoaş:i) în spate 
şi se leagă c'un baidir (fişâu) pe după gâr, adus pe dinainte cruciş 
şi înnodat sub gheb. In cap are o părnrie, pe marginile căreia sunt 
cusute cozi de vulpe, iar de fundul ei ii atârnă slobod rot o coadă 
de vulpe. Pe faţă poartă un obrii-:;_nr făcut din meşină, - piele sub
tire, - punându-i de o parte şi alta doi perciuni cum au Jidanii, 
sprincene, mustăţi şi barbă din păr de coadă de cal. Gura obrăza
rului e încunjurată cu câteva ştifte, - cuie de lemn pentru cisme,-
închipuind dinţii. 

ln mână poartă nişte mătănii făcute din retezături de lemn 
înşirate pe o sfoară. 

Moş Lupu, - moşneagul, - e îmbri':cat cu paturi, - pantaloni 
de piele de oaie, - şi cojoc întors pe dos. 1n cap are un fel de 
căciulă lungă, ţuguiată, de piele de oaie, iar pe faţă poartă un o
brăzar făcut din piele de oaie cu fap cea păroasă, având un n:is 
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ascutit făcut diu meşma roşie, iar de gură sunt prinse câtev,\ fasole, 
drept dinţi. ln mât1ă poonă uu ciomag. 

Zilele CFăciunului aleargă pe uliţi, s11i.g;'l, se trântesc prin omăt, 
iar copi,ij. se ţi.0 droaie după di�şw,. Când ceata baieţitor e destul 
de ma.re, Bercu ii aşează în rând ca pe soldaţi, punând, pe n1oş 
Lupu în frunte. Acesta cu ciomagul pe umăr, ca puşca, merge în 
pas cu băieţ,ii zicând din gură : 

- Un ... doi ... un ... doi!
Bercu, cu mătăniile atâvnate de mâna 111tmsă înainte, dă ca

denţa comandând din când în când cciura !», după care băieţii, cu 
feţele aprinse de căldura îunotării prin omăt, strigă cât ce pot c<iuraaa .. !» 
de clocmeşte văzduhul. 

Mai întorcându-se Bercu cu faţa înainte, ghiduşul de moş 
Lupu face ce face şi-i pune o piedică, de-I îngroapă mai tot în 
omăt. Băieţii se ţin cu mânile de pântece de r:îs, iar el o rupe de 
fugă sărind într'un picior. 

Se scoală bietul Bercu, se mai scutură de omăt, şi tiva! băiete, 
după moş Lupu, svârlind cu mătăniile după el. Băieţii fug prin 
omăt, cari ciizând jos, dar sculându-se numai de.:ât, şi goană.! să 
nu rămâie din cârd. 

Toţi râd, toţi fac haz, ce mai încolo, încoace, - când şi oa
menii mari nu pot să nu caşte gura şi să nu facă haz de ghidu
şiile lor. 

Şi aceasta îi petrecerea mai de samă, care cu celelalte obi
ceiuri ale Crăciunului fac veselia creştinilor în a..:este zile. 

Dacă în zilele Crăciuwt!11i au făcut veselia Murgenilor pe 
gratis, numai Bercu şi cu moş Lupu, de Sf. Vasile îşi schimbă 
socoteala. 

Pe lângă aceşti doi, alaiul moşnegilor se mai alcătueşte încă 
din doi moşnegi, cărora li se mai zice şi Ardeleni, făcând trei, apoi 
un doctor, un Neam{, un cal numit hască, o babii, trei jele şi un 
Ar11ii11t; alteori, în loc de bascii, un drac. 

Doctorul e îmbrăcat in haine nemţeşti, cu pălărie, fie dt de 
ger, şi avt1nd faţa ascunsă cu o mască de hârtie. 

Neam/11! e îmbrăcat în ha�ne de doc albe, în cap cu cili11dr11, 

- pălărie înaltă de ca.rton, - de sub care i se revarsă pe umeri
câteva plete din păr de coadă de ca.I.

&isca îi făcută dintr'o covată găurită la mijloc, ca s.i încapă 
trupul unui om. La unul din capetde ei, i se pune un cap de cal. 
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Flăcăul îşi trece covata aşa gătită pe mijloc, fiinq susţinută de două 
frânghioare pe umeri. Trupul flăcăului dela mijloc în jos e acope

rit de o pânzetură ce cade în jos dela marginile .coveţii, de jur îm
prejur, iar panea de sus pare a unui călăreţ călare pe cat 

Fetele sunt flăcăi din cei mai chipoşi, în straie femeieşti. 
Baba e un flăcău îmbrăcat în nişte haine <le femeie, vechi, la 

cap e legat cu fes, turceşte, iar la brâu are înfiptă o furcă <le tors. 
Tot alaiul acesta e sub comanda unui f lăcău îmbrăcat arnău

ţeşte, cu fustanelă, fes, iatagan, pistol la brâu şi ciubuc. 
In ajunul lui Sf. Vasile, merg dela casă la casă, toţi strigând, 

toţi sărind în joc, după cântecul ieşit din scripca lui Băbănuţă ce e 
îngânată de sbârnâitul cobzei lui Lişcă Cobzarul. 

Arnăutul, însoţit de doctor, merg în frunte, pentru a întreba 
la fiecare casă, de primeşte moşnegii. 

Dacă-s primiţi, - şi rar dacă sunt din cei afurisiţi ca să nu-i 
primească, - joad pe rând hora, în chipul următor: 

Toţi moşnegii : fete, doctor, Arnăut, alde moş Lupu, afară de 
Bercu, Neamţ, Bască şi Babă, cari fac fel de fel de giumbuşlucuri 
prin prejurimi, ori curăţă pe băieţii ce umblă cu uratul de pităcei, 
se prind în horă. Unul din Ardeleni se prinde lângă fata ce e în 
faţa Arnăutului. Acesta deodată se supără şi strigă la el : 

Lupule! 
Ce-i ? întreabă acesta. 
Ce te-ai prins lângă dama micu? 

Ba a 111ieu, - răspunde Lupu. 
Ba a mieu, - mai zice Arnăutul. 

Şi scoate pistolul dela brâu, - neîncărcat, bine înţeles, -
ş1-1 sloboade cocoşul. 

Atunci bietul moş Lupu cade jos mort, pe spate. 
Lăutarii încep să cânte de jale; fetele, aplecate pe el, îl bocesc. 

Doctorul îi s:iltă când un picior, când o mână, cari cad jos neînsu
fleţite, şi caută mustrător la A�năut. Iar acesta îi porunceşte: 

- Doftoreşte! Eu plătesc bani dela hotarul Neamţului!
Neamţul, când aude, începe a-l măsur.\ pe moş Lupu cu o

drjă. Şi atunci Doctorul îi dă o sticluţă pe la nas, mai sare peste 
el în partea cealaltă şi-i face tot astfel, până ce moş Lupu începe a 
ridid capul la apropierea sticluţei. 

- Bercule, strigă de o dată doctorul.
Iar acesta vine, ori de unde ar fi.
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I-auzi, ce spune moş Lupu !
Ce zice ? întreabă Bercu.
Zice ca să-i sufli puţin în t11hăs.

Şi Bercu, când aude aşa, îi croeşte una cu mătăniile, de sare 
moş Lupu arsa în picioare, sărind de bucurie. 

După care doftorul, primind plata dela gospodar, pleacă cu 
toţii mai departe. 

La• altă casă joacă fc::tele şi cu Ardelenii mocă11c11Ja. 
La altele joacă )Jeamţul nemţeşte după aria cc Hai-di-ri-di, 

Neamţule)). 
Mai joacă şi Arnăutul învârtindu-şi trupul în jurul săbiii, 

infipte în coarda casei sau avântându-se cu iataganul în spinteca
rea aerului. 

Alţii poftesc să joace Bercu. Lui se cântă jido\·eşte de lău-
tari, iar el cântă din gură : 

- Oi, săracii Jidanii nostriiii !

Cum se bat negustoreştii ...

Cu gura plină de usturoiiii,

De strigă : doi ! ... doi !. .. doi ! ...

Taci, moi chine, moi !..

se răsteşteşte la lăutari, după care aceştia îi zic o jidm•ensrit pe loc, 
de se topeşte omătul sub pisoleala lui Bercu. 

Şi dela casă la casă, umblă atât în ziua de Ajun, dt ş1 111 
ziua de Sf. \'asile, făcând petrecere copiilor şi gospodarilor, cari 
numai in s:bârşirea obiceiurilor rămase dela strămoşi găsesc veselia 
acestor zile creştineşti». 

Măscăricii aceştia se jntâlnesc şi prin alte sate. Astfel pe alo
curi, prin jud. Tecuciu, se numesc obrii::;:nri, adid «mascaţi, măşti" 
ş1 fac o samă de ghiduşii, numai in ziua de Sf. Vasile 1

• 

Prin jud. Suceava înfăţişările caprei sunt încă mai numeroase. 
Astfel numai în Cândeşti, flăcăii şi unii din însurăţeii mai 

tineri, cari pornesc cu c;1pra în ziua ajunului de Sf. Vasile, in 
noaptea de către această zi şi ziua toată a Anului nou, sunt îmbră
caţi în fel de fel de chipuri : unii ca flăcăi, alţii ca fete, moşnegi, 
babe, Jidani, Jida11ce. Cel .:are cârmueşte ceata se chiamă Turc: el 
strânge banii. Turcul se îmbracă cu o polcă roşie şi se încinge pe 

1. V. încercările mitologice-comparative asupra acestei datine în

Ollanescu, op. cit., p. 10-12. şi Familia, XXXIX, p. 613. 
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deasupra cu o cure.\ cu nasturi, având în cap fes. Pe lângă aceştia 
mai este şi o cnpră. care se face în mai multe feluri. 

Un cal de lem11 purtat <le doi oameni, avân<l călare o fată Li
cută din peteci şi umplută cu paie, ori un băiat. Calul îl poartă o 
babă ori un moşneag de căpăstru. Peste scheletul calului sunt puse 
lăicere. 

Alţii fac capra din lemn, având forma unei 111esl'. Ea se îm· 
podobeşte cu casânci, şaluri, pe <lin dos, iar în faţă cu hârtie, măr
gele, lmrmo?_, salbe de bani şi cordele, cari t0ate se strâng de pe la 
fete. In mijloc are un cap de lemn cu limbă şi clopoţd. Ea se 
poartă de un om, ţin:'md-o de coadă. 

Alţii îmbracă un flăcău cu un cojoc pe dos. Jn cap i se pune 
un cap de lemn asămănător cu al caprei, având coarne. Capul 
caprei e împodobit cu hârtie tăiată în colţuri. La coarne are hur· 
111oz, iar dedesubt un clopoţel. 

Alţii o fac ca mai sus, dar nu se îmbracă cu cojoc, ci întocmai 
cum am văzut-o prin jud. Tutova, adică îmbrăcată cu hârtie. 

Oricum ar ii făcută capra, ceata umblă din sat în sat şi din 
casă în casă, afară de cazul când e un cal, când joacă pe afară. 
Ceata are lă11tnri. Când ajung într'o ogradă a unui gospodar, lăuta
rii încep să cânte, iar ceata joacă: un joc de brâu şi unul de horă. 
După aceasta i se c:întă şi caprei, când joacă numai ea. ln acest 
timp, baba, moşneagul sau Jidanul o descântă pe la cap cu un şi
m11ltoc de busuioc, căci zice că <<s'a deochiat». In acest timp şi ea 
se face ofelită şi bolnavă. După descântec, îi trece, şi mai joacă puţin. 
Dupi capră încep să joace Jidanii, cântându-le lăutarii un anumit 
cântec: Jidă11c11fa. Apoi joacă Ţiganii şi după ei baba şi moşneagu!. 
La urmă, toţi capătă bacşiş în parte, colaci şi bani, ori numai 
parte din acestea. 

Uneori caprele sunt însoţite şi de ie:;_i. ledul este făcut din 
mai multe lemne ce se'ncrucişează la mijloc şi se prind la capete 
unele cu altele: prin cnie. E făcut aşa fel, că se întinde şi se strânge. 
La capătul dinainte are făcut un cap, în care e aşezat un zurgalău. 
ln timpul când dntă lăutarii, se întinde şi se strânge 1

• 

De o bucată de vreme, pe lângă Turc, fete şi flăcăi, se mai 
fac şi ofiferi: căpitani, locotenenţi, maiori, precum şi cocoane îm
brăcate cu rochii şi cu pălării. Când ajung pe la învăţători, preoti, 

I. Cf. P· 129. 
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primari, înainte de a intd ceata'n ogrndă, trag câte un foc de 
puşc.i. Pe la casele darnice, primesc <le mâncat şi de băut. 

Moşnegii sunt o capră, fără lăutari şi fani capr:i, având flăcăi 
facu1i babe, moşnegi, fete, flăcăi, Jidani, Jidauce, ş. a. Lor li se cftntă 
din fluier, tOt aceleaşi dntece ca şi la capră. Aceştia umblă numai 
în noaptea de Sf. Vasile, pe când cei cu capra umblă dou:i zile şi o 
noapte. 

Unii moşnegi au şi iet!, iar al1ii-în loc de ied-au urs. Alţii 
au şi ied şi urs. 

Ca 11rs se face un flăcău ((111ai giambaş». Se îmbracă într'o 
piele de urs sau cu una- de oaie, având numai capul de urs. I se 
pune botnită în cap ; unul îl poartă de lant. Ursul face felurite 
«marafeturi», ca ursul. 1 se cântă şi lui, şi deci joacă. La urmă i 
se dă bacşiş în toba pe care o 1ine între labe. 

Prin unele paqi ursul merge singur cu Stăp,înul, foră a s.e 1ineit 
de moşnegi. 

Mai mult haz are însă când merge cu ceata '. 
Tot la aceste înfăţişări de capră se reduce şi ştirea cc o a,·em 

cu privire la ju<l. Botoşani : Pe aici c<nu se umblă cu capra, iar 
petrecerea ce o produc persoanele deghizate e slabă ; singur,1 îm
brăcă mintea produce ilaritate. Aceştia fac deosebire de cei ce nu 
umblă cu uratul; ei vin cu muzică tot în perechi, ca să joace. Mai 
întâiu intră un 1;eneral, un ri'rpitm,, soldn/i, un 111ire, o 111irMsă, un 
moşneag, o babă, un Turc, un Jida11 şi apoi Ţiganul cu ursul, <le 
lanţ, - un flăcău îmbrăcat cu cojocul întors pe dos. To1i joacă 
şi fac nebunii. După ce-i pune la masă, joacă iar şi apoi se duc» 2

• 

Tot ca un soiu de capră trebue să socotim şi <latina lllnln11cei 
buco,·inene, acea pereche de bătrâni, - un unchiaş ghebos, cu barba 
de fuior, cu mască de pânză 111.înjită 'cu cărbuni, cu din1ii de sâmburi 
de bostan, şi-o babă bine gătită, ce stă cu batista la gură, ca să nu 
i se vadă fllăcăului mustaţa înfirată. lnainte de a intra malanc,1 în 
cas;i, un fl:id\u cântă, însoţit de un fluierar, un colind la ft.:rcastră, 
in care c ,·orba de sămănatul busuiocului sau alte lucruri. 

Malanca este primită cu drag prin casele gospodarilor, cari se 
cură\i în această zi cât se poate de bine, căci moşneagul murdăreşte 
cu cărbuni pe cele necurate. Malanca nu se sfieşte de asemenea 

1. Impart. de d-l Al. Moisei, înv. în Vanatori, Jud. Neamt.

2. Yoronca. o/>. cit., p. 104.
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gospodari şi spune pe fa\ă tOt ce socot ei că nu-i la locul cm·enit. 
Apoi fac felurite ghiduşii. 

Prin alte sate umblă cu malanca, şi capra, pe care o cunoaştem, 
fadn<l pe gospodari să râdă <le năsbâtiile lor. 

Prin altele cu malanca merge şi un urs, - copilul malancei ! 
Se face un fl:icău înfăşurat tot într'un odgon de paie. Acestuia 
adesea i se dă foc, şi ca să se stângă, trebue să se tăvălească prin 
zăpadă. 

Prin alte păqi nu se mai spune colindul pe afară; în casă 
intră întâiu ursul, cel îmbrăcat cu cojoc, apoi ursarul, feş/cn,/ şi 
feş!eri/n,-111oş11eng11/, baba, T11rwl, o nevastă, Ţiganii şi apoi Ţign11celr. 

To\i joacă perechi-perechi. 
Prin altele, combina\iunile sunt încă mai felurire: inter\'ine 

r,·l'i:;_ornl de grn11i/ă, canonierii ş. a. 
lată Jouă dntece de malancă : 

Gospodarilor din casii, 
Slobozi\i mal:mc:i 'n casii, 
C'afară plouă de varsă 
�i straiele ne-a strica, 
Strai<! mândre 'mpiirăteşti, 
Nu eşti vrednic să Ic plăteşti. 
Că malanca chel v'a Iace, 
Şi malanca v'a juca. 
Focu'n vatră v'atâ\are 

Al doilea : 

l\H\nc :cinul sc'noeşte 
Şi malnnca se porneşte. 
Malnnca noastră frumoHsă, 
Daţi-i drumul s'întrc'n casii. 
C'a!"ară plouă de varsă, 
Baba c.is' a mătura 
Moşul �unojul l-a da. 
Fericit această casă, 
l\1ult cinstită, mult aleasă, 
Gi este-o fotă frumoasă, 

C:uconi\a 
Odochi\a, 

Şede la gherghef şi coasă 
Nafr::1111[1 fră\flllc-sr1u, 
Gulen1� tr1tânc-să11, 
�i pc maicii-sa '11trcba: 
- l>c cc bate vfmlul lin,
Ciind c cerni mai senin"!

�i cas,1 va mr1turarc 
�i blidele va spăbrc. 
Prin pomiitul lui Ion 
Toate păsările dorm, 
Numiii una n'arc somn, 
Şi sboară din pom în pom; 

�i sboarii din creangă 'n creangă 
Şi strigă •Ioane dr:igă, ! 

- Fata mea, nu-i vântul lin,
Dar multi flăcăi te cer µe tine,
Dacă mult vrau dela mine:
V rn u cirezile de boi
Şi văc:irii :imândoi;
Vrau turmitcle de oi
Şi ciobanii amândoi.
- Când m'oiu duce în strat de fiori,
Şi frumos când m'oiu găti,
Şi mi-oiu pune prigitoare
Şi la joc cf,nd voiu ieşi,
To\i la mine vor călii
Şi de mână m'or lua ;
Or ciita la ochii mei
s·or uiU1 la boii tăi ;
Or căia la sprincenclc melc,
S'or uita hi oile talc!
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Malanca, alcătuită din babă, moşneag şi Jidov, o au şi Rutenii, 
ş1 tot ca şi Românii petrec în jurul ei la ajunul Bobotezei 1

. 

Tot către capră mai apropiem şi calul care se obişnueşte prin 
partea de miazănoapte a Moldovei şi prin Bucovina. 

Prin jud. Dorohoiu călăreţul intră pe un cal de lemn frumos 
împodobit şi apoi joacă. 

Prin Bucovina, «calul îl alcătuesc doi Aăcăi ce se pun îndoiţi 
faţă în fa\ă. Pe spate, acoperă calul cu lăicere şi un alt Aăcău îm
brăcat ca un Turc, cu coroană de hârtie pe cap, stă tot timpul călare 
şi joacă calul. Calul acesta face parte din malanc.1, care aduce cu 
sine şi capra, de care se ţine un b;iiat, cu doniţa s'o mulgă, iar un 
Ţigan cu puşca o împuşcă, sau o loveşte cu securea şi ea cade jos, 
sângeră, etc. De ase!1lenea vine şi ursul şi toate persoanele stra
vestite, între cari sunt şi mai multe Ţigance cu copli de petece în 
braţe, aducand linguri, ace, etc. de vândut» 2

• 

La Macedo-Români «în dimineaţa Anului nou, b:'tieţii se fac 
liguciari sau arachi, ieau o şapcă de carton cu o coad:i de vulpe în 
vârf, înţepenită cu sârmă, o trag peste faţă şi mai pun o coadă de 
vulpe dindărăt şi se duc în mijlocul satului şi joacă, sunând cu 
clopoţeii; pe urmă colindă prin case şi strigă : Surva, babo, rnrva ! 3• 

ln sfârşit, tot către capră mai alăturăm şi alte datini, cu rostiri 
decente sau indecente, precum sunt păp11şele sau alte paiaţe, alipite, 
cum am văzut, pe lângă Vicleieme sau Irozi �. 

Tot astfel nu vom greşi, dacă între toate acestea şi între 
datina «Mugiri» 5, pe care am pomenit-o la sărbătoarea Sfdn111l11i 

Nicolae, vom spune că este o înrudire. 

I. D. Dan, Rutenii în Bi,coviua, p. 13. 
2. Voronca, op. cit., p. 103-106.
3. D. Cosmulei, Datini, credinţe şi superstiţii ara111â11eşti, Bucureşti

1909, r. 38 - 39, unde se adaugă: •obiceiul de a se face liguciari sau 
caYnavalii există şi în ajunul postului mare, când mai fac şi un foc 
într'un Joc mai ridicat (Epir). 

4. Cf. L. Sainean, Les maYionettes en Romiia11ie et en Turqiiie în 
Reviie des tf'aclitions populaires, XVI, p. 409-419. 

5. T. Filipescu, Coloniile române din Bos11ia, Bucureşti 1y06, 

p. 136-7.
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CAPITOLUL XIII. 

TĂIATUL PORCILOR. 

Am pomenit intr'alt loc că prin unele părti tăiatul porcilor 
se face la lg11al 1, şi că prin altele datina aceasta se amână 
până la Crăciun, din pricina postului, ca nu cumva să se spurce 
neun vas sau vreun blid cu carne de porc, cu «de dulce», şi astfel 
să se spurce cu de frupt şi cei din casă 2

• 

La Crăciun, porcii se taie în ziua de Ajun, în întâia zi de 
Crăciun sau chiar într'a doua, cum se întâmplă prin unele sate din 
jud. Tecuciu. 

Prin jud. Muscel sunt sate prin cari porcii se taie între Cră
(iun şi Sf. Vasile, păzindu-se ca ziua de tăiere să nu fie L1111ea ori 
Vinerea, mai cu samă când rămâne prăsilă de porci în urmă. Alţii,

sătenii obricifi, - nu taie porcii decât după Sf. Vasile, ca să nu 
zacă de lingoare s_ 

Prin jud. eamţ, în cele două zile dinaintea tăiatului, porcilor 
nu li se dă să mânânce decât apă cu sare, ca să li se curăţe maţele•. 

1. Cred. Rom. din com. Ţepu,. jud. Ttcuciu: Porcii se tai au mai de 
mult în ziua de Ignat. pentruca acesta era acel orânduit de Dumnezeu sa 
îngrijească de porci. 

2. O .taină" culeasă din com. Boureni. jud. Dolj, impărt. de d-1 N. 

I. Dumitrascu :
- Zici c'ai fost cel mai fericit om anul acesta ... Aşi, e?

- Pai dar! Cel mai fericit ! ...

- Ei, bine; porc gras la Crăciu1i ai av"t ?

'am an1t, dar am avut altele şi mai bune ...

- Poate ... Bine ... Dar cuţit pe vremea lubeniţelor ai avut?
- N'am an1t !
- Păi atunci! N'ai avut nici o fericire. Odată ce nu ai porc �ras

la Crăciun şi cuţit pe vremea lubeniţelor, asta nu înseamnă nici o fericire!..-

3. R.-Cc,din, Mihalache, op. cit., p. 103.
4. Dat. Rom. din Bălţăteşti, jud. 1\eamţ, împart. de d-l f. Preutescu.
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Prin unele sate din jud. Dolj, porcii se taie de cu noapte, 
aşa ca pân' la ziuă totul să fie gata. Când înjunghe porcul, cel ce-l 
taie, ca şi cei dimprejur, îşi fac cruce cu sânge, ca să fie sănăto�i 
ş1 roşii peste an, şi zic. 

- La anul şi la mulţi ani cu sănătate! 1
• 

In ziua aleasă, disdedimineaţă încep să se audă prin sat ţipătul,
guiţatul sau g1iet11l porcilor. Toată partea bărbătească Jin casă,- şi 
pe unde nu-i decât bărbatul, se ajută cu cineva din vecini, - sar 
şi prind porcul, îl culcă pe o parte, iar unul care-i mai meşter, îi 
înfige cuţitul în gât, în aş,\ fd încât pielea să nu se spintece de
cât at,Ît cât este lăţimea cutitului. In lăuntru, vârful cu\itului se 
primblă cam de un lat de palmă, ca să se taie bine vinele şi să se 
scurgă în totul sângele. 

La tăiere nu trebue să stea nimeni prin prejur dintre acei cari 
sunt miloşi din fire, căci se crede că porcul moare cu mare greu
tate; carnea unui asemenea porc nu va fi bună. Pe porc să nu-l 
vaiete nimeni, să nu-i zică «săracul», căci aceasta supăni pe Dum
nezeu: 

- Dumnezeu a lăsat ce-a lăsat : să fie Crăciunul s:itul !
Femeile mai ales lipsesc.
Cel ce taie porcul, nu trebue să crişte,-să scrâşnească, sau să

swingă din dinţi, ca să nu iasă carnea porcului tare şi să fiarb:i cu 
anevoie. 

Prin unele sate din jud. Neamt, pe unde porcii se taie în ziua 
de Ignat, se adună la tăiatul porcilor mai mulţi oameni, «da'ntre 
ei e unul mai bun, de pe a cărui mână carnea se frăgezeşte. Adună 
paie, gâteje şi /11/eie de haldan, cu cari fac foc. Apoi, c'un j11vă/, 

scot porcul din coteţ şi acel care e bun de mână, îl taie. Unii îi 
vâră cuţitul la inimă; alţii îi taie griti{a sau î11g/Jititoarea 2

. 

După ce porcul a murit, se găteşte de pârlit. Se aduc două 
rădăcini, două reteveie sau doi butuci, se pun aproape unul <le altul 
la un pas şi peste ele se pune porcul culcat pe-o parte. Gospodina 
vine îndată. şi îi smulge părul de pe coamă,- de pe gât şi de pe 
spinare,- şi dacă este destul de mare, părul se smulge şi de pe 

1. Alb-iua, I, p. 307.-Oat. Rom. din Zlătărei, jud. Vâlcea, împart. de 

d-l G. Fira. Cu sângele ce curge, se crede că e bine ca oamenii să 

se brezească, spre a fi feriţi de bubat. 
2. Dat. şi cred. Rom. din Băltăteşti, jud. Neamţ, împărt. d. d-l I.

Preutescu. 
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coaste, facânJu-1 apoi mănunchiuri. Acest păr va fi foiosit la facerea 
biJinelelor sau va ti dndut 1

. 

Prin jud. i\luscel, ca să nu se stângă sămânp porcilor, mă
nuchele de păr astfel smulse se leagă, se moaie in sângele porcului 
şi apoi se pun la păstrare 2

• 

Pe-alocuri, picioarele porcului se leagă inaint e Je a fi aşezat 
la pârlit 3

• 

Dup.i aşezarea porcului, se J.1 foc paielor, ciocanilor sau pus
Jeriei de desu bt, ca să se pârlească păru I. 

Prin unele sate din jud. \'âlcea, când se aprinde focul sub 
porc, se pun într'insul şi câted grăunţe de lăm,iie, ca să fugă 
Dia\'olul departe 4

• 

Focul se intretine mer�u. Jar intr'o măsură potrivită, ca să nu 
fie prea puternic, căci fiind «prea tare", arde nu numai părul ci �i 
pielea sau şoriciul porcului, ajungând astfel Li slănină, care se topeşte 
ş1 curge în foc. 

Piirul arz:ind, �e fa-::e s-::rum ; a-::est scrum este dat jos de pe 

Fig. 1!). Piirlilul porcului. 

I. V. a mt!a lml1'strie casiiicu, p. 1. 

2. ll.-Coc.lin. :'-lihalarhe. op. cit., p. 104.

3. Dat. Rom. c.lin llaltateşti, juc.l. Nearnt. îrnpărt. de d-l I. Preutescu •
.i- Dat. Rom. clin 7.latarei, impărl. de c.l-1 G. Fira.
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porc cu un băţ, ca să se descopere părţile nepârlite spre a se pârli 
şi acelea. 

Când o parte s'a pârlit, focul se mută în cealaltă parte, sub 
pântece, pe spinare, gât, picioare şi cdelalte păqi ale porcului, c.u 
multă băgare de samă, până când nu mai rămâne nici un fir de păr. 

Dacă din greşeală a plesnit pielea în vreun loc, acolo se udă 
îndată cu apă rece, ori mai adesea se freacă cu omăt, ca să nu se 
ardă şi mai tare. 

De căldură, gazele din porc se umflă şi pielea se intareşte. 
I n chipul acesta, porcul este curăţit de p,lr, însă şoriwl, ciorirnl, 

cioriciul sau şoriciul îi este negru de rapăn sau <le scrum. De aceea, 
ca porcul să se curăţe de această negreţă, se mută pe un stt:at curat 
de paie, sau pe nişte scânduri,- cum ar fi scoarţele carălor, - se 
udă bine cu apă caldă şi astfel, după ce se înveleşte bine cu saci, 
ţoale sau alte lucruri, se lasă ca să se moaie. 

Asupra acestui lucru, iată ce înseamnă Ion Creangă în A111i11-
Jirile sale : 

trLa Crăciun, când tăi,\ tata porcul, şi-l pârliit, şi-l opări,\, şi-l 
învălia iute cu paie, de-I înăduşia, ca să se poată rade mai frumos, 
eu încălecam pe porc de asupra paielor şi făceam un chef de mii 
de leii,. 

Când se socoteşte că pielea s'a muiat bine, gospodarul începe 
să o radă cu cuţitul, după care o clăteşte cu apă caldă; şi tot astfel, 
iar se rade şi iar se spală, până când pielea rămâne curată şi galbenă. 

După aceasta se pregăteşte alt strat de paie, dar mai ales alte 
scânduri, pe cari porcul se pune cu pântecele în jos. 

Acum începe grijit1t!, curăţitul, ciuătuit,t!, ciopă(it11l sau pecia/11/ '. 
Intâiu i se face porcului în frunte o tăietură cu cuţitul î11 

chip de cruce, zicându-se ca şi la facerea semnului Sf. Cruci : 
- In numele Tatălui, al Fiului şi al sfântului Duh, Amin !
l n  unele părţi din jud. Teleorman, după ce i se face crucea

i11 cap, se presară cu snrr, crezându-se că numai astfel îi fuge su
tletul din cap 2

• 

Prin jud. Muscel, după ce-i taie pi.:ioarele, şi i le aşează pe 
p:1.ntece, i se face porcului la ceafă, în dreptul şirei spinării, o 

1. H.-Codin, Mihalache, op. cit., p. 103. Yerbde n griji, c1wă(i şi 
curăţa, cinătui, ciu/Jt'iii, ciopăţi sau peciii. 

2. Dat. şi cred. Rom. Llin Balaci, împărt. de d-l A. M. No11:r.
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tăietura m chip de cruce, pe care altul o presară cu sare, urând 
celor de faţă : 

- Să mâncati porcii sănătoşi ! 1
• 

Prin jud. Roman, crestătura în formă de cruce se face la spate
şi se presară cu sare, ca să fie carnea bine primită de Dumnezeu, 
dacă dintr'acel porc se ,·a da de pomană,-şi ca să nu se strice n. 

După aceasta i se taie porcului coada şi urechile şi se dau 
copiilor, cari aşteaptă prin prejur. 

- «Mie are să-mi deie coada porcului s'o frigJ,,- zice Creangă.
Şi într'adevăr, dacă porcul este bătrân, coada are sub şoric şi

o dţime de carne, care nu se poate manca crudă. De aceea copiii
ieau această coadă, o scrijală cu cuţitul din loc în loc şi apoi o
pun pe jăratec. Dupăce o frig, o impart între dânşii. Tot astfel fac
şi cu urechile porcului bătrân. Dacă însă porcul este tânăr, p11rrel,
godnc, godăcel, grăs1111, grăsunei, urechile i le mănâncă cu totul 3 şi
tot astfel fac şi cu coada, după ce o strujesc de pe oase, rămânând
astfel în mână cu conul de soriciu numai.

Prin unele părti se crede că dacă se dă copiilor cari se scapă 
noaptea în pat cu udul, să mănânce coada porcului, ,·or scăpa <le 
această slăbiciune 4

• 

Porcului i se taie întâiu picioarele dela genunchi în jos şi dela 
coate în jos, apoi urechile şi coada <lin rădăcină, - dacă aceste două 
părţi <lin urmă n'au fost tăiate mai dinainte. Ele se dau gospodinei. 
Din ele se vor pregăti răci111rile, 1ii111rile sau piftiile. După acestea se 
scot şoldurile, câteşi patru, tăindu-se din stinghii, astfel că din porc 
nu rămâne decât trunchiul cu capul, indlit în slănină. lănina se 
despică de-a lungul spinării şi de-a lungul gâtului, desfăcându-se cu 
încetul de pe carnea trupului, ca să nu se taie din carne. Desfa
cerea aceasta urmează pană sub pântece. Când însă slănina nu-i 
groasă, aşa fel ca pe pântece să aibă măcar grosimea unui deget, 
cele două slă11i11i, adică cele două păqi sau jumătăţi de slănină, se 
desprind cu totul de pe la mijlocul coastelor. 

1. R.-Codin, M ihalache. op. cit., p. 104. 

2. C. D. Gheorghiu, op. cit., p. 102. 

3. De aici a rămas zicala : caista-mi mânâncă �i urechile,, ce st: 

spune unuia care ou se mai poate mulţumi cu tot ce i se clă. 

4. Zanne, op. cit .. voi. IX. p. 294. 
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După desprinderea slăninii, numită la sing. slă1ti11ii sau plallcă 1
, 

se curmă capul. Acesta se desface in două părţi, fiecare cu câte o 
falcă. Lilcile se taie şi dânsele în două bucăţi, rămânând înţinate 
către sfârlă, având grijă la falca deasupra, care-i la olaltă cu capul, 
să se scoată creierii nesfărâmaţi. 

Prin jud. Muscel, capul se taie înaintea şoldurilor şi se duce 
în casă cu r:itul în urmă, pentru ca să nu se spargă oalele gospodinei 2, 
iar prin alte părţi se face acelaş lucru, 11ca să fie bine şi să aibă 
[gazda] noroc la porci» 3• 

După cap, urmează să se scoată : 
lep11rele, alcnruit din osul pieptului cu cei <loi muschi dinainte; 
lep11raşii, cei doi muschi ai spinării ; 
Răn111c/Jii; 
Cele do11ă coaste, ce se curmă din oS/1/ spi11ării; 
Celelalte părţi cari mai rămân. 
Se scot astfel de-o parte măruntaiele, din cari se desprinde 

cu băgare de seamă Jieren, ca să nu se spargă, şi care se leapădă 
sau se p:istrează pentru leacuri; apoi se caută c/Jlşi(n, r/Jişi/1.)(1rea sau 
brsica,-băşica udului,-pe care copiii o aşteaptă, cum spune Creangă, 
ca "s'o umplu cu grăunţe, s'o umflu şi s'o zurăesc după ce s'a 
uscat, şi apoi vai <le urechile mamei, până mi-o spărge:'i de cap !n '· 

Se dau apoi de-o parte 111ni11l sau Jicnt11/, bojogii sau plă111â11ii, 
spli11a, pecia 5,- învălitoarea de grăsime a măruntaielor care la miei 
se chiamă jig/Jir, iar la vitele mari prirp11r, - osrî11zn, - lespezile de 
untură creată, - 111aţele şi chişca sau stomacul. 

Când sparge hrirdn1111l sau hrirdrilw1111/, roată băgarea de samă 

J. C. R.-Codin, O sam,i de C1'viiite diii Ali,scel, Câmpulung 1901; 
la cuv.: «jumătate din untura cu şoricul porcului•. Cf. �i Ingernl Româ-
1rnlui, p. 355. 

2. R.-C:odin, Milrnlache, op. cit., p. 10-1.
3. C. D. Gheorghiu, op. cit., p. 102.
4. Unii mai fac din aceasta băşică o p1mgi'1, jcişcă, jc1şc<1u, tarşug

(V. I11dustri<1 casw:cn, p. 50) sau teşilă pentru tutun. Prin jud. ;\(usce!, 
atunci când clin porcul taiat râmâne prăsila, nu st: întrebuinţează în acest 
scop, căci st: crede câ porcii sau purceii prâsiţi se vor îmbolnăvi şi se 
vor umfla (R.-Coclin, i\\ihalache, op. cit., p. 103). 

5. R.-Codin, Mihalache, oj>. cit., p. 104, din Muscel: c(ntrâncl în 
casă, aleg osânza de-o parte, pecia., - carnea slaba, - de altâ parte şi 
untura ele ,tlta>. 
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a celui ce grijeşte este la splină, căci splina arat.1 felul cum va h 
iarna şi partea, -direqia, -- dincotro vine. 

Dacă partea subtire a splinei este îndreptată de pildă spre 
miazăzi, insemnează că iarna Yine dela miazănoapte. Dacă splina 
este mai umflat:i către coadă, aceasta însemnează după credinţa po
porului, c:i iarna, c:itre sfârşitul ei, va fi mai grea. Dacă-i groasă la 
mijloc, asta insemnează că asprimea iernii va h în lunile din mijloc. 
Dacă splina este lungă şi subţire, şi iarna va fi lungă, dar gerurile 
nu vor fi aspre. Şi tOt astfel fac gospodarii fel de fel de socoreli 1

• 

Asemenea credinţe le au şi R11le11ii 2
• 

Cine vrea să ştie greutatea unui porc ta1at, să-i cântărească 
numai capul; rămăşita de carne va fi de zece ori mai grea decât 
capul 3. 

Prin unele părti, gospodarii cred că pot prooroci şi alte lucruri! 
Astfel prin jud. Muscel se spune că «din felul cum se arată o bu
cată de carne aşezată in osânză, unii săteni cunosc dacă în viitor 
nevestele lor Ic vor naşte fete ori băieţi. Oad în inimă se va găsi 
mult sânge închegat, aceasta insemnează bn11i, adic:i stăpânul \·a 
aveâ noro.:: de mulţi bani, lie că va găsi vreo w111onră, fie că-i \·a 
dştig:'t in vreo afacere» 4

• 

După ce măruntaiele «s'au pus la cale», se spală slănina şi in 
urmă se cură\ă de bucăţelele de carne, cari întâmplător s'ar fi luat 
pe Jânsa. Sl:ininile se pun într'o covată sau albie cu apă rece, ca 
să iasă sângele dintr'insele; cirnurile se spală şi se pun cu sare 
înrr'altă covată, iar măruntaiele: maiul, bojogii, splina, ş. a., se 

1. Cretl. Rom. din \"alea-seacă şi Bălţăteşti. jud. Neamt, împart. de
d-l I. Preutescu: Daca splina-i groilsă când se taie porcii, iarna va fi
mare.-R.-Codin, Mihalache, op. cit., p. 104: •Splina porcului poate arata
dacă iarna grea va mai dura mu Ita vreme d'aci înainte ori nu, şi anume: 
dacă splina va fi subţire mai mult de jumătate, iar groasă mai puţin de 
jumătate, însemnează ca iarna grea e cam pe sfârşite; contrar, însemnează
că iarna grea d'aci incolo are de furcă,.-Şezătoa·rea, I. p. 126: cCând
splina porcului e mai groasă la un capăt ca la celalalt, iarna va fi mai
grea, ori la început, ori la sfârşit; dacă e tot una de groasă, iarna va fi
de-o potriva în toată vremea,.-Jbicle111, p. 154.-Vezi şi C. D. Gheorghiu,
op. cit., p. 102.- Cosmulei, op. cit., p. 54 : Splina porcului când e groasă,
iarna va fi grea; când splina e subţire, iarna va fi călduroasa. 

2. D. Dan, Rute11ii di11 B11covi1ia, p. 18. 
3. Jmpărt. de d-l C. G. Vartolomeiu, corn. Larga, jud. Bacău .
.J. H.-Codin, l\lihalache, up. cit .. 10.J.
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aşează într'alt vas. Bârhaiele, adid m:iţele, cu chişca, sunt luate de 
femeie, de obiceiu după masă, la curăţit, scurtându-se, spăl�rtdu�se 
pe faţă, întorcându-se şi pe dos cu ajutorul unei ţevi de trestie ori 
a unui băţ lung aproape de un cot. Prin jud. Vâlcea, acest băţ se 
păstrează, crezându-se ((că e bun de întorsuri» 1

• 

Bezără.1t!, - grăsimea de pe mate, - dacă-i mult, se desface 
cu încetul ; dacă-i puţin, se lasă pe maţe ca acestea să fie mai grase 
la mâncare. 

Maţele subţiri vor sluji la umplutul cdrnn/ilor sau lrn11dnji
rilor 2, făcuţi cu tocătură <le carne şi slănină, usturoiată şi pipărat.1 
cu piper roşu pisat şi cu piper negru. 

Maţele groase vor sluji la umplutul g,i/bnşilor (rdlbnşi, m/Jaboşi, 
rtil111oi 3, boşo111e/i ◄), cu tocătură amestecată cu păsat {ăc11I în chiuă. 

Chişca, adică stomacu: porcului, se spintecă, se înt0arce pe 
dos, se curăţă, se spală, se opăreşte şi apoi i se iea pielita lăuntrică, 
după o trudă nu tocmai mică. Ea se pune in urmă la sare şi obiş
nuit se păstrează pentru ziua <le 8Jbolen:;_ii, când se fierbe şi se mâ
nând cu oţet. 

Dacă se vede prin carne şi prin slănină un (el de beşicute 
albe ca măzărichea şi cari beşicuţe plesnesc când carnea se pune pe 
jăratec, este semn, pentru cei din casă, după credinţa lor, că porcul 
a mâncat zoi spurcate, cum de pildă ar fi zoile dela ruf1:, cari au 
săpun, -- nu altcev:'t ! Se zice că acea carne este spurcată. Prin ur-

I. Cred. Rom. din com. Zlătărei, î111part. de LI-I G. Fira. 
2. Din veacul XVII ne-a rămas o scrisoare glumeaţă, trimisă <le 

un Toan Ha.başescu, către marele logofăt al lui Dabija Voda. Neculai Bu
huş, în preajma Crăciunului: cAlta. pentru randul peaştelui de sămănţa, 
însemna-te-voiu eu pre dumniata pre căt va t fr]ebui dumitale, c'am pus 
Lle-1 str·ăn[gj într'un coteţu: numai atâta, de are hi şi cu voea dumitale, 
eu aş hi foarte bucuroş la un schinbu. Eu să înscamnez dumiataflej de 
peaşte de samanţ:\. şi dumiata să mă înseamni de mm/ di ceerr. ce li-i ci,mw 

fo dzuoa ele Ig11at; nu p1intru a !tă, ceş trebue ncm1'1 să-s afle cr. spmtP 
m, păcat mare cicefoea ce u'are de-acel fee,!, ales r,cu111. /(I. Crtici,m, şi 
din maţăle de ştiucă nu un poci face ... de s:\ spun aşe;i: că matăle 

� ştiucii sănt supţiri, ia[rj noaî. hiindu 011meni de tară. ne-ar foarte.� 
trebui de acel feal, să fie mai groş. Deci, de va hi mila dumitale, de "� 
vr'un [porc], mulţimi.vom dumitale: de n'a hi, la prilej tot ş'om mulfămi•. 

3. Dic{iouarttl limbii rom1foe. la cuv.
4. 1. Boceanu, Glosnr de cm•i11te dia jud. 1\fehediuţi. Bucureşti

1913, p. 3· 
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mare în grabă se chiamă preotul care ceteşte şi o sfinţeşte cu 
aiasmă 1. 

Lin(i face porcul ş1 atunci dnd i s'a <lat mâncare cu ciurul 
sau cu sita 2• 

A treia sau a patra zi, carnea se scoate <lela saramură, se pune 
la uscare sau la păstrare în po<l, sau se afumă, Jupă datina şi în
văţătura care o are fieştecare gospodar. 

Prin unele părţi, unii gospodari nu mai pârlesc porcii, c1-1 
jupoaie de piele ca pe vitele mari. Aceştia vor folosi pielea de porc 
pentru făcutul opincilor cu păr, sau vor vinde-o. Curii/irea porcu
lui însă, este la fel cu cea arătată până aici. 

La grijitul porcului iea parte îndeobeşte şi gosgodina ; prin 
urmare, pentru această zi întâi de Crăciun, - pe unde datina tăierii 
porcilor este aşezată în această zi,--mâncare aleasă nu pot avea că
sănii. De aceea se pregăteşte dte ce\':'t în grabă: 

Creierii se prăjesc pe vatra tîerbinte şi netedă, după ce s'au 
<l.1t c� rbu ni i de-o lături. 

Rărunchii şi câteva bucătl:le de carne macră se pun în frigare 
ori se face mancarca obişnuită, care se numeşte locbilură sau topi
/ură şi care constă în prăjirea din tigaie, cu ceapă, mărunt tăiată, a 
bucăţelelor de carne macră desprinsă de pe slănină. Deci tochitura 
este foarte grasă şi săţioasă şi prin urmare, mulţămită ei, se poate 
unge bietul creştin până la urechi! 

Cei din străini, cari a1uta la t:iiatul porcilor, sunt ospătăţi la 
aceasta po111a11ă a porcului, când se şi cinsteşte cum trebue ! 

1. R.-Codin, Mihalache, op. cit., p. 105. 
2. Cred. Rom. din corn. Tepu, jud. Tecuciu. 
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CAPITOLUL XI\·. 

MOŞU DE CRĂCIUN. 

Prin Mâ,Îii de Crăci1111, poporul romin înţelege ţ>o111a11a di11 
md11ă, adică acele daruri pe cari le face şi le duce gospodina la alte 
case, spre «a le da de pomană», pentru sufletul răposaţilor <lin 
casa ei. 

Moşii de Crăciun se fac at:it în ziua de Ajun, când prin ur
mare sunt <le post, cât şi in ziua <le Crăciun, când rnr Îl de dulce 
sau de frupt. 

Prin unele părţi din Ardeal, în se:ira de a1un se împart să
racilor cari se adună la biserică nişte colăcei cari se nume,c pi::;,ărei, 
cu câte o lumânare lipită. Săracii au CLJ acest prilej straiţele, -
trăistuţele, - pe lângă dânşii, ca să aibă unde-şi pune pizăreii. 

Fiind in biserică, la un semn al diacului, aruncă cu toţii în 
sus l:oa111be de wc1m1::;,, - grăunţe de porumb, - strig;înd: 

- Rod în cucuruz! 1
• 

Alăturea cu aceşti pizărei, mai aflăm în unele păqi din Ol
tenia şi beţele înflorate la fum, cari se numesc coli11de, sing. ro/i/1{/ă. 

Prin jud. Gorj, CLJ două s:iptămâni înainte de Crăciun, copiii 
se duc pe la tufişurile de a/1111 şi tai<: nuiele dt se poate de drepte, 
ca să aibă din ce să facă bete pentru colinde. Ele se taie aşa de 
timpuriu, deoarece copiii au credint�, câ dacă ,·or lăs;1 s:i treacă 
ziua Pări11/e/11i Ig11afi, 20 Deccmvrie, acele nuiele s'ar strâmbi şi 
prin urmare nu vor mai avd din ce să-şi facă beţele. 

După ce nuielele se taie, se scurtează şi se aduc acasă, unde 
se pun <lupă sobă ca să se usuce. fn noaptea dinaintea Ajunului, 
părinţii copilului le ieau, le retează după lungimea ce vor s:i le-o 

t. Familia., XXXIX, p. 51-2, ddtine Jin Vetel, comit. Hunedoarei. 
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<.!ea, le jupoaie de coajă, le lasă la partea mai groasă un capăt cam 

, 

<le o palmă, iar dela acest loc începe să înfă
şoare peste dânsele o făşie deopotrivă <le 
lată făcută dintr'o coajă de teiu, în aş;'i fel 
încât partea dela băţ, ce rămâne nea.::operită, 
să fie deopotrivă de lată cu făşia de teiu. 
Când făşia de teiu a ajuns la un lat de palmă 
<le capătul cel subţi1e al băţului, ea se în
toarce în jos, îndluind băţul peste celelalte 

.z. înv:ihituciri în sens contrar (fig. 20). 
Fig. 20. După aceasta se iea o lu111:111are de sperman-

ţetă sau de său, se aprinde şi prin fumul Aacării se preumblă bă-
1ul dela un capăt până la celalt, întorcându-se pe toate părţile, ca 
să se înnegrească bine. Când părţile descoperite :ile băţului s'au înnegrit, 
teiul invăluticir se desface de pe băţ şi băţul rămfme cu un câmp 
an,, pe ca re se a Aă nişte romburi negre. 

Mai de mult, în loc de lumânare, se întrebuinţ:1 pentru a
cca5ta şi feştilele cari ardeau în unt i _ 

Cu aceste beţe, numitt· colinde, copiii, după ce mamele lor Ic 
dau câte un pi/ărifu, pornesc spre cimitir,- «la bătătură, la un ci-
1111t1r sau la gro11111i/if», - unde le înfig la căpătăile mormintelor, 
alături cu stâlpii sau brazii, unde se aprinde şi căţuia cu tfo1âie i_ 

Tot prin jud. Gorj, şi tot despre aceste bastoane, - bonte de 
alun, - pe cari copiii şi le înfloresc la fum în seara de 23 Decem
vrie, se întâlneşte următoarea credinţă: 

Diavolii, cari rod furrilc pă11ui11111/11i, ameninţă la toat.i clipa 
�ă dărâme lumea. Noroc numai de Maica Do111111ilui, care iea aceste 
bo:1te dela C,ăciun şi le arată Diavolilor. Adt cât Dracii se uită la 
ele, Maica Domnului aşează la loc furcile pământului, - cun, de 
altfd îi înşeală şi cu ourile roşii 3

• 

Prin părţile de miazăzi ale Olteniei, copiii umblă din casă în 
ca,ă adnd «ciomage» şi tr:iişti pentru strâns colinde/ii, - colăcei 
lungâreţi. lndată după c:intatul co.::oşilor, se aud strig:rnd: 

- Colindeti a,·e1i?

1. Pentru acest procedeu de înflorare, vezi şi Industria cas11icâ la
Români, p. 127. 

2. Dat. Hom. din \"âlcelele din Topeşti, împărt. de d-l L l. Ciuncanu. 

3. Albimi, I, p. 397.
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Mai dedemu.lt, in loc de ciomage, aveau coli11dele pe cari le-am 
întâlnit în partea <le miazănoapte 1• 

Bufa11ii de prin Banat, despre cari se zice că sunt Olteni, prac
tică datina colindelor 2 şi a pi/ărăilor 3

, întocmai ca şi prin părţile de 
miazăzi ale Olteniei. Şi pe acolo copii <<umblă în pi\ărăi» din cas:'\ 
în cas.'i, ca şi cu «Buna dimineaţa!» 

Prin Moldova se împart la vecini şi la rude de poman;1, /11rle 
şi îndeobşte bucate din acele ce au stat pe masa Ajunului, ca s;'i 
le sfinţească preotul. Pe lângă acestea, mai ales cei săraci, dau de 
pomana şi numai colaci ori bucăţi de pâne cu dte o l11111â11are 4• 

Prin Oltenia, femeile pleacă la cimitir unde tămâie mormin
tele morţilor lor; Jupi ce se întorc acasă, scot colacii cari stau la 
copt în ţăst şi îi pun pe masă; pe fiecare colac pun câte un ou, ori 
câte un maţ de porc şi câte o lumânare, <lupă care toate acestea 
le trimite prin vecini, şi prin ai casei, neamului, zicând: 

•- Să fie lui cutare! 
Jar cel ce primeşte, răspunde : 
- Badea-prostii !
Sau:
- Să primească Dumnezeu! :,
Aromânii trimit în ziua de Crăciun pe la rude şi prieteni

câte un colac mare, 1mpodobit cu zaharicale. Acest colac se trimite 
ş1 femeilor măritate, în curgerea anului 6

• 

Prin unele părti se dă de pomană şi coloronge (reci, nift•, ai-

1. Şt. St. T..iţescu, Cohmle din popor, p. 6-7.
2. Calenda·rnl Ligei pe 1911, p. 167: Colindă, bâ{icel de alun cu

răţit de coajă, învalit apoi cu coaja de teiu ce se afumă deasupra unei 
candele; desfaşurându-se apoi, rămân pe el doua spirale, una alba şi alta 
neagra. Colinda se da de pomana în dimineaţa de Ajunul Crăciunului, 

când se umbla în piţarăi. 
3. Ibidem, p. 168: Piţcirăi, cozonaci ce se dau Je pomana la Ajun,

dimpreună cu colinde, 11uci alune, ş. a. 
4. Dat. Rom. din Ţepu, jud. Tecuciu şi Zorleni, jud. Tutova.
5. Dat. Rom. din Catantle, jud. Dolj, împart. de d-l Şt. St. Tuţescu;

a celor din Goruneşti, jud. Vâlcea, împărt. de d-1 C. N. Popescu : în ziua 
de Crăciun, disdedimineată, fem�ite se duc la cimitir spre a tămâia mortii, 
că dă, e zi mare. Apoi venind acasă, împart turtele de pâine cu carne 

proaspătă de porc-, pentru sufletul celor adormiţi intru Domnul. 

6. I. Neniţescu, op. cit., p. 529.
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turi, recifuri), bordndău şi altele 1. «Din purcelul de Crăciun, mem
brii familiei, afară de copiii până la 12, 14 ani, nu gustă nicide
cum până ce matroanele casei nu au sacrificat (dat de pomană) mo
şilor, adică morţilor. Aceasta se ţine cu cea mai mare acurateţă, căci 
a gusta mai înainte de a sacrifica ... , se socoteşte ca cel mai mare 
păcat şi de vătămare pentru sufletele (spiritele) protopărinţilor cari 
cer şi doresc acel sacrificiu» 1

• 

Prin Bucovina se pune înspre Crăciun, pe masă, un colac şi un 
pahar de apă, căci se crede că sufletele cdor răposaţi vin în aceasta 
noapte pe la casele lor, gustă din colac şi-şi udă gura cu apă �. 

I. Marian, bnmormântarea, p. 380.

2. Ibidem, p. W4,

3. Voronca, op. cit., p. 3S9.

Pamfile, Crt{ciunul. 
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CAPITOLUL XV. 

POMUL DE CRACIUN. 

Po11111/ de Crăci1111 e o datină venită din Apus, încetăţenită pe 
la oraşe, iar prin ajutorul şcoalelor, a intrat şi la ţară, prin casele 
slujbaşilor şi moşierilor. 'făranii n'o cunosc. 

Petre Ispirescu spune că s'a minunat mult pentru întâiul pom 
pe care 1-a văzut la un Nea111f. Atunci a socotit că în �cea casă a 
murit cinevi1 : 

«După ce m'am făcut mare, - urmează el într'una din Po
·1.·eştile 11nr/Jiaş11!11i sfătos, tocmai cu privire la acest pom, - am
văzut că obiceiul. .. se întinde, precum se întinde şi năvălirea în
gloat;'\ a străinilor de alt neam în oraşele noastre. Dela str;iini, o
biceiul acesta a început a se pripăşi şi pe la Rom:îni, şi încă tot
pe la de-alde cei procopsiţi, cari se duc înfontru de învaţă procop
seala acelor popoare şi când se întorc acasă, le e ruşine, vr>deţi
d-voastră, s;'\ mai şi vorbească româneşte, ci o dă tot prin franţuzeşte
ori prin nemţească)).
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CAPITOLUL X\'I. 

ZILELE CRt\CIUNULUI. 
DATINI ŞI CREDINŢE l\lĂRUNTE. 

ln apa în care te speli la Crăciun, s3. pui o 1111ră, ca s;i fii 
sănătos «ca nuca» peste an 1

, sau ba,;i, ca să fii bănos'· 
Prin unele păqi din jud. Tecu.:iu, în intâia zi de Crăciun, 

disJedimineaţă, femeile fac fi.,ric în care se Iau toţi ai casei, crezând 
ci dacă fac astfel, nu \·or fa.:e păcforhi peste \·ară. 

Alte femei coasă, se fac ca coasă, împungând cu acul, «o
dată, de două ori, că aş:i-i bine" 3

• 

Gospodarii şi gospodinilc se Juc la biserici, ca să se impli
nească pentru unii vorbă «mă.:ar din Paşti în Cr:iciunn. Tineretul 
stă pe acasă. Rândul la biserică al fetelor şi flăcăilor este ziua a treia 
a Crăciunului. 

Megleno-Românii în dimineaţa Crăciunului se du.: la bi
sen.:a şi dnd se întorc, înainte de a intr.i în cas;i, trec peste jil'r, 
ca să fie sănătoşi peste an. In cas3., nici unul nu intră cu m:'rnile 
goale, ci caut:i s:i aibă sur.:ele sau alte lucruri de ars, pe cari le 
pun pe foc, zidnd : 

- Domnu să da birichit'.-t !
Când se duc pe la altii în această zi, la neamuri ori cunoscuţi,

fac tot astfel zicând: 
- Pulii'.1, puli[1 ! Domnu s-va da birichi�t !

sau alte ur:iri ca acestea, după priceperea fiecăruia'· 

,. Dat. şi cred. Hom. din .\rdeal, imp:lrt. de tl-1 P. Ugli�. 
2. Şezătonrea, xr,·, p. 37.

3. Culegere din Ţepu, jud. Tecuciu.
4. P. Papahagi, Megle110-Ro111â11ii, I, p. I 12.- Yezi datinile mărunte

din ziu'I Ajunului, pentru partile oltene, aici, p. 21-22. 
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Cei ce se întâlnesc pc drum, se s:1lut:'l w vorbele: 
- Hristos s'a născut ! 1 

Cea mai mare grijă a gospodinelor este pregătirea mesei. A
ceast:'l mas:'\ se va face <lin carne de porc,-prin acele păqi pe unde 
porcii s'au tăiat la Ignat sau în Ajunul Crăciunului, - sau din 
paseri ori lăptărie. 

De obiceiu se fac plăcinte, cu cari, dad se scot din cuptor, 
se umple sita şi se:: spune: 

-- Cum e sita mea acum plin:'\, aş:i s:'l rie plinii casa mea de 
toate bunătăţile peste an 2

• 

:-,,:imen1 nu-şi dă împrumut 3, cum cred şi Rom;inii din Mo
ravia, cari se feres: de vr:ijitoare, ca să :iu li se fure din bucate•. 

Femeile îşi m:în:'l b:irbaţii în ograd:'l ca s:'l gflurească vreun 
lemn cu sfredelul sau să răsucească vreun gânj, ca, la clocit, puii s:i 
iasă repede din ouă şi ieşind, să nu fie cu g:ltul sucit�. Prin altt: 
pflqi, oamenii cioples.: ;,i fac treburile cari le au de (iicut p:înă la 
Bobotează, câte puţin, că altfel Ic f.Hă \·a..:ilc \·iţei schilozi 6

• 

Cît ţin zilele Crăciunului, f11rcn de tvrs trebue as.:unsă, c:1c1 
altfel, cel ce o va vede:'t în aceste zi!..:, va fi muşcat dl! un şarpe 
at:'tt de gros şi atât de lung, ca o furcă 7

• 

La masă e bine ca fie.:are să manance indiu carne de pasere, 
ca s.1 fie peste \'ară uşor ..:a pasărea 8; dintre paseri, bună va fi 
vmbia 9

. Tot pentru aceasta ar fi bună şi mâncarea de j)t'Şfe 10 sau de 
i�p11re 11• 

1. l. Nenitescu. op. cit., p. 518. 
2. Dat. Rom. din Dragomirna, Bucovina, împart. de d-l i\l. Boca. 
3. Cred. Rom. din com. \'lăsineşti, jud. Dorohoiu, împart. tic d-1 I>. 

Furtuna. 
4. Revue des trndi&ious />o/mfoiYes, XVIII, p. 89-90.
5. Dat. şi Cred. lfom. din Tcpu, jud. Tccuciu.
o. Idem. 
7. Cred. Rom. din Tutcani,jud. Covurluiu, împărt. de d-1 I. O. Zugravu. 
8. Cred. J-fom. din com. Catar.ele, jud. Oolj, împart. de d-1 �t. St. 

Tute11cu.-.5ezătorirea, VI, p. 47. 
9. Şezătoareo, \'I, p. 42.- Zanne, op. cit., IX, p. 332.- C. D. Gheor

ghiu, op. cit., p. 109-10. 
ro. Cred. Rom. din corn. Zlătarei, jud. Vâlcea, comunic. de d-l (;h. 

Fira: La Craciun se mânânca întâiu peşte .;au J>asere, ca să fie uşor ca 
paserea şi vioiu ca pe�tele. Cop:ii, la Crăciun, fac frigărui de brabeţi şi 
scaiciori, pe cari le usuca la coş şi în ziua de Crăciun le mânânca. 

II. Cred. Rom. di11 Co\·asna-Falciu, împart. de d-l G. Polcovnicu.
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Prin unele păqi Jin Bucovina, în înta1a zi de Crăciun nu se 
111[1n:1ncă de fel carne, ca să nu bolească vitele peste an 1

. 

Prin ju<l. Bacău se crede d-i bine să se mi'rnânce în aceast:"t 
zt lapte ori brânză de vaci, ca să fie omul uşor; cel ce mân:indl 
în această zi carne Je porc, ,·a fi greoiu ca un mascur, cot anul 2

. 

Unii caută să mănânce !ichiu, - pâne de grâu, - nespălat, ca 
să fie sătul cot anul, adică să se sature degrabă, chiar fără mult:"t 
m:incare s_ 

După masă, unii se odihnesc; în aceast:"t z1, nu este însă bine 
să-şi caute unii alcora în cap, căci se crede d peste var:i, găinile 
\"Or scurm:'t in grădină 4

• 

Românii dintre Ceho-Sla,·i îşi împodobesc masa cu spice de odz 

ori cu cununa nlt!11111nş11/ui,- făcut:"t vara, la sărbăcoarea secerişului,
cu p:'tne, grâne şi verdeţuri cari stau până la Sf. Ştefan ; aceste:i 
se aruncă apoi in grădină, penrru roade 5

• 

Megleno-Românii, <lupă ce se incorc dela biserici, aşează pe 

masă şi m:in�ncă 111i:Jlir pr:1jit, se culcă fără să str:ingii masa, şi 
după ce se scoală, fac, ca şi Aromânii, masă mare. 

Tinerii căsăt0ri1i trebue să se ducă la părinţi, naşi, mai ales 
ziua a doua 0

• 

Macedo-Ro111:·1nii, când merg în ,·1z1ta în ziua de Cr:"tciun, nu 
�ed, ca de obiceiu, pe velinţ:i, ci pe mătur:l dl.! brad, că altfel rlo{rn 
nu scoate pui 7

• 

După prânz se face mult ,lorica horă în fata cârciumelor sau 

la locurile hotărlte, unde petrece tineretul sub ochii părinţilor. 
1-"lăcăuaşii şi fetnegelele acum ies întâiu la joc, de obiceiu; pentru 
aceasta, când la casa părinteasd le-au venit flăcăii cu colindul, 
,·iitoarele «fete mari» au <lat Aăcăilor, singure, pe l.îngă bani, dar 
şi un colac du s'a putut de frumos. 

Acest colac adesea este împodobit cu mărgean şi berbenoc 8
• 

1. l)at. Horn. din com. Straja, Bucovina, împart. tic tl-1 D. Dan.
2. Cred. Rom. din Larga. jud. Bacau, împart. de d-l C. (;_ \'arto

lomeiu. 
3. Dat. �i cred. lfom. din Tntcani, jud. Co\'urluiu, imrttrt. de tl-1 1. 

O. Zugra\"u. 
4. Voronca, op. cit .. p. 52 
5. Revue cit., p. 91. 
6. r.osmulei, o/J. cit .. p. 43. 
7. P. Papahagi, .Meg/e1w-Ro111,î11ii. I. p. 112.
8. \' oronca, of>. cit .. p. ::62. 
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\frgleno-Românii, la ,,vruri sau /11/,irişi, au ca obiceiu să se 
prindă întâiu b:irbaţii şi în urmă femeile ; hora nu se încheie ..:a la 
noi, ..:i o conduce unul '. 

ln zilele Crăciunului, g1111ui11l se strânge la un Io..: ş1 după 
Bobobează se aruncă pe straturi, ca să nu le mân;'ln..:e -uier111ii 2. 

Alţii ard acest gunoiu la Sf. VasiJ,,, drnd cu el se afumii şi vitele, 
ca să nu le poată nimeni vătămil 3

• Unii sar peste acest foc, ca �ă 
le piară (rirn, fădndu-se a..:easta şi în ziua de Sf. Ştefan, a treia zi 
a Crăciunului. 

Se strânge în_ tustrelele zile ale Cră..:iunului apa în care �e 
spală blidele, într'un vas mare, se t1erbe bine apa a..:eea, se pune 
apoi deoparte ca să se aşeze sfar:'imărurile cari se :iAii în ea, şi dacii 
nu e limpede cum se cade, se scurge şi se pune :i doua oară ca 
�ă fiarbă. Dup:'i ce a hert deajuns, se pune deoparte ca sâ se facă 
limpede ca lacrima şi apoi se strânge inrr'un şip şi se păs
trează pănă la primăvară. Primăvara, când se scot nlhimle afară, 
se înconjoară cu apa aceasta stupii şi se stropesc, anume ..:a să nu-i 
poata nimeni deochia '· 

A treia zi de Crăciun, fetele cari vor s:'t se 111:irite, mătură 
pe la miezul nop1ii casa îndărăt, adică dela uşă spre fund. Gunoiul 
îl duc intr'o răsp:întie, goale şi despletire l1ind, şi srrig:i: 

- Uiu-iu !
Eu strig pc Lacu. 
Lacu pc Dracu. 
Drncu pc data mea ! •. 

Dad la Cră.:iun e cald, îndt se pot ţine;\ u�ile d<!s.:hise, la 
Pa,rti Ya fi frig 6

• 

1. P. Papahagi, Jfegle1io-1?01111î11ii:, I, p. 112. 

:!. Dat. Rom. din Drag,rn,irna. Buco\'ina, împăl"I. de d-l .\-1. Boca.
3. Marian. Snrbtdurile, I. p. qS. 
-!- Marian, 111,;ectele, p. 168. 
5. Culegere din Ardeal. împart. de d-1 P. Ugliş.
6. Culegere dit, com. Cârja. împărt. de d-1 V. Caha.
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ADAOSE 

I. 

rnsemnări cu prilejul apa1·iţiei unei culegeri de colinde. 

Cu toate că poartă un număr <le rândueală mai mic, înaintea 
prezentei lucniri, şi în acecaş publica1ie, a apărut cea mai însernnat:i 
..:ulegere <le wlin<le <lin dte avem. Ea se <laroreşte d-lui Al. Viciu, 
profesor în Blaj, cunos.:ucul autor al Glosnmlui di• rnviule dialeclnfr 
d111 grniul z,iu ni po/>ornlui 1111111i11 diu ;/nfrnl. Culegerea este întitu
lată: Co/iude di11 Art/ml, dali11i dt Criîci1111 şi credi11(e popornm·, rnli'
gm· rn 11110/n{i1111i şi glosar. 

ln totul, ne d:i 306 buc:iţi, împăqite în religioase, sorialt �i 
11riiri. lnaincea lor, pc 16 fete, autorul rezumează,- silit de apre1ierile 
d-lui A. Bârseanu, datinile şi credinţele cari la olaltă alciitues..: 
s:irbătoarea Crăciunului. Asupra acestora, mai ales, trebue sii fa..: 
dtev,"i însemnări, pentru a pune în leg:itură dali11ile, cmli11/eli· şi 
a11oln{i1111ile d-lui \'iciu, cu capitolele înşirate în prezenta lucrare, al 
c:'iror num:ir şi încindPre cred că 11u se va pute,"t spori. 

Crăciunul. Despre persoana legendar:i a lui Crâri1111, am 
\·orbit la ..:ap. \'III. Criiri1111 este omul carl: a izgonit din casa �a 
pe Mnim Do111111tl11i în ceasul naşterii, dar c:1rc după naştere s·a 
podit şi a adus slăvire lui Dumnezeu. Aceasta ne-o spun atât le
gen<lele,-cari in straiul lor larg de proză, o pot păstr:"t mai limpede, 
lucru ce nu se poate cere dela un roii/I/I, adesea ieşit de sub pana 
unui c:ircurar, care, tot «so..:otind cu poietica» t, a ajuns să con
rope:1sc:i :,ărbăroarea Cr:iciunului ..:u Pruncul Isus Hristos şi să zid: 

Moş Criki1111 cel mititel. 
\1ilitcl 

Si '111",işctcl. .. 

I. Hianu. I loc11�. Ribliogrn/ia. 1·u111âueasct,, 1·echc, li. p. 97. 
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Nu văJ, cum vede J-1 \'iciu 1, că sărbătoarea Cr:i.:iunului ar 
ti personificat:i. Crăciunul cuprinJe multe datini, ..:a şi Paştele, ş1 
deci nu-i ..:u putin,ă ..:a poporul să le personifice. De asemenea nu 
pot crede d-s bine culese sau bine spuse versurile: 

Că 1111 intrară bine în casă. 
�i Crăciun cr:) pc masă 
C'un purcel fript liingii ci, 

..:a si'l r.::cunos..: d «bu..::ttele puse pe mh:i sunt insuş Cri'l.:iunul». 
Ci..:i Je \'a ti aş:1, p11rrd11l fript, ce-i Jedt tot un (ci de bucate? 
Versurile, se ,·ede, vor să spună: 

Că nu intri\ bine '11 casă, 
Şi Crăciun era la mnsă 
C:'un purcel l'ript li\ngă ct. 

C:1 pur.:eii frip\i erau în cinste şi pe vremea S:uurnaliilor, e 
aJe,·ărar, dar e şi firesc; pe iarnă, purcelul e mai bun .:a vara, 
cheme-se ori cum si'lrbătoarea aceea .:are prin ea .:ere un ospăţ, şi 
deci înju11ghiarea unui godac. 

Colindul 1. ,,De multe ori merge greu îm·ă\i'ltura, pentrud
textul este aşa de vechiu, încât, în unele lo.:uri [.:olindiirorii) nu-l 
mai înţeleg. Arunci zi.: vorbe neînţelese, ca odinioară Salii lui Mane, 
dnd dnrau al lor can11e11 saliare. Cuvintele neînţelese uşor se po
.:esc intru ar�ra, dt numai cu greu sau de loc nu se por recunoaşttJ1. 

Astfel fiind, d-l \'iciu, care s'a folosit pentru culegerea colindelor 
tOt de copii, n'a tăcut bine, după so.:otinta mea, dad a explicat 
acele cu,·inte neiutelese, înt0cmai cum mai Jemult a explicat pro• 
,·in.:ialismele. Coruptia trebue insenrnar:i, ,;i..:i traJuc:i11d, - folosinJ 
fâră a spune, întclesul .:e iese din .:urgerea vi:rsurilor,-însemnează 
a o recunoaşte ca ,·orbă. Dad pai11,i;ti1111I, pai11jri1111I, păin11iif111,I, pain
gm11I, piiiaje1111I, ş. a., sunt egale intre d;însde, «aftomobilul)) şi 
«amat0biul» nu por tîgur:'i intr'un glosar pentru a11to11whil. Astfel 
d11şi11ic·ul 3 nu-i purpur;i, că..:i d11şi11ir e o rostire stâlciti'l şi o rrarn,
.:riere greşită: d'11si11ir, i/'11rsi11ir; (liirrii-le' sunt o s1:1lcir.:: din făclii-le; '' ' , j• 

povornşul" e pitmrar-ul; belit 6 însemneazi'l jupit, j11p11i11t, şi nicid,-

1. P. 8.
-· P. l:i-10. 
3. P. 26
4 P. 34. 
-. P. 6o. 
o P. 65.
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cum tăiat; ro11cc11ire I nu-i s{tirşit, ci o coruptie din t,111/enirl'; sftirşit11/ 
l'ileag11/11i 2 nu-i s/tirşi/11/ ln111ii 3, ci o coruptie din sftirşitul vrlmt11!11i, 
vrleat11! fiind anii hări'1ziti lumii ca vieaţa; boj11! 4 albinelor este o 
fa.brica ţie ad hoc pentru briztiit11! albinelor; arghisit r, e o stâlcire din 
argiisit; halcă 6 însemnează !mentă, rlărap, dărab şi acolo «pare» a 
însemn:\ ceată, iar nu ft}0111ol; prli/ă 1 inseamn:i (n(ă, i11(ă/işarc, (efrşng, 
Jirr, /Joi11, şi nicidecum came, trup; b1111111i e o sr,îlcire <lin lm(ni 
şi prin urmare nu trebue tradus prin balr, Iod; Pidm 11r '11(/orită 8 

mai sigur pare a fi pieii' de ·uirlră 11e i11spimtă, dedt «o plantă de 
apă11, căci ce <.:aură pe culmea cu haine?; sbo11 ° e o stâlcire din 
s1•011; ref 10 nu 'nseamnă lin, căci ref trebui,\ s.:ris 'nai şi astfel se vede\ 
d-i î11ct'I; pilgrinici 11 se înrudesc cu pogonici, nu LU pvgan; crwg11/n,
l °vtvrnl şi 111ă111111r/Ji11! nu-s tot una şi stihia e o crengtită; storrn/ii 12 

Yin dela stărrn(i, stărirn/i, b:itrâni, uncheşci; a 11i111cri 13 nu însem
nează II sosi, ci a sosi di11 l11t1i111plare· s:iu w aj11loml străin; a p11rrerlc 14 

însemnează n plen) şi nu 11 111agc; a sg'1i.:i11li1 nu-i a sbici, ci a halt',
despre vânt; rhisiili/a 15 nu-i borş, ci o fiertuni de poame: poan1e
(vişine, cireşe, perje, ş. a.) fierte şi m:incat1.: în zeama dulce ce iese;
rnricpc nu pare a insemn;'i aprig,·, t.:i rnri-icpc, il'pe s11r11 , ş. a. Acest
fel de a inrocml glosare este şi nefolositor şi păgubitor, că.:i înci
odat:i, numai (oane rareori un cuvâm corupt poare răm:îne:1 curent
în graiu.

Colindele sunt împărţite de d-l \'it.:iu in rcligionsc, l11111,·11i, 
.wciale; după bucăţile cari intră în aceste capitole, este ins:i peste 
putinţ;i să se poată face o deosebire. 

Colindele, ca şi c1i11/ecelc de stea ca şi pl11g11şoardc, trebue să fie 
socotite ca ,1vând însemnătatea ce-au avut-o alt,i dată, anume, acee;;i, 
11 cti11terrlor de ospc(t', menite să mărească ,·eselia mesenilor prin po-

I. P. 77.
2, p 78, 

3. Cfr. a 

4. P. 81. 
da 'n vileaţ;, a spune la l11111e. 

). P. 8 I.

6. P. 90.
7. P. 99. 
8. P. 103.
9, P. 105. 
O, I'. ,06. 

I I. P. 111. 
12. P. 15 I,
13. p 160.
14. I'. 16 I.
13. P. 175,
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vestiri cari plac, prin laude cari măgulesc, prin urări cari încălzesc 
sufletul. Ele fac aceeaş slujbă ca şi baladele ce se cântau odată la 
ospe\ele de biruin\ă 1 şi cari se mai cântă şi astăzi pe la mesele de 
nuntă, de cumetrii şi de zile onomastice; ele au menirea cântecului 
pentru cei ce se «încurcăii la un «păhărel)) , acasă la dânşii, ori în 
'.l!te păr\i. 

Fiecăruia ii place să cânte sau să i se dinte m•,i, potrivii stării 
!11i S11f/el1\rli, po!rh•il î111prej11rărilor. Tineretul \"a ascuitit bucuros din
tecul haiducesc, iar bătrânul se va înduioşiit mai mult auzind ,,Pa
harul mântuirii» sau «\"eni\i sii bem băutura nouă»; nunta va pofti
un cântec, sărbătoarea altul.

Dacă cercetăm cu deamăruntul cuprinsul colindelor, ne \"Om

incredint,\ că prea puţine vor fi casele cărora colindătorii să nu aibă 
ce le spune «pc plac». La o casă cu fată marc, se va potrivi povestea 
t"etci peţite; la o casă cu flăcău, va fi bine primită po\·estirea tână
rului care prinde leul în1părătesc, c:m: ucide dulful, ori care îşi fură 
�ingur ib0vnica; la ca�a unui iconom de vite se va descrie scoborîrea 
turmelor şi cirezelor pe coaste; iar preotului, cel mai cărturar om 
din lume, îi vor veni corăbiile cu cărţi. Aşii se va fi dntat odată 
..:elor ce puteau întinde mesele, destupau vasele şi desfăceau 
pungik, toţi «boieri boga;i», «boieri mari)) şi ,,domni», cu adev:"irat 
1-oit'ri, t!o11111i şi g11:;__de. Citnd daci na a degenerat în colindarea de astăzi
a copiilor, cari ieau casele dearândul pentru un colăcel ori un
golagan cât de mic, nu s'a mai putut zice fiecărei case ffCOlindul
..:asei,,,-cel bine potrivit cu împrejurarea unei gospodării,-ci s'au
alcătuit de cărturari colide cari puteau fi cântare pre/11li11dmi; atun.:i
au ,·enit colindele cari povestesc cum Dumnezeu a facut cerul, cum
�•a născut Isus I lrisros, cum Sfânta \"incri a fost chinuită de pă
gani, cum Iuda a pr,idat raiul. S:i 11u uităm însă, că şi acestea se
termină, -ca şi minunata povestire a plug�riei lui Bădirn Troian, -
rot cu o urare de sănătate şi bună sporire. Deci, a căut:\ să se
t0arne toate colindele într'un �ingur calapod, cheme-se el imn mitric,
odă saturniană ori elrgie aurelian:i, e o greşeală. lei şi ..:olo, din roate
acestea, va fi câte ceva, căci cultul mierie II Jos!, a fii.ml par/e di11
111a111fi!sla/i1111ile i•ie(ii popoarelor pc mri le-a111 111oştmi1, dar numai t·iea/a
(,'a co111plexă cu for111cle ei rele inlmsc, numai acestea lasă urme c1-
racceriscice, cari sunt, î11aince de coace, Coarte felurite.

1. N. Iorga, Ba/Mia f>oJ>u.l<irn 1-omtî1ieascii 1n C11rs1wile de 1•cir"
di11 l'n/e11ii de m,mte. An. li. p. 132-7. 
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Datinile supra\·ieţuesc împrejurărilor: «lupul mai nne pe unde 
a m:"incat oaia». Colindele încii. trăesc, dar multe din ele nu mai 
corespund situaţiilor prezente; penrru aceasta îndlnim într'însele 
::,iruri de versuri fără <le înţeles, cari se rot îmmulţesc, mulţumită :.,i 
graiului copilăresc, spre cea mai mare trud:i e unor cercetători, can 
51-au uitat anii copilăriei lor şi n'au cunoscut pe ai altora. 

Lăturenia. D-1 Viciu face din liil11rmie 1 o datină de Crăciun, 
pe care o şi descrie după împânăşirea unui şcolar: Feciorii <lintr'un 
sat merg de jonri1 într'alt sat,- lăl11rnş,- ziua a doua, a treia şi a 
p:ura de Crăciun, după ce în satul lor, împărtiţi în două lwri, 

tabcrc,-.tu colindat, stri'tng:"ind .:olacii şi celelalte daruri. 
Am adtat în cap. Aştep!nrea siirbdlorilor cu dt neastâmpăr se 

g:îndesc lliicăii la zilele (niciunului, dnd încep jocurile la lăutari, 
c:ind,-lucru de căpetenie, fiecare \'a putt:·1 sa-ş1 joace ibovnica. 
Dacă aceasta este ade\·iirat, ce poate li mai nefiresc decât ca aceşti 
flăcăi să-�i lese 

l'ădurr:t t:11 floric�lc, 
Salul cu mf111drclc 111clc. 

:;,i �ă se duc:\. intr'alt sat! D-1 \'iciu nu desluşeşte pricina pemru care 
feciorii merg «lătureni, oaspe\i la joc în satele învecinate» şi <ccu 
junii de-acolo încheie un fel de l1ospiti11111, legătud de ospitalitatt, 
pe timpul dt ţin sărbătorile Cr:iciunului vesel». 

Cu adevărat, <latina de a merge oaspeţi la joc o aflăm şi în 
\ară ; prin 1\1\oldova, flăcăii merg oaspeţi la joc în satele vecine, dar 
aceasta n'o fac, n 'o pot face la Crăciun şi la Paşti, când încep cele 
două perioade de petreceri ale lor, ci mai târziu, cân<l, săturaţi oare
cum de satul lor, vor sări gardul să vadă dacă nu cumva "g:iina ve
cinului e mai grasă!». Se duc oaspe\i apoi, dnd, din mai multe 
pnc1111. nu pot gas1, «nu pot împăca» lăutari în satul lor. Se duc 
oaspeti la joc puţini flăcăi din cătunele mici, cari n'au cum înjgheba 
o horă,-dar atunci, şi cu ci, pleac:'\ şi ferele, cu părinţii lor, şi în
acest caz, ducerea la joc în alt sat nu mai poate fi socotită ca o
/ă/11rmic. 

Cred ca 1mµartaş1rea pc care d-l \'iciu şi-a î11temeiat datina, 
trcbueste controlat:i; ea trebue să aibă una din înlăţişările pomenire 
pentru Moldova, şi deci, nu poate fi pusă în legătură cu Crăciunul. 

1. P. 10-13.
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Să nu uităm apoi, d l11lrir,·11ia are mat întotJe:iuna urmări 
neplăcute, cum bine spune un cânte..:: 

- Foaie verde baraboi,
Cc ca\i, Ba!'bulc, la noi ·t 
Ori nu-s fetele 'n sat la Yoi ·/ 

- Fctc-s multe,
Da's mărunte.

:--u-s fote de sama mea, 
Ca si"1-mi petrec cu lumei\! 

- Barbulc
llărbuţulc,

Să-\i ici dntmul dc-acolc:1: 
Nu-s rctc de sanrn ta. 

Şi Barbu se Sll()ttrii, 
Şi-neasă că se duce:,, 
La grea boală că pici1. .. 1 

Petrecerea băt.rfmilor. D-l \"iciu scrie: «ln ziua li Je Cră
..:1un pornesc Joi bălrti11i di,, rvmilel (reprezentantă) şi umblă pc h 
toată c,tsa. Dela fiecare g:izJă capătă colac şi carne Je porc (muşchi). 
Toate darurile adunate la un loc le vând şi banii îi varsă în lada 
(..:assa) bisericii. Seara fac o rină rv1111111ii Jin colacii c:irătaţi şi din 
carnea de porc ce au rezervat. Adună comitetul şi se oasp:1t:i. Aşii 
se începeau şi saturnalelc cu cină comunii, datit în fata templului 
lui Saturnus. ln leg:itur:i cu acest obiceiu de a osp:1t:·1, însemn d 
�i S,1rnii serbează cor cu mese întinse şi m,încări trei zile, începând 
din seara Ajunului. Srirhii din Timiş îşi caută c:'ue un oaspe /l{lr/,n/,

care t/01111 zile să petreac:i la ei, m,î,,dnd şi b.înd dtt poate. A treia 
z1 ii duc acas:1, îr.sotindu-1 ..:u muzică şi cu mult:1 veselie»�-

Fireşte, ni..:i aici nu avem de a face cu o datină a Crăciunului. 
I·: un simplu prilej de pantahuzi\, care se poate face şi în altă zi 
de sărb:1toare, când \·or fi oamenii acas:1. Eu îmi amintesc, cum 
l.1 noi în sat, acum 25 de ani, bătrânul popă \'asile, cu oameni
.. le ajutor, str,'\ngea toamna, într'o zi de sărbătoare, banitele de p,îne,
pioconul «poporului» «pentru popă». Seara, se înţelege, cei cc aju
uu, erau cinstiţi cum se cade. Tot astfel şi acum se strâng ofran
dele pentru facerea fri11lâ11ilor, ridicarea hiseriri/vr, podurilor, ş. a. 

Butucul Crăciunului. Despre acesta, d-1 Yiciu scrie: ((Dup:i 
miazi"t-noapte umblă feciorii a colin<l.i. Astfel oamenii adulţi, nici 
nu se mai culcă, ci pun <le cu seară un !•11l11r mare pe foc (unde 
mai sunt cuptoare vechi). Lângă acele stau po\·estind şi ascultând 
..:elindele. Bătrânii se ingrijesc ca în seara de Crăciun să 1111 s1' gntt"

fri,w/ din irs/en vilt'lor, nici să nu se sting:'i focul în vatră. Obiceiul 
de a arde butucul Cr�ciunului se aAă doară şi la Francezi, sub de-

1. T. Pamfile, C,iutecl' de ţnrn, p. 96.
2. P. 15.
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numirea cnlmt!rn11, rhnlendnl ... Dintre popoarele din patrie, ii aflăm 
la Sârbii din Ba..:ska, ..:ari ard butucul (budnjak) in timpul ..:11111 şi 
al prânzului în trei zile după olaltă. A treia zi apoi, copilul cel 
mai t:in:ir din familie ii cdnteşte de uştior. Câte scântei sar din ră-
111:işiţa de butuc, at.îti pui vor sco.1te galiţele în anul ,·,itoni 1

. 

Ni..:i ai..:i nu ,·ăd o datină. Este iarnă şi focul trebue să ard:i, 
ca şi la clăcile sau şezătorile ce se fa..: pe atun..:i, pentru a încălzi 
pe cel ce trebue s:i. stea treaz. E un amănunt şi 11 u o datină. Bu
tucu I ti11c fo..: ... 

Bucuria slugilor. D-1 \'i.:iu, doritor de :1 ,·edea în c:it ma, 
multe amănunte ale colindatului rămăşiti din ..:ultul roman, scrie: 

« I 11 ţi 111 pul Saturn a le lor la IZomani încet:'1 deosebirea de clase. 
Sclavii in5işi se bucurau de libertate, stăpânii le serviau la masă. 
Amintiri simbolice din etatea de aur din timpul domniei lui Saturn. 
Urmă de acest obiceiu aR:'im in colindele dela Crăciun: 

Acum voi, of•lacilor. 
Voi diccii bunilor, 
Cântn\i, liiuda\i �i vii b11curn\i, 
Cu gnzdelc dimpreună 
Sit ne fot:c111 \'oia bu11:1, 
Că ni s'a născut llrislos ... 

Dn\i cu toţii de-om cânta. 
Doar g:1zd:1 colac ne-a d:1. .. 
Slug:1 �i cu slujnici'I 
Ei acum s'o1· l>11curf1, 
C'a11 ajuns �i :S.::t!ilcrea 1 �-

D-lui \·i..:iu ii opun acest în..:eput de colind, unde dimpo
trivă, colindătorii îridea m nă pe <<boieri)) să ill'Şil'pic şi s1i p,11111 s/11gi Ic 
la lrt'abă : 

I. P. 15-6. 

2. P. 17. 

Sc11la\i. sculaţi. hoicri m:1ri. 
De vii scul:1ţi slugii<'. 
Su dcschitlii porţi IC', 
S:t măture cur\ile, 
S'aprinclii f'i'tcliile ... 
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INCHEIERE 

II. 

Cu privfre la «Sărbătorile păgâneştin şi 
«credintele deşerte». 

Cu lucrarea <le fată se încheie <lt>scricrea sărbătorilor păzite <le 
poporul român în curgerea unui an în,reg 1

• Aici ,·om găsi toate 
tradiţiunile, legendele şi credinţele ce se leagă de Sfi1Jţii şi sărb:i
torile pomenile în literatur:i bisericeasc:i, iar pc liingă dânsele, ,·om 
afla ind şi toate traJiţiunile, legendele şi credinţele vechilor cul
turi autohtone sau împrumutate de p:1rinţii neamului nostru. Toate, 

-relativ,--fiindcă atâtea câte s'au inşirat sunt îndeajuns ca număr,
spre a ne putea .face, dup:i sintetizarea lor, o idee limpede cu pri
,·ire la caracterul religiunii ce stăpâneşte poporul rom:in. De bună
samă, tot cu privire la sărbători, vor mai fi multe <le cules; ma
terialul acela însă nu va face altcev:i Jed.t s:1 întăre:asc:1 pe ici-colea
amănuntele, colorile: icoana o avem întreag:1.

Bate la ochi, întâiu de toate, ştearsa faţă creştinească ce o au 
toate sărbătorile noastre, chiar şi acele al c:iror nume ni l-a <lat bi
serica; ins.i ca <latină şi c.1 literatură oralii, poporul a împrumutat dela 
biserică foarte puţin. Ce putem afl,'l în popor din bogata litcratur:i 
naratid bisericească ? Povestirile Evangheliştilor se cunosc întru du 
se aud des şi în forme neschimbate, lucru care nu îngădue imagi
naţiunii populare să le transforme, amplificându-le sau reducându-le. 
ln afară de aceasta, însuş cuprinsul lor, cu totul străin de împre-

1. Ale răposatului S. FI. Marian: CârneleKile(1898), Păresimi.le (1899)
şi Ci1tcizeci111ea (1901); ale mele: Sărbator·ile ele vari, (1911), Srirbătorile 
de tocrnmă şi Posttţl Crăciu.,wlui (1914) �i prezenta. - toate aparute în 
eJiţia Academiei Române. 
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jurările vieţii Je ast:tzt, face ca asupra lui să nu lucreze puterea crea
t0are a mintii poporului. 

Pe lângă E,·anghelii, mai aveam ca material de cetire, în trecut, 
rnluminoas,'\ hagiografie; Jar şi povestirile cuprinse în fliefile sfiin
/ilor, fie Jin pricina lungilllii lor, fie din pricina numelor proprii 
greu de re\inut, fie mai ales din pricina monot0nului caracter mar
tirologic, n'au putut rămânea în popor. A fost cev,1 «minunat»?-a 
ri'lmas. Şi dacii totuş aflăm împrejurul unor Sfinţi un număr foartl' 
mare de povestiri, aceasta se Jatoreşte «cinstirii» bisericeşti, şi nu 
literaturii religioase; când poporul n'a aflat despre un sffot acele 
po,·estiri tari, cari să indreptăteascii «marea slujbă>> cu care biserica 
ii proslăveşte, poporul i-.i născocit merite acelui Sfânt, i-a urzit po
vestiri, şi l-a legat de anume credinţe. Cu chipul acest.i, Sfântul işi 
are vaz I sa întemeiat;i de ce,·:1. Martiriul pentru dreapta credinţă, 
după socotin\a poporului, este pu\in lucru, pentru a da dreptul unei 
venera\iuni; to\i Sfin1ii au pătimit, s',1 zis, şi daci tolllş nu to\i sunr 
cinstiţi de o potrivă, <<lrf'h11e !>ă mai li avut şi ale daruri». Astfel 
lui Sf. Prtrn, pentru marea lui dragoste de Dumneieu, i s'au dat 
rh<'ile mi11l11i,- Sfri11t11l11i J\'icvfm,: pavriza mrâbieri/v, şi n fe:elor 11r111ă
ritnl,', pentru bărb:iţia cu care i-a ap:irat in ,·iea1:\, - S(ri11t11/11i flii', 
cel ce pluteşte cu trupul \'iu in nourul sburător către cer, i s'a pu, 
în mină trărni>/11/ ucigător de Diavoli şi alte atâtea fapte minunate. 
Şi tOt astfel peste tot. 

Toate aceste .:reaţiuni populare au venit ca să explice �i sa 
îndreptăţească formele unui cult aşezat după o socotiil\;i omenească, 
deci cu neap:ir:ita ei st,ing:icie şi lipsă. Ac�ste produqiuni populart: 
copleşesc textde �i invă1ăturile religiunii creştine, cari r:\lll,1n aproape: 
înecate, cu roată oficialitatea de care ce bucur�. 

Poporul român, ca şi toate popoarele creştine, sunt :re�tine 
aproape numai cu numele,--prin practic:irea câton,;1 sem11e, de�prc 
cari :idesea nici nu-�i di\ sam.i. lncolo ... , o do,·ede�te cuprinsul 
lucrărilor pomenire. 

Şi acum sa trecem la pri.::i11:1 unei asemenea sti"lri 
Dac:1 religiu11ea creştină propoddueşte o singură credin\i"l,

ce:1 în ajut0rul lui Dumnezeu, orici11e \":l recunoaşte că e prea pu· 
iin; roate religiunile şi-o au, mai sporită,-înainte de cea cre,tină şi 
Jupă primirea creştinismului. E prea 11eindestuliit0are pentru acope
rire:i tururor ne\'oilor,- şi-a zis poporul; prea este cu neputinţa 111 

acelaş timp să dea Dumnezeu ploaie pentru câmp, �i soare pen1ru 

Parnfilo, r.,·tii',ut,ul. 
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sbicitul pânzelor la ghilitoare. E cunoscută povestirea �iatului ce a 
dutat să-l iea Dumnezeu dela oameni, cu privire la ziua cea mai 
nimerită pentru ploaie: atunci, unul nu s'a învoit pentru Luni,
căci avea pusă năsadă pe arie,- altul pentru Marţi,- când trebui:\ să 
plece la pădure,-şi aş:'i mai departe şi dnd, învoindu-se pentru Dumi
nică, zi de odihnă, a auzit şi a văzut pe preot scul{tndu-se şi zi
când că «nu se poate în altă zi, St:'tpâne? ar li păcat, pentru sfant 
numele t:iu să nu vinft nimeni în aceast:\ zi b biserică, din pricina 
ploii !iJ 

ln lumea aceasta, unde interesele se ciocnesc în fiecare clipă, 
unde intre fire şi om se deslfoţue cea mai neîmµ,ăcată luptă, o 
singură credintă orbească, un singur izvor de nădejde nu este cu 
putinţă; de aceea, fiecare individ, tiecare clasă socială, a d'!utat că
rări deosebite pentru a ajunge la limanul dorit. Şi ce-i depănari::a 
unei astfel de cărări, dedtt crt'di11/n? Credin/a este ralea f'C cart' ri11rvi1 
ponte aj1111ge ln ţi11ti1, es/1• 111ijlornl rarc răs/oarnii piedrci!t rr i se nşlcm 
r,,iv,, i11ni11/i'. 

Deci, dte credinţe poate a,·ei1 un om? Cîte ne,·oi, dte do
rinţe! Ele sunt menite să potolească neastâmpărnl şi să aduci pacea 
în suflet. Oricum ,·or fi socotite de cei din afară, pmtrn i11dh:id, 
aceste credi11/e s 1111L sji11tc; prin urmare e o brutalitate să le bote:d1111 
«deşerte» dind t0cmai ele 11111p/11 inima de nădejde. O pildă. btii 
o fac\. care se pârjoleşte de dragoste, care se usud dz;înd cu ochii,
care se pierde. Frumuseţa trupeasci, precum şi celelalte însuşiri
sufleteşti ;1Je ei, răscolite de căldura sângelui inerentă nâstei, au
iăcut-o să creadă că este un drept al ei dragostea lui. Şi cu toate
acestea 1

1 I nu se mlădie ... hot:'trît, fiind împiedecat de ce,·;'1. O piedecă!
Şi un chip de a trece această piedică trrlme să fie I Fata nara rred,·
�i credinţa ei mărturisită a dat naştere unei superstitii, unei <latine:
întâiu, îşi face «pe ursităn şi dacă nu ·:a izbuti, va pune lumânare
să ardă la icoana Sfintei \"arvara, iar dad niei aşa nu ,·a ti mai
norocită, se va rug:'t lvlaicei Domnului, în cutare chip; dup:'t a treia
neizbândă,-se vede că piedeca este grozavă! -va cltem:1 pe p:trin
tele să cerească cev:·1 desleg:'tri pentru casă, şi treime si't se sfârşească în
bine. Şi, fireşte, în atât răstimp, plutind cu nădejde din ,·al în ni,
chiar dacă d e tot neînduplecat, şi nu s'a întors spre dânsa, sufletul
ei a avut răgaz să se întăreasd, s:i biruească şi să se uşureze oftând:
«Doamne, fereşte-mă, D.)arnne, de mai rău-!» Cu chipul acesta pă-
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1intde, Sfânta marea mucenică \"arvara, Prea cuv10asa �laică a 
Domnului şi cine :;,tie ce lele "'.\astasie, au sc:ipat-o de pojar. 

Toate aceste înlănţuiri de credinţe mântuitoare nu pot fi 
11 <leşene,1, ci, cel mult-li s·ar putei1 zice păgâneşti, fiindcă nu-s ară
tate in tipiwrile cărtilor religioase oficiale: ele sunt însă înscrise în 
alt:i lege, care ne-am facut-o sau ni s'a <lat înainte <le creştinism, 
dn<l noi, sub un nume care aici nu are nici o însemnătate, eram 
ca popor, eram ca oameni pe deplin legaţi cu firm de pe atunci, 
prea putin schimbată astăzi. Ne \'Om fi închinat în nimicnicia noa-
5tr:t focului, de vom fi locuit în miază noaptea Europei, - ne 
rnm fi plecat intr'un fel crowdilului, -<le vom fi �ălăşluit în Egipt, 
:;,i, mai cu putin\:i, ,·om fi adorat cerul pământului unde locuim şi 
astăzi, cu soan:le lui ce anle ,·ara, cu tunetele, fulgerele şi tdsnetele 
nourilor noştri, cu «piatra» :10a!>tr:t, şi cu toate cele minunate din 
preajm:i-ne. Acestea nu s'au putut şterge, căci religiu11ea n'a a,·ut, 
i11,·,•.lcrnl, ce sfi ne pun:i în loc. «.\lare este Dumnezeu!» dar in5u
ficien\a acestei idei, pentru �mul prins în mrejek Kminunatelor sale 
fapte,, a dat naştere unei foarte cuprinzătoare zicale: •până la 
Dumnezeu te mănând 5fin1ii !,. 

Eneii au foane putine superstitii, se zice, :;,i cu drept .:udnt. 
Rc:ligiunea lor, de:;,i ni.:i dânsa nu �e bizue în totul pe cea fireasci, 
deşi nu este, deci, cea mai ,·ecl1e, are un caracter cu totul pra.:tic ; 
ind\.itura mnza1că 5e confunJ.i LU istoria eneească şi e explicabil 
de ce egoismul personal �i na\ionalisrnul cel mai orb al acestei in
,·ătături poate rqind pe Eneu dela crearea super5ti\iilor. Biblia :i 
a"ez.n totul : 

• I ngerul meu,-zi.:e lehO\·.'t către Evrei, - ,·a merge înainte:i
ta :;,i te ,·a duct: în pălllântul Amoreilor, şi al I leteleilor, şi al Fere
zeilor, :;,i al Cananeilor, şi al I le,·eilor, :;,i al lcbuzeilor; şi-i ,·oiu 
stârpi pre dân�ii;> 1

. <<)i ,·oiu trimite ,·iesp1 in:iintca ta, .:ari vor 
alungii pe He,·ei, şi pre Canam:i, şi pre Hetei <le Jinaintc,1 t:1. Eu 
nu-i ,·oiu iilunga pre ei de dinaintea ta într'un an, ca p.imântu 
sj nu dmână de�crt, şi ca fiarele s:i. nu se immulţea$d .:011tr.1 t:i. 
Cu inct.tul, cu încetul ii voiu alunga <le dinaintea ta, până ce te 
Yei immul1i tu şi vei lua tara în stăpânire. Şi hotarele 1ale le ,·oiu 
pune dela .\larea Roşie până la Marea hlistenilor, şi del,1 de�ert 

1. 1\10,si. li . .!J. 23.

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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până la fluviu; că voiu da în mânile voastre pre locuitorii acelui 
pământ, ca tu să-i alungi pre danşii de dinaintea ta» 1 

Ce :i!t Dumnezeu mai pot născoci Evreii, mai prielnic lor, 
şi ce alt :ijutor mai pot cere dcdt pe cel ce li-I-a Jat lehov:i ? 
Se aseamănă lehov:\ cu Sfantă Treimea creştinească, poruncitoare să 
Jai cămaşa ta celui ce n'are, să întorci obrazul drept celui ce ti-a 
lovit pe cel stâng, ca să Île C<pe păm:înt pace şi i:1trc oameni bună 
învoire»? 

lehov.'1 pedepseşte pe Egipteni cu nouă plăgi, pentrucă au 
persecutat poporul ales; Jehova Jă Evreilor R:im:înzi manii, şi prepe
liţe, şi apă din stiincă, le pune judecători şi le dă Je-a g,1ta aseză
minte ca acestea : 

Privitoare la însurare cu roabe : 

C<Oe va vinde cared fata sa slujnică, ea să 1111 iasă cum ies 
servii. De nu va plăcea ea domnului sfiu, Jupă ce va Iuit-o de femeie, 
să o lase s:i se răscumpere, dară să nu aibă putere s:i o v:îndă la 
popor străin, după ce i-a fost fără credinţă. Iar de o va 111:irit:i după 
fiul său, să facă cu dânsa Jupă dreptul fetelor. Dară de \':t lu,i lui 
şi pe :ilta, atunci el acestei:i s:'l nu-i împutineze nimica din hrana 
ei, nici din \·estmintele ei, nici din petrt·cerea ei. Iar daci el pe 
aceste trei lucruri nu le va face, să ias:1 ea în dar, fară argint,i 2.

Privitoare la b:1tăi, rn scoatere de ochi şi rupere de Jinţi: 

,dar de va lovi careva ochiul servului său sau o.:hiul servei 
sale, şi-l va orbi, ii \'a l:is:1 pe el liber pentru ochiul lui. '.)i de \·a 
face s.1 cad:i dintele servului �ău sau dintele ser\'ei sale, ci ii ,·:i 
lăsit liber pentru dintele lui» s. 

Privitoare la \'itele bune de mâncat: 
"Uriciune să nu tmincaţi. Acestea sunt ,·itele pc cari le putett 

111:inc·1: boi, oi şi capre, cerb şi căprioară, �i ciut:i, şi g,tzelă, şi �i
raf:i, unicorn, camelop.1rd. �i toat:i vita .:c are copite despi.:ate în 
dou:'i, .:are rumegă între vite, pre acestea le puteti mânci. Iar acestea 
să nu le mân.:ati, din .:ele ce rumegă sau din cele cc au copite 
despicate : cămila şi iepurele şi vaberul, di ele rumeg:i, dară copitele 
nu le au despicate; ne.:urate fie ,·ott:i. '.)i por.:ul, d copitele le are 

1. �loisi II, 23, 21:S-31.

2 .. \loisi TI. 21. 7-11.

3. ,\\oisi II, 21\ ::?6 ::?7.
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Jespicate, dară nu rumegă : necurat s:i fie ,·ouă ; <lin carnea lor s:t 
nu mâncaţi şi <le stârrnl lor s:i nu d atingeţi!» 1 

Priviroarc la sângele animalelor tăiate pentru mâncare: 
«Şi tot omul <lin (asa lui Israel sau dintre cei străini ce lo

cuesc între voi, care rn mând ,·erice sânge, opune-voiu faţa mea 
wntra aceluia, care ,·a fi mâncat sânge şi stârpi-1-voiu <lin poporul 
său. Câci vieap corpului în sânge este, şi eu pre el l-am dat vouă, 
ca s:i-1 puneti pe altar, spre a face espiare pentru sufletele voastre, 
.::ici sângele este, prin care se face espiare pentru su Aer. Drept a
ceea am zis fiilor lui Israel : Dimre voi nimenea s:i nu mân:lnce 
s:111ge; nici străinul ce locueşie intre ,·oi să nu mânânce sf1nge » 9

• 

Pri,·iroare la amestecuri : 
«Vitele tale, <lin două soiuri deosebite, să nu le laşi a se i111-

pcrecl1ii1 şi în 1ăr:'111a ta să nu semeni deosebite soiuri de sământă; 
şi vestm.lnt din două soiuri de fire, de lină şi <le în, să nu pui pe 
tine» 3

• 

Toate se cu,·in poporului ales, s.'1 le �tie 
«Şi când fratele tău ,·a sdpăt:'t şi averea lui se ,·a clăti l:lllgă 

tine, atuncea dii-i ajutor, lie �trăin sau nemernic, ca să tr::iească cu 
tine. Sa nu ieai dela <l.insul nici cam:ită, nii.:i <lobânbă, ci te teme 
<le Dumnezeul tău, (a fratele rău să trâeasd cu tine. Ranii tăi s.i 
nu-i dai cu camătă, nici bucatele talc să-i imprumnti cu dobândă. 
Eu sunt lehodt, Dumnezeul ,·oscru, care ,·'am scos pre voi din 
păm,intul Egiptului, ca să d dau pământul Canaan, penrru ca s.i 
fiu rnu.i Dumnezeu. Şi de wm,·:'t (ratdc tău ,·a scăpătâ lângă tine, 
şi el se va ,·iude 1ie, �ă nu-l pui pe d:insul să·ti fad muni.:a de 
sclav. Ca un nemernic, (a un năimit să fie cu rine şi până la anul, 
jubileu s:i servească l:t tine. Şi el atuncea s:i iasă <lda tine, el �i 
fii lui împreună cu d,îm.ul �i �ii se intoarcă la familia sa şi iarăş 
să intre în moşia părin1ilor săi. Căci ei sunt sen·ii mei pre ca,�i 
i-am scos din păm:intul Egiptului. Ei să nu se dndă precum se
dnd sclavii. Tu să nu-l stăp:îne�ti cu asFrime, ci să te temi <le
Dumnezeul tău. Şi servul tău şi sen·a ta, pre cari ,·oe�ti a-i a,·ea,
sa fie <lin n,11iunile i.:ele dimprejurul vostru ; <lintr'acestea să d
cump:iraţi sern şt sern�, precum �i dintre: fiii nemernicilor cari pe-

1. i\loisi �\'. 1-1. 3-:-i.

2. Moisi III. 17, 10-12.

:, ,\loisi III. UJ, 19.
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trec între voi; şi <lintr'aceştia ,·:t puteţi cumpara; şi din familiile 
acelora cari i-au născut în pămantul rnstru ; şi aceştia pot fi în 
stăpânirea voastră. Şi să-i lua1i pre ei de moştenire fiilor rnştri 
după mi, ca ei să-i moşteneasd drept st:ipânirr, şi să-i a,·e1i pre 
ei de sclavi, rot<leauna. Iar dt pentru fra1ii rnştri, fiii lui Israil, 
nimenea să nu stăpi'rnească preste fratele �ău .:u asprime• 1

• 

Şi tot astrei mai <lepartr,-orân<lueli trebuincioa�.:: pentru Yic:ap 
unui popor. Creştinii nu vor afH în ind\ătur:i. M:intuitorului astfd 
de întocmiri, şi negăsindu-le, şi le-au creat. Acestea sunt credintele 
sau supersti\iile: 

«Să nu faci cutare lucru, că-i primejdie pentru cutare)); 
«Să faci cutare lucru, ca să fie curare». 
\'or fi «dt:şeane», «băbeşti,>, «păganeştin, insfl printr'insde po

porul c,1ută şi crede c:i subjugfl elementele fireşti; ele zugrfl,·es,: 
destoinicia unui popor. Poporul care nu le an·, 1111 si111te, 1111 ,•r,',1, 
i.: ca o vită pe care o poare:\ copilul de funie. 

Că multe din aceste supersti\ii sunt trebuincioas.:, am d1.ut, 
�i că unele din ele au o înrâurire negativă asupra ,·ie1ii, nu putem 
contest:'i. Astfel, ca pildă, ar fi mult mai bine ca plugarul sfl-�i are 
adânc pflmântul şi să şi-l muncească la vreme şi in chip priceput, 
dedt să-şi pianlfl nemea şi din :i.gonisită, umblând s:i prindfl solo
monarii cari leagă ploile ori pi'tndin<l clipa ni1rn:rit:i ca sfi fure toaca 
bisericii şi s'o arunce în fândnă, crelând că cu chipul acesta Dum
nezeu ,·a slobozi ploile; este mai bine să-şi asigure holda l:i. Heo 
societate de asigurare împotriva grindinii, decât să-şi piar<lă,-dup:\ 
cum cred unii' că se întâmplă,-nouâ Joi, nouă mijloace de săptă
mâni <le după Paşti, când este toiul muncii, sărbând «pentru piatr:\». 

Au aceste c.redinte păqi bune şi părti rele prin demodare:1 
lor, dar trt:bue sfi se ştie d stârpirea celor netrebnice urmcazfl să st: 
fac:i în mod firesc, �i nicidecum lovind ; lovind, se lo,·cjtC in �u
Aetul poporului. S.i se lucreze asupra cauzelor ce le-au născut. Ca 
pilJă: să nu zicem «popor ticălos �i leneş pentrucă serbează .:u
rare zi pentru frig11ri, ori bea cutare buruiană pentru frig11ri)), ci să 
facem să nu zac:i de friguri, s:H încredin\ăm despre alte lea..:uri 
puternice împotri,·a frigurilor, şi cu chipul acesta, superstiţia ,·a ti 
u i tat:i.

P:in:i :icum nu s'a urm:1t aşii; !>'au făcut greşeli din to:i.tt: 

1. .\loisi lfl, 2s, 35-46.
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părţile, ;,i mai ales de cei cari sunt în măsură să cunoască 111,11 
bine rostul acestOr credinte, adică de invă\iitori şi preoţi. 

lnvă\ătorii, mai în tot anul, îşi aleg <le <lesvoltar, cu orikjul 
cer.:ur:lor culrnrale, nelipsitul subiecc despre «sărbătorile băbeşti» s:i.u 
despre «cre<lintele deşerte», nu fiim!.:ă sunt încredinţaţi că astfel vor 
lumin:·1 în întunerec, ci fiindcă ,·or <l:1 .:efor mari <lo\'adă că luminează. 

lat;i ce \'Orbeşte un bun inv,itător din Muşcel, sătenilor în şe
dinţa unui cerc cultural in ziua <le Duminică, , 5 Fenuar 1509, 
.:uvântare .:are se tipăreşte apoi în «Buletinul a.:tivităţii sociale :i. 

preotilor şi in\'ătătorilorn 1
• 

<<Oameni buni, timp <le un an <le zile eu am însemnat intr'un 
caiet, zi cu zi, toate sărbătorile necreştineşti ţinute de femei, fiindcă 
ni le cereau nişte profesori dela Bu..:ure;,ti, doritori să afle şi ei 
droaia d� slinţi ţinuti de femeile noastre dela pră. Şi ce credeţi 
dumnea,·oa�tră c'am aflat? Mai bi11,· if,, o suta de sirrbători păgd11eşti, 

zile bune de Jucru, în cari femeile nu fac altce,·i1 decât s.i 
stea vara <le ,·orbă pe marginea drumului pe la câte o umbr:i, iar 
iarna să facă sfaturi prin câte o casă, ,·orbind ori râz:înd aia <l'ai
laltă, Î•npilduin<lu-se una pe alta, iar <le multe ori sfârşind prin câte 
o ocară sau p.irueală, să mai dea <le lucru domnului judecător ... ,
ba să m:i.i piardă şi zilele de lucru, băt:ind drumurile până la «ocol».

Vă spusei că ,·oiu <la pe faţă pricina pentru care sărbătorile 
păgâneşti îmbulzesc pe femeile noastre. Ştiţi care-i pricina ? Lenea, 

ira1i săteni, lenea, «d ea e cucoană mare, care n'are demâncare>. 
Da! Lenea femeilor cari Ie-au născocit, şi lenea femeilor şi fete
lor de azi, cari le îmmulţesc şi le moştenesc, în loc <le :i. le părăsi, 
spunând că «aş;i au apucat". Dar când e ,·orba <le port, nu se mai 
îmbracă ca'n nemea ,·eche, când portul er:1 mult mai curar, mai 
românesc c:i. azi. Când e ,·orba de găteală, nu-ţi mai spun: «mă 
îmbrac, ori mă port a;,:i, fiindcă aş;1 am pomenit din b:itrâni», ci 
îti vor zice: «hei! s'au schimbat timpurile!» ori, "s'a s(himbat 
lumea; nu mai e ca'n nemea dml er:i. bătrânica facă 111are11. 

Iacă dar, cum pădsim ce-i bun <lin vremea ,·eche şi moşte
nim ce-i rău>. 

Şi ca să întărească .:ele spuse, ca m.irturie, acelaş inrăţ:icor 
:i.<laugă .:hi:i.r c:inrecul următor, despre c:i.re insinuează că repre
zentă adevărul : 

.... .\n. L p. '>61; - i 3. 
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Lu'llia, ltfarţia, n'a111 lucrat 

Mai de ciind m'am măritat, 

Căci nici mama n'a lucrai. 
Miercurea c zi de posl, 

Şi cn •obricit:1>-,1111 fosl. 
joile Ic \in pc tontc. 
Ci't mi-e teamă de pricllte. 
Vi11e1··/e sunl «sfinte \'incri •. 

Toate sărhălori cu (incri. 
Sâmbătri, Dracu-a lucrnl '! 

Ştii c'a fost pomană'n sal, 
Am hăul, m'am î111b:il:1t. 

Şi pc urm:l m·am culcai. 
Dwwi11ică m'am scnlal 

:;;i-:1111 plecat l:1 pop:1'11 s.ot 

S:i'ntrch cf1ncl c de lucrnl ', 

fără ca s:i arate c.i acest cântec cu nesfi'uşit <le multele lui ,·ariante 
este tocmai o satiră pentru femeile cari ar în<lrcptăci o lene prin 
fiinţa prea multelor sărbători. 

După învăţ:Hori, «cari trimit ştiri domnilor <lin Bu.:ureşti», 
cum foarte bine mărturiseşte unul, mai �us, se ieau «domnii», şi, 
când pe temeiul mărturiilor, când pe temeiul propriilor lor soco
tinţe, scriu şi dânşii împotri,·a «sărbătorilor băbeşti» şi a «credin
ţelor deşearte». Iati't într'adev:ir ce cetim într'o carte alcătuită de unul 
din cei mai mari poeţi ai noştri, .:are, judecându-l dup;i pro<lu.:-
1iile sale, nu pare a ave;\ despre \:irănime nişte idei atât de urîte. Pe 
faţa 94, după ce pomeneşte un cântec ca cel mai de sus, adaugă: 

«Aş;1 e .:u poznaşele aceste de zile. Ai lucri1 şi n'ai dnd. Lunia 
nu e bine sfi umbli cu sapa şi cu secerea, i\larţia cu fusul şi furca, 
i\[iercurea cu sita, Joia cu albia de spălat, Sămbăta cu măturn, iar 
Yinerea cu nimic. Dou:.i lucruri sfi k cine\i minte dela mine: nu 
e bine să coşi şi sfi te speli. 

Lunia, d de eşti fată, îţi plou:i la nuntii, de eşti nevast:i, Î\i 
moare bărbatul. Marcia, că de eşti fată, nu-ci creşte p:irul, de eşti 
nevast:i, îci cade. Miercurea, de eşti fată, rămâi nemăritată, de eşu 
nevast:i, r:imâi văduvii. Joia, de e�ti fat:i, te iea unul urît, de eşti 

J. Ibidem. p. 575. - Cântt:cul ii au fi Fn111c.:zii:

Lundi, mardi, fete: 
l\fcrcrcdi, ,ic n'y puis !'.·Irc: 

Jcud i, sninl Thomas, 

Vcndrcdi, jc n'y serai pas; 

S:imcdi. au 111:1n:li.:• (sau: :"1 la YillcJ; 
Di111:111chc :"1 la mcsse: 

:\I:, semnint• esl l':iilc. 
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nevastă, îti ingropi norocul. \'inere:1, ori eşti fată, ori 11e\·astă, te 
poceşte Sfânta \"ineri; iar S;îmbăta, de eşti fată, o să te deoache, de 
eşti nen1stă, ai s:'i naşti .:opii morti. Duminica nu e rea de lucrat, 
d n'are ni.:i o putere, dar \·orba aia: de-o lucr:\ popa, oi lucr:\ şi eu! 

Şi aş;'1. Acum că femeile noastre cele harnice nu pun mâna 
pe ac ni.:i într'o zi a săptămanii, nu e lucru mare. Şi bine t'ac. 
Las să .:oase calicele şi cele ce vreau s'o pată pe cea lume! De! 
P:ir'.:ă nu pot copiii p,i.nă sunt mici s:i umble pe uliti după \·orb:1 
cantecului «îmbrăca1i şi i1wăscu1i cum din mame au fost născuţi»,. 
iar celor mari, şi bărbatului, şi \ie, cinstică gospodăreasă, nu d pute\i 
rnrnpăd de-a gata cusur, tot .:e ,·ă trebue din oraş? Iar dacă se 
rupe cămaşa, ce să umbli cu acul; poan'o ruptă, mai în.:inge-o cu 
curmeiu şi-o leagă rn sfori de teiu. 

�i .:u spălatul, cor aş:1. Lunia nu te speli, Maqia nu, şi aş:1 
dte zile are săpt:im;'ina ! D.1 ce? Dumnezeu a dat apa pentru alte 
cele, să poată umbla morile de :ipă, să rupă malurile şi să fad no
roiu pe uliţe. Alti oameni zi.: d a dac-o Dumnezeu pentru ca �ă 
ne spălăm cu ea şi s'o bem. Iartă-le, Doamne! Dar atunci ţuica şi 
basama.:ul de ce l-ai dat?" 1

• 

Dup:1 laici, in b.1tjocorire:1 datinilor străbune, părinti de taină în 
mijlo..:u! ..::irora am trăit şi ne-am arătat cine suntem,-vin preo\ii, cari 
o fa..: cu mult nui puţin meşteşug, cu toacă competen\a ce nu li se
poate contest:! in materie de religiune :;,i suflet: ţin predici, sfă:uesc
şi afurisesc, dar, (ireşre, vor ceri dnd vor li chemaţi, «pentru ,·iermi»,
"Pentru swarerea dracilor», «pentru b.1laurii căzu\i din cer la. ne
muri d,;: ploi mariJ1, -cum mărturiseşte nu,·elistul I. Ag:îrbiceanu, in
suş fată bi,ericească, - «pentru vrăjmaşi», şi la urma urmei, pencru
ori şi ce. \'or �ca pe p,tt la zi'ndi, ca să le stea gospodinelor cloştele
pe ouă şi ,·or da fetdor busuio..: muiat in căldăru:;,a cu aghiasma 
Iordanului, ca să aibă, bietele fete, cu ce să-şi facă de dragoste.

Alte feţe biseri..:eşti au mers încă mai departe. �u numai ca 
au socotit ca păg:îne :;,i vătămătoare sărbâtorile «nelegate», cele adu
cătoare de lene, dar s'.1u apucat să !>far:'1111e chiar ;,i sărbăwrile dom
neşti, Jupă ce au ingăduit ca legea răpausului duminical sâ Ic des
lintez..: apro:ipe cu corul: 

«\L1i ales iarna asta, - scrii1 un Mitropolit, acum câtivit ani, --

I. Cartea se numeşto:: tDiutr'ii"1 11ew1wlui 11ostr11>. iar :irticulul

pu.,rt:'l ca titlu· l '11 capitul tle�/!re /euc şi s,�/>ers!i/ie. 
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nemea munc11 s'a întârziat din pricina iernii lungi cc a:11 anlt, 
:i�;\ d urmeaz:i neap:irati': trebuinţă a v:i folosi cât mai mult de timpul 
priincios pentru muncă. Intrebuinţaţi deci în interesul muncii, care 
este izvorul bogăţiei celei binecuvântate, toate zilele s:iptăm.inii şi deci 
nu numai Joile de după Paşti, ci la trebuinţă chiar a treia zi de 
Paşti, a doua zi de Duminica Mare precum şi ziua de IZusalii (sir). 
Lucraţi in aceste zile şi vă s;ivârşiţi munca de ne,·oie a câmpului, 
care nu poare suferi înt:'1rzieri». Astfel, zice P. S. Mitropolit, faceau 
şi ,·echii c1eştini. Ei mergeau dimineaţa la biserică «şi după aceea 
mergeau la lucrul câmpului până seara. Faceţi şi voi astfel, fraţilor, 
chiar în ziua D11111inirii la nevoie şi veţi fi mult mai bine pl:il:uţi lui 
Dumnezeu, dedr cei ce petrec Duminica în jocuri şi în tot felul 
de desfătări1> 1_ 

Se 1nţelege foarte bine de ce acest soiu de sfaturi, venind ele 
dela oricine vor fi venind. rămân far:i nici o urmare. Când toate 
se întemeiază pe neadedr 2

, nici ironia, nici înalta situaţie a scrii
torului nu se pot cu nimic impune. 

Sunt multe «sărbători piigâneşri» şi foarte multe «.:redinţe de
şearte», dar dad cerim d _!oile dup:i Paşti nu se munceşte la \"ie, 
d le bate piatra>>, nu insemnează că în a.:ele zile to/i l{omânii dorm 
toată ziua; e, por munci la dmp, şi dacii pe alocuri se ,·a socoti 
din aceastii. cauza primejduit şi câmpul, fac alte treburi, c!J1ar şi 
cei cc 1111 m1111ni vor :;_ice rii «se :;_irc», dar l'Or şi rrede. Dac:i «\'inerea 
nu se împunge cu acul, pentru bube şi 1n1epături)J, nu insemneaz:i 
ca Rom:'tncele îşi petrec ziua \'ineri şezând. Ele pot toarce, ţese, 
.:roi, spăb, griji casele �i câte alte treburi nu pot fa..:e ! Vrea să 
zică, o credinţă cu pri,·ire la o lltt//lră, nu exclude ccfr/nltc 1111111ri. 

1,Marţi să nu re speli şi să nu faci leşie ... ». - «Miercuri nu 
face leşie, nu fierbe cămăşi (nu spăl;'t căm:işi) ... ». 1rLunia, ştiu de-acas�, 
de copil, că nu e bine să re speli. In toate aceste «sp:iliiruri)) inrr:i, 

,. lo1t Cea1tg·n.. li, p. 138. 
2. �[ărturisesc şi eu pentru un \'lâdică ce în1r·o zi de lucru, venit

cu autc1111obilul într'o biserica de ţ?.ră. a batjocorit pc: sateni şi pe satence 

cari nu �tiau despre vizita sn, că nu s'au strâns în numar mare �i în straie 
c11rate. Satenilor. ni�te oameni foarte harnici, cărora cu adc,·ărat ca 1111 le 
ajung 7 zile de: lucru în saptamân[1. le-a vorbit �i i-a sfatuit sa nu dea 

nici o crezare .... adventismului! .\tunci au auzit �1 oamenii ce-i aceea. -
numai de-or f1 înţelc:s şi atunci ! 
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se întelege şi sdltlatul (baia); Jc:: aceea nu face baie- Roni:inca mai 
niciotlatăn. 

Acesta c un cirnt Jin mpitvl11I despre lme şi s11persl1/1e, pe care 
trebue să-l credem insă, aşii cum rezultă din cele scrie, adic;i Ro-

111ri11rn, 1111 s,' spală 11itiodnt,i di11 priri1111 jd11ritclor s11p1'1sti/ii. Con
cluzia însă este cu totul f.ilsă. Pentrucă: 

lntâiu, ,ra spăla, a face leşie», nu însemnează a se spăla pe 
f.t\ă, pe cap, pe corp, cum insinuează scriitorul, care, cum vetlem,
nu vorbeşte de Sri111hătă, starşitul săptămfoii de muncă grea ori
uşoară, dnd de obiceiu femeia spală rufele şi cu prilejul acesta işi
lă pe cap şi-şi piaptăn.i tot poporul casei sale 1

• 

Al doilea, daci de pildă s'a găsit o credinţă care opreşte în 
.\1ehedinţi spălărea in ziua de Luni, alta în Olt pentru cea de Marţi, 
alta în lkiila pentru Miercuri, şi aş;i mai departe pf1nă Sâmbătă, nu 
insemneaz:\ c:\ fonte Rom:incele din curprinsul neamului nostru nu 
sp:ilă Luni, Maqi, .\liercuri, Joi, \·ineri �i Sâmbătă. 

Al treilea, creJinta c,te o vorbă tot aşa de sfantii, ca şi cea 
care o spune de pe cane, preotul in biserid, şi se ştie c:\ în lume 
merg «nici toate ale popii, nici toate ale omului!» 

Şi al patrnlea, multe credinţe, nu numai că-s culese rău, dar 
sunt chiar şi trans..:rise greşit. Astfel criticul de mai sus, arătând 
că citeaz:i din S. J-'I. .\lari:111, Siir/Jlitorilc la Ro1111i11i, tom. I, p. 
100-101, zice.

«Marţi ... �ă nu te speli şi s:i nu faci leşie ... »,
pe dnd in locul ,citat scrie: 

«Femeii care se laie ori face leşie in aceast:1 zr, ii moare 
b:\rbatul». 

Vrea să zrc:1 nu-i ,·orba de spălat, rn apă şi cu săpun, ci e 
vorba de l:\utoare şi leşie. 

Şi tot astfel :
«Joi ... să nu te speli, c..'i e r:iu de năpaste», 

pe când în izvor cetim : 
«Joia nu trebue să se lea cinev:i (să se spele pe cap), de rău 

de năpaste». 
Şi dnd criticul reproduce astfel, vedem ce preţ :JI.Hem pune 

pe mărturia sa cu privire la ziua de Luni, despre care zice că ştie 
<ctle-,1cas�, de copil, cii nu e bine să te speliJJ. 

I. Vezi I,ulastrfr,, cn,micn fo Ro111â1ii. p. 370-2. unde pe larg este

tratata chestiunea spi\latului rufelor şi a capului. 
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Şi acum, cu astfel de critici bine \'ăzu1i, ne putem da sam;i 
<le ce împrejurul hărniciei \ăranului nostru s'a format o atmost"eră 
înăbuşitoare! ,,Românul este leneş, este nespălat», şi la cel dintâiu 
prilej, profesorul, ofi\erul, judecătorul, a putut s;i strige: <<nespăla-
1ilor, puturoşilor!» 

Cu răbdare şi cu dregoste de 0111 muncitor, credin1ele tre
buesc cercetate şi in1elese. Dintr'însele, unele ,·or părd sau chiar 
vor fi făr;i nici un rost: acestea ne ,·or fi venit 111cştenire din nişte 
timpuri şi despre timpuri cari s'.1u schimb,1t; acestea, dacă 111ai trăesc, 
se datoreşte tăriei etnice, conservatoare, tradi\ionalistice a poporului 
romfo ; ele vor slăbi cu vre111e;1. A le izgoni, nu se poate; a Ic 
brutaliz:1, iară� nu se poate, căci jignim sim1ul etnic. Cele 111ai multe 
creJin\e însă, se pot explica: dintre acestea, unele se sprijină pe un 
adevăr dove<lit ; astfel vor fi mai toate preceptele medicinei «băbeşti», 
leacuri din buruieni, cuprinzând intre actstea şi desc:intecele ; altele 
!>Unt adevărate po,·e1e practice, consfin\ite Je experien\ii, cum ar fi; 
aceasta: ((Senra să nu dai gunoiul afară, sau chiar să nu mături»; se: 
poate ca într'insa ,·a fi o rămăşi1ă din cultul soarelui, a cărui sfttntă 
fa1ă nu trebue colb;iită arunci dind el trece peste pragul apusului, 
dar este 5i o uună povată, dci scara, pe lang:1 că nu se poate lilă
tura cum se cade, Jar !,'ar pute;\ intâmplit să dăm afară cu mătura 
şi lucruri mici, căzute jos din întâmplare. «S;i nu romi apă, cu 111fu1.1 
pe dos» sau «peste m:ină,>,- căci din p1icină stangăciei, po1i turn:1 
al:ituri sau chi;:r răsturn;\ paharul. ccFemeia in�ărcinată �ă nu dea 
cu piciorul în cânc, căci va naşte copilul cu păr pe tot trupul, .:a şi 
cimele", ni se I are minunată recoman<la1ie pe111ru igit:na sarcinii. 

�i de act:stea s'ar pute;·1 înşir;\ mii. 
Alte supersti\ii, cele privitoare la mund, au t0c111ai ro�tul 

Je a împăqi, pentru femeie mai ales, munca, în gospodăria !,a, <lt: 
a face ca această muncii să nu fie unilatc:ral;i: Luni. nu-i bine să 
faci cutare lucru, însă rămân atâtea de 1iicur, ca num:ii femeia �.t 
fie vrednicii şă lt: isprii,·eascii; Maqi tot astt"cl, �i a�;·1 to:ită sitptăm:rna. 

Să cercetăm, să inttlegem şi să cinstim crc:dintelc gloatelor, 
căci în gloatele cele foră de dasdli şi-a \'ărsat Dumnezeu intelep
ciunea sa, mai v,ÎrtO!> dedc în cea mai luminată minte. ln\'ă\iiturik 
nouă au menirea «să plinească leg�a», iar nu !>ii o strice. şi (erici\i 
vor fi acei ce ,·or zice cu Hristos, sura�ilor de azi: 

ccl)uce\i-d, şi fie precum credeţi ,·oi,> 1
• 

J. �l:i(CÎ li, � ll· 
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cioart,, s„ t87. 
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cioban, s., pcrsoanr1 la Viclecm, 
L57-J58. 

cioloboc, s., 167. 
cioccm, s., - de coasă, 25. 
ciopt,ti, ciopăţi, , ... a -, 20u. 
cioric, s., 200. 
cioriciu, s •• :,!QO. 
ciorpănel, s., !):,!. 
cireş, s., mugur de (i. 
C1HC'll,ră, S .• 31 I. 
cia-inăgeală, s., 13,>. 
cimnpă.vi, ,·., a se-, !'13. 
ci uc1:tor, s., .J. 
ciupi. v. :1 -, a pi�c:t (tlc a1c1 : 

pişcn,fară), a rurit p11\iu lucru. t:i. 
ciur, s., ::::1. 
ci1w,1c, s„ vitrlc cari 1111 pot li 

puse ht plug. clin pricina mici
mii vrâstei : !'11111 diî colţul ier
bii, ciurucurile se duc la suha
tul s:1tul11i, unde ciu,1111.wlesc ori 
ci11,f111'lesc, pf tnă când iarlrn creşte 
111:ii marc. când se aduc de 
acolo. 

ciutr,lină. s., 80, 81. 
clacă, s.. 1. 
ci anţa. s., l 7( 1. 
clepct"mi, ,·., a -. 17\l. 
clij>,ilci, s., clipcali\. dipă, 110. 
clit, s., 4. 
cloci,\'., n -, :i şcdc:1 zadarnic, LIO. 
ciuşcă, s„ ca să aibă cinc\'a multe 

-, f,. 10 ; ca sft stea cloşlcle pc 
ouă, 19, 20: 28-29, 213. 

curile1i, adv., rqiro:ipc, \J3. 
coamă, s. pi'inil de pc gfitul şi spi-

un rea poi·cu 111 i, I\J8. 
coasă, s., 23, 25, 82. 
cuciniţă, s., 87. 
cricfa, inlcrj., c,'ttl,i (cu care se 

mână vitcii). 
cocor, s., t69. 
t'OCO'i, S., 169, J 78, l8fJ. 
r.ocli, r. a-; tăcut dinadins din co11-

dă ,- altfel. a se codi, a atf1rni\, !l-L
colac. s„ .J, j_ 18, •IO, i 08, 109. 208.

:209. 
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colăcel, s., 5, 40. 
colăcer, s., !:10. 
colcerf.11, s„ 162. 
colimcmdros, s., -1\). 
coliud, s., dntinn umhlării Cll -, 

2,H5; sc:ira 111:ire a -, 8!): mii11-
tuirc:1 prin-, --10; - de ferc:istră, 
•I I ; 50-1.

colindtl, s., 7, 35, 51, :206. 
coli1i1lar, s. , 126. 
coli·mlat, s., 8. 85. 
colfodtitor . s., bătui-, 912; 126. 
coli,adeaţă, s., colncul colindători-

lor. 11. 
colindeţ, s., 5, 7, 8, «în-> 14; 207. 
co/iude.te, s., l I, l 5. 
colindiş, s., 7. 
colivă, s., ca plată colindătorilor. 

12. 
comli1tac. s .• 58. 
co11ioar(1. s., o2, 2013. 
cupil, s., ca să focă cineva-, 9: 

t!)(i. 
cor. s , 167. 
corb, s., «corb alb•, despre unul 

care se înYcdcrcază pri11tr'o în
suşire 11cobişnuilă :iltorn. 

cori11dă, s., 51. 
curm{mcit, s., I 4. 
cor11, s.,-dc nrnsi\, 18: - de stea, 

126. 
cosaş, s., de când este insecta 1111-

mită -. 121. 
custer. s., !),l. 
costi/fa, s., 2, ,1.1.
costrefo, s., 9H. 
cotor, s., - de pom. IUO. 
cotoronJ.:-e, s .• pi., 208. 
coţovaicli, s., coajă, 12. 
covrig. s .. 5. 7, 8, 12, 40. 
Ortrci1m

1 
s. peste tot, dar 111:11 ales: 

1-,1,-15. 18, 5:!, 54, 613. 1ml. 111. 
11.:1-l 17: - cel mic, 172; moşii 
de--. 206; pomul tic·-, 210. 

Crr,ci1111easn. s., f>4, ton. 

t Refren dup� fiecare ,·ers. 
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Crăcimioaie, s., 38. LI :1, I l 6 
craim:c. s., 172. 
craiu, s., I 2fl, 158. 
crliş 11uir, s., 16G. 
creciim, s., !î. 
creşte, , •. a. - (despre aluat), 5. 
crin, s., 70, 7 L. 
crişc,i, \'. a. -, a scrişc,i., a scri\şni, 

1!)8. 
cra,·e, s., 1:i, !14, I Ofi; hi 106 se YCdc 

li:imurit pricina penlrn CllrC sc 
pun troiţele pe li\ngă tlrnmuri. 
Adtlllj;(i\m aici urmălornl ci\ntec 
impărt. de d-l I. :-1. Popescu, 
din �tcfi\ncşti, jud. Vi\lcc.J, deci
de prin părtilc nncle se nrlă multe 
cruci pc li\ngă drum: 

- Foaie verde şi-o gr:inal:i,
Fin:1, f111işo:irn mea 1 

Lasă poarta dcscuialii, 
�i perdcnu:1 ritlical'ii, 
Sii te v:lz cum eşti culrat::i: 
Dacii-i fi culc:itri hinc, 
Să viu şi cu lfingă line; 
Dacu-i fi culcati'i ri\u, 
Să-mi caut cu Dumnezeu! 

Naşule, n'u l'i piic:it, 
Naşule, năşicule', 

Si\ te culei cu mine '11 pat I 
Trei copii mi-ni botezat, 
l'c 111inc 111'ni Clllllllutl ! 
- Nu Ic leme, tinişoarii,

Finii, rmişoarn mc:1 1 

<:'arc 11:,şi-tă II p:1r:1 Ic. 
S:i pliilcascli sări11th1rc, 
Şi sti c11mf>ere icorme 
S,i le priitţ l,i drtwwl 11111.re, 

Ci\ asi\-i 11\snt de su:irr, 
Să iuhc:1sc:1 finişonrc ! 

crupe, s. pi. dind se fieri>, 17. 
CIICH,rti�, S •• 20(}. 
c11111b1111i. v. :1. -. ll(i. 
cii11mtti, :uh·., {iJ. 
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c,i.m1mă de vi„eţele, refren la co-
linde, 89. 

curăţi, v., a -, 200. 
cute, s., - peutni coasă, 2i>. 
cuteza, v. a - pe cineva, 85. 
cu.ţiti, "· a -, a lucra, a ciopll un 

lemn cu cu.ţitoaia; a cuţitoi. 
cutnie, s., 1, 56. 

I) 

Dacă, inter,j., eii şi?, ş'apoi ! şi dacă 
este llŞfl ! f>2. 

dâlcă, s. a avea o -, 11 avea de 
furcă, n se îngriji, 9. 

t!,ailerui, refren la colinde, 82. 
dârbornic, s., plantă, care seamănă 

la frnuze cu urzică, dar este nrni 
galbenă. Se freacă îo mâni spre 
a mirosi; se pune în \oale si fe
tele îl poartă în sân, în locnl 
busniocului , cn să le mironse 
pieptul (Câineni-Vâlcea) .. 

daramit, corupţie, probabil din 
diwmit, adormit, 82. 

. data, s., destin, dnt, 214. 
David, s. 1(7. 
deochi·", s., ca să nu sufere vitele 

de-, 6. 
deslegare, s., îugf1duire, voie, I. 
desploia, v. a se-, a se schimba 

[la fată), 11 se desfigură. 
Diamant, s„ 95. 
Diavol, s., 40, 115, 207. 
Diii,, s., Vidin, 87„ 95. 
dimie, s., 58. 
diniineaţa lui Crt,cfrm, refren de 

colind, 68. 
diochişi, ,90. 
Doamnele, refren de colind, LO0. 
dobă, s., 38, 42. 
dobar, s., 42. 
dobaş; s., �8. 
doctor, doftor, s., 190. 
dodomete, s., 6.

Domn din cer, refren de colind, 95. 
clomnie, s., scaun domnesc; reşe-

'Pamfile, c,·ăciunul. 
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din\i\ domnensci\; f>,l. 
dovlete, s„ 12, 'Jî. 
Drac, s., 29, 162, 17�, 190, 215. 
drăcăvenie s., drăcovenir, minune: 

ei - dracului I 
drojdf.e, s., - de vin ca 1llămalla, 5. 
dubă, s., 41!. 
d·ubtii, v. a -, 42. 
d·"lf, s., 84. 
Duminică, s., Sf. -, 136. 
Dumnezeu, s., 29, 64, 74, L15. 
duşi, s. pi., de-a-, joc de copii, 1.

R 

Ecrmom, s., 1.66. 
elerui Doamne, l'efren de colind, 

76. 
Eva, s., 127. 
Evreu, s., 64. 

F' 

Păcăli, v., a -
7 

a filci"IU,i (despre 
bob), a slei, 18 . 

fâ11, s. , 32. 
fârşi, v. a -, 75. 
fârtate, s., l(l5. 
fasolă, s., ra să crească frumos, 

10, 24. 
fată,s., persoană la capră, 191,192. 
femeie, s., persoană la Irozi, 160. 
feşter s., Ul5. 
feşteniţă, s„ 195. 
fier, s , 32, :'.11. 
fişâu, s.,' 189 fr ; fichu. 
fiştoc, s.,· 34 . 
flăcău, s., l 91!. 
floare, s., apă de -, 17; florile.

dalbe .. , l'efren la colinde, 4\ 77 ;
soareltti, 70, 7 l. 

Florii, s., pi. mâţişori dela-, 26 
fluier, s., 42. 
f/1,ieră, s., 42. 
fluierar, s., 184. 
fluieraş, s., cântător <.lin fluier, t66. 
fluierică, s., ,6. 

16 
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flurinţi, s. pi., 87. 
foc, s., «11 pune. pe-•, a sili cu 

toată stăruinţn, 7 · ci\nd nu se 
împrumută, -, 24. 

Fd'it>c, s., 86, 87. 
frica, s., 214.

friguri, s., fereală de-, 27, 2t5. 
frunte

) 
s., - mesei, capul mesei, 

(76. 
fru11ti, v. u. -, făcut dinadins din 

frunte, 9-2. 
fuioY, s. - de cânepă dat preotu• 

lui, 18. 
fimigiuă, s.,-pentru rod la vie, 25.

fure,,, s., 24, 2t2, 215; - pămân-
tului, ')/J7. 

furceri11, s., furcă de fier, 47. 
furcărie, s., L. 
f,urtiicar, s.l 24. 
f,,rtişag, s., 24; noroc la -, lll. 

G 

G/IJnă ş,, ca sli fie sănM0<1sc şi să 
sţ ou�, 5, 20, 23. 

gâlbaş, s., 204. 
gâlcl'I, s., 28, 215.

gl'lluşcu, s., 18. 
G,�spar, s., 117.

gnti(ă, s., gâtlej, l98. 
Gavriil, s., Arhaoglielul -, 110. 
gazdă, s., - de turc;1, lfi2, 166, 

174; 76. 
g,lzdoaie, s., ll\6. 

ge,ieml, s., 194, 
gheros, adj., 14.

ghilosi, v. u -, 2; de ohicei un se 
spăla. 

gltiudesi, v., a -, 86. 
ghfodisi, v., a -, 86. 
ghitodoşi v., A - 86. 
ghirtm, s., 162. 
gi .. , nd_j., frumos, drăgălaş, l1 I. 
Golgota, s., 65-66. 

.[fOrtui, s., mugur de -. 6. 
grădfoă, s., ca să !'ie lncărcatll 6, 

20, so.
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grâdiJ/e, s. pi., nuidc îngrădite, 5 
g,yând·uri,, v.\ a -, UO. 
gril sun, s., 'Ji) I.
![YUStHiel, s., 201. 
grau, s., - diu sângele Domnului 

67; spicul gt·!lului, 70, 7L, 77; ca 
să crească frumos, lO; 18-W. 
21>, 28, 30, 3 I. 

gr-iji, v. a - porcul tăiat, WO. 
S!t'Îţiwas, s., creiţăraş, 46. 
Jtromniţă, s., �X,i.
groşiţ,;, s„ 121. 
g,,et, s., 198. 
g,moi,., s., $1, 214.. 
gu·rguiel s., 98� 

li 

Harap,s., persoană la Vicleem, 158. 
hârdo, ioterj., cu care se mână oile. 
luîrgllu, s., 2, 
harţl'I, s., 215. 
haşclzie, s., 27. 
lteredeiu, s., nutreţ pentnr vite pc

timp de i.iruil. 
hoară, s. pi. ca să ou moaril, 2'J, 69. 
!toi d'aler lui Domn din cer, re

fren de colind, 163. 
Jioi li.nu, Un .. , Mr-m/'IUnu, refren 

de coli 11d, 79. 
ltolbi, v. a - ochii, a holhil ochii. 
holeroiu, leroloiu Dom1u,lt1i, re• 

frcn de colind, 89. 
!topor, 8,f; vine dela hop, hop-hop;

suhst. pi. hopuri; verb silit: 
hop,.,.,, (jud. Tecuciu), pentru 
ri1nă; 

hopuri hopurate, 
la mttl\i aoi cu sănătate I 

Jwaniţă, s., grauiţi, I HI. 
hril>i, s., pi. hrighi, 18. 
h11.-ml>z s„ hurmuz, urmnz, l!J3. 

I, i 

Iapă, s., ,-",!; purtător, 179 . 
ian,l'I. s., prevestiri, cu privire Jn-, 

20H. 
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icuan.ă, s., datina umblării cu-, 
15; 131. 

ie,l, s., 129, 19:J, 194. 

iRderil, s., l(J7. 
iepure, s., 102. 
iepuraş, s. 20'1 
lg,iat, s., I 97. 
lg1u,ţi, s., Pm·intcle -, 206.

1/imiu, s., 158. 

i111Uidoaia, v. a se-, 72. 
impilrat, s., perso,rnă la capră, 181. 
îor.pon,gi, v. a - ; dh1d )-n văzut 

taurul, ca un fulger a'rupongit-o 
spre dânsul şi'ntr'o clipeulli 1-a 
trântit la pământ. 

împotrivi, v., a se-, pentru : n se 
potrivi, a se asemăn�, 102. 

împupistrit, v., a - , 85. 

focii/zi., v., <Q•*i înclllzl locul•, a 
şedea mult intr'un loc. 

f1icâre<l, v„ a-[masn], p. 57, 
fochi„1', v .. a - lstcaua], 135.

fochiotoare, s. cheotoare, colţ ,Ic 
casă încheiat din bârne, 69. 

î11chi purfoi, v ., -, S8. 
f.ndereptâ, v., n -, 74. 
înf/lşeţel, adv. dela i11fttşat, 52, 51. 
îttger, s., - la stea, 143 ;-la Irozi, 

158: când fuge-de om, 160, 166. 
i,,gliiţitoare, s., g:\tlej, 198. 
întinde, \"., ,1-aluatul, 4. 
î,wtrtejă, v ., -, 98. 
iuvilscut. ndv„ fi(). 
Ioan s., Sf.-,54, G2, 6l!, 69,72, 81,102. 
lorda11,s., 31, 73. 

Ios�f, s., 73, 114. 
Iova, s., nevasla lui Crăciun 114. 
J,rod, s., 73, 112, 136, 155, 160, 
Irozi, s., pi. datin�, la5 ;-de scar�, 

160, 188. 

işlic, s., \l8.

lspos, s .. 120.

Is,,s Hristos, 18, ,;2, G2, 115, 117. 

luda, s., f>l-f>f>. 
ludei•, s., 66. 
iznoavcl, s., glumri, petrecere, ghi

duşie, 1 ; corupere dia �-,ioavâ. 

• 
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J 

Jelit, odj., sărman, biet, 15. 
jen/urel,? 63.

jidan, s .. «cînd vor ieşi-la secere>, 
nicio1h1tii, 16 1; 185, 192, 19�. 

jidi'mc„ţa, s., joc cu 11'utari, 193.

jida,mt, s., 192. 
jidov, s., 66, 67, 71, ll7. 
jidoveasca, joc cu lăutari, 192. 

ji<lovie, ponte cu Jidovia, \ara Ji-
do\'ilor, 61. 

jigMr, s., 202. 
jitniţă, s., 99. 

fi .. , s., 95. 
joardă, ţ,, putăchic, jănlic, nuia. 
jofâ, s., 17. 

jolfă, s., 17. 

ji,.de, s., - de colindatori, :i6, 44, 
124, 166, 168. 

jutl-eţ, s., judecată, 61. 75. 
juflă, s., 17. 

j11-gr{:r.vi, V., U -, H zugrăYi, 8fi, �m.

f, 

Lai/4, s., 23.

lapte, s., când nu se dii -, :.!5. 
/ilsâ, v., a se-, a se desface de o 

tovărăşie, 35. 
lillltar, s., 44, 49, 193. 
len11utl Du11ineze-11,lui, s.. U'11rnnl 

Do11u-,ul·ui, it. 
lemn«(, s., chibrit, 161. 
le,.t, v., a-, a şedea de gcaba, 63. 
Ier, florile dalbe-de •măr, refren 

1 o coli,1de, 60. 
leroi, o /eroi Doumue, refren îo 

colinde, 61; /eroi Doamne, tot 
astfel. 

lerfli leo, refreu in colinde, 81 ;
Doamnt, tot "slfcl, 100. 

Ierului Domnului, refren în co• 
tinde, 60, 89, 94; - Doamne, tot 

astrei, 88. 
leşie, s., 211.

liclti.., s., 213. 
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lig Iz iun '! 63. 
liliac,. s., - buo ele dnigoste, 24. 
lină ·mirli.nă,, le·roi mirh:11,li� refren 

în colinde, 84. 
lingoare, s., ca si'i. nu zacă de-

i 

197, 215. 
linţi} s. ril., 205. 
loc,.s., de-, pc loc, pc dală 109. 
logodito.-, s., ca să ste:i -, 51. 
lopociţrt, s., 11. 
lotr-.. , s., hot, 76. 
lozl'i, s., lozie, conrdă, 78. 
l11be-,.iţc., s., 197. 
luccafrrr, s., de când c - de scari\ 

şi cel de llliCl(Ul nopţii, 117; Ulll

hlatul cu-, 129. 
luntânaYe, s., - pentru vrăji, ;34: 

208. 
lume, s., sfârşitul-, ii>.
luna, s., 116. 
Luni, s., 197. 
lup, s., 169, 183. 

M 

Mac, s., 24 ; - împotriva farme
celor, 25. 

mt.dcunlf, 1ttildliramă, s., poreclă 
femeilor de pe la târguri. ori_ lâr· 
govcţitc, 70. 

mag, s., 10. 
lefaica Dom1111l1,i, s., 18, 26, 27, 36, 

69, 71, 72, 109. 
1n.alatnă t s., pentru 1nahn:itni:"

i 86. 
11,alauâi, s. 1 dntlna umblării cu-, 

194. 
malic, s., un fel de hubă în grc-

Mn la cai. 
mama p,ld11t<ii, s., 166. 
m,âuciitwrli, s., cum se ,·intledl-, 6. 
ntâuţlhti, v. n -, pentru a ,1111,l-

ţ.,,mi. I 12. 
111finzare, s., oaia pe cm·e o suge 

mielul se chiamă - ; celei ciire 
se mulge. după ce mielul i s'n 
vândut ori i s•a tăiat, i se :r.icc 
apleclitoa-re; cc:: fără lapte se 
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chiamii stearpr..
•mar, s., 111ug,iri de.-, O; -<lnt ca

µlatll colindlllorilor, 8, !l, 12; 18;
floflrc de-, 78.

mCwg<1ri, v. a-, 61, 105.
111ări, v. n -, � premnriri, 54.
m/1-r·iUş, s., 2l.
t1uirl11-i merişor de aur

? 
refren de

colind, 84.
marne, s., 80.
-m4·rul-Hi cu /ior·i în dalbe, s. a.,

rerreo în colinde, 86, !li, 90.
m/lta,•ie, ml:t-Ufoii, s., 34, 189.
mazere, s., 18.
Melhior, Meii/tor, s., 157, 158.
Mefo/a, s., 82.
Mesopotame, s., 78.
mief.H/, s., de ce se vede un-Jângă

pruncul Isus Hrislos, 117.
mieoarci . .s., numele, deci, se t.lă şi 

�ăpriourclor tinere, ci1,tali"'l, 82. 
ntie,-e, s., 17. 

migdala, s., li,
mir, s., din ce este focul -, 106.
1nire, s., 194.
mireasl'i, s., 194.
mişctl, s., de-n -, jo:)că copilă

reaseU; Hre câte o coa,iă de 1nii

laiu lntr'insa, 1. 
ml/idei,, s., 93. 
m/4doac,l, s., 00. 
-muaş,;,, s., tle câud ,ire - n,�qi de 

aur, 114. 
mocă1'cu(a, s., dant, !92. 
mori, .s., cum se hrăneşte sufletul 

mortnlui, 31. 
moş, s., persoană l,i Irnzi, 158; la 

C!lpr/i, 178. 
moş Ajrm, s., dulinil, 2 şi urm. 
mo§i, :s. pi. - de Crc,ci,m, 206. 
111oş1ie.,gi. moşneţ.fi, s. pi., datiiu.� 

llrllhlării Cu-, 2, 162, 185, 1881 

1!12, 19�, 195. 
moşte11-itor, s., numele unui coli\

ccl pcntrn colindiitori, H. 
11tug1,rel

1 
s., 69. 

1nit1tclu
1 

.s., 75. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



muscă, s., •r;\11 de muse�•, pre11 
lumeţ; •i-a picrit musca•, s'a 
potolit. 

1nu.zicesc, udj.
1 

90. 

Nr.p6rcă, �-, 83. 
11ăs,;Z11ic, adj., 110. 
11ătăv<ilos, adj., (despre zil1lad�), 

13. 
,ui'.strttpota, adj. fom., !>6, 58, 
11ăut, s., 108. 
n<iz,wos, ndj., ,nonuros, 35. 
11ea•a•11eii, intcrj. cu care se chin-

mă boii, vacile. 
u:ea111ânea

1 
intcrj, cu care se chia

ma'i CllÎÎ, 
Neam/, s., 190. 
11eO-nea•nea., interj. cu care se chia

mă oile. 
,ieaţaZ...ş, 'I, 11. 
ueleâpcă, adj., mânzat1i lnlr'al rloi· 

]eu an; se numeşte şi gonitoare, 
iur când fot.ă fotr'nl trcilea an, 
se zice că a fătat de ncleapc.ă. 

tiemestie, s., 81. 
uestimat, adj., (ne sternal, 11P. pus 

în stemă ·n, 55. 
uevastă

1 
s., femeie, 195. 

Nicolae, s., Sf. -, 74, 
,.;,. ! intcrj., 46. 
noauă, adj .. şi pron. se pronun(ă 

nstfol atât î11 Dolj, cât şi în Su
ceava, 65. 

Noe, ·s., 177. 
uoYuc, s., cct s?i nu se înstrăineze, 

2,1, 2S, 31, :33. 
nottireş, s., L62. 
mică, s., ca plată de colinflnl, 7, 

9; 22, 29, 208, 211. 
n·ucet, s .. liv,1dă de nuci, 00. 

o 

Oachim, s., sr.-, 110. 
oaie, s., 23, de când e - hJagos-
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lovită, 1(18, l 11!; de c5ncl e-b!ăş
tănrnrn, 119.

uba.,.şi, v. a-, a încep<.:., 7i. 
o/;riizar, s„ 18\l, l92. 
obrici, v. a·-, 197. 
odnivi., v. n -. pentru a otăvi, 95, 
ofiţer, s., persoană la Vicleimu, 

15i; la capră, 193. 
oi leroi Doar"11ele, refren ln co

linde, 81. 
oi ler1Jim1/.ai leroi Doamne, r'el'ren 

în colinde 104. 
oi leron da/ero Doamne, refren Îll 

colinde, 102. 
olac, s., 90. 
olera11da /,.,.,./;ii Doa11111e, refren 

în colinde, •12, 
Olt, s., 81, 1:15. 
upret,, s., poprei\, propte,,: ,la deal 

cn opintcle şi la vnlc cu oprelc,, 
greu la deal, greu la vale; 1-ău-i 
şi aşa, rău-i şi aşa. 

oră, s., horă, 86. 
orşag, s., 45, l2i>. 
os611.zci, s., 20�. 
ospăţ, s., 167, I i4. 
ostaş, s., pel'SO�riă la Irozi, 158. 
ostăvit, aflj., 77. 
ou., s., • • roş, 207. 

I' 

Ptlou,yar, s., 76. 
p,1duc1te; s., 211. 
piigâ,1, s., 173. 
pahar, s., <Ca un-», foarte curat, 

drăgut, 3. 
paiaţă, s., 158. 
pâing,ln.C,f'aie, s., 112. 
paiu, s., 2·3, 26. 
pâlâ.i., V, a -, 110. 
Plllestfoa, s., 66. 
pali11a,, s., 46. 
f1it111tl11t, s., flll'Cll plimant11lu '207.

pa11cli�ă, s., I /',4. 
p(lne, s., v; vn,jă cu -, 34: 
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papuşn, s., datina umblării cu-, 
158, 196 

parli, s., ca plată coli11<liHorilor, 
12_; 18. 

pârt1,ură• s.1 •mi-a Yrnit o->, un 
gâud, o părere. 

prwga.f'. s., l 68. 
purleji, v. a -, (l pârlii;., a pl'ikjl, 

68. 
pasere

1 
s., cri s� nu facă strică

ciuni -, 22; ca să vin� acasă. 
23; 212. 

Paşte, s., 2, 214. 
ptum, s., 169. 
peciii, !>,

1 
171. 

pecia, v. a-, 202. 
pecie, s., 202. 
pelincă, s., - Domnului, 4. 
pelit1citţa, s., 4. 
Pet-ru, s., Sf. -, 69, 71, 8t 
perdea, s., cu-, fără-, 158. 
pereche, s.,-de t·olindători, p. 36. 
perjă, s., 18, 2i. 
peşte, s. , a ,•inde-,joc copilăresc; 

când trcbuc să se mi!uiiucc -, 
27, 212. 

petlac, s., pătul de uscat rnn 11rin 
copaci (jud. Argeş). 

peţitor, s., ca să vină la foii>, 19, 
3!. 

piawă, s., -în cuptor pentrn uliu, 
23. 

pici,, v. a -·," picur,,. 106. 
pic,w, s., picături!, 120. 
piele, s .. - tic câne. 38. 
j,iepte11e, s., - pentru \'l'lljă, 34. 
frietrcw, s., - ce lea)(ii piatra (griu• 

diua), 26. 
piet,yo,ii,, s .• «a coace un-•. a sta, 

mnlt într'un loc. 
piftie şi piftie, s., 201. 
piftier, s., cuvânt l',\c.ut tlinadins 

din piftie, 81. 
Pilat, s., 65, 57. 
pinte·t1. s., 170.
pisicci, s.� pea·so:1nr1 h, lurdl

1 
181.. 

pi/rrnlu-,s., 9; plutii colindătol'ilol', 
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12; 207, 208; •În 11iţ:lr1H•, tl.1-
tiuă, 9. 

pi[a-reu, s., colinda tor, (I. 
piţereu, s., copil colindalor, 9. 
pize,·eu, s„ co1>il coli11datol', !). 
pi•uă, s., chiuă, 25. 
plachie, s., 18. 
f>lticfotli, s., 2. 
platică, s., 202. 
pltimada s., 1>uti11ă f:iină mui:llă 

şi a,nestccntă cu drojdie, ce so 
\':l pune în pâ"e, 5. 

pla11lici, s. pi. J 63. 
pUwioară, s., dela plâvic, ptt,ghic 

\j. Tecuciu), 85. 
pleau, s., 86, Bi.
f,lecăţel, adj., aplecâ/el, se parc,

mid cal'e se apleaai, se dă si\ 
sugă I:> n altă oaie decât cca 
ce 1-a născut (jud. Tocuciu), 85. 

plit, s„ 167. 
p!it,,, s., 4. 
ploci,11,u, s., 53. 
plodi, ,·., a se-," so im multi. 
plug, s., 4. 
pl„guleţ, s., d11ti11ă, i.

pluguşor, s., datină. 2, ;I!). 
pom

t 
s., ca sii f're-rotlos, 2:i, 2�t � -

de Crăciun, 210. 
pomtii, v. a se -, 1 IG. 

pomanâ, s., - turcei. 176; - por-
cului, 205. 

popor, s:, pHohic, HI. 
popos, s„ popas, 66. 
popuşoiu, s., 21. 
porumb, s., ca s11 Cl'C3St·ă frumos, 

10. 
ţ,vrc, s., 33; p,,r de-, pentru vraj:i. 

34 ; de când c- blagoslovit, 118; 
lăiatul -, !!li ; pomana, - 20.'>. 

f,ortofel, s , 38. 
post, s., 1; - negru, 26; d� când 
•·-Cr,,ciunului, 115.
posti, "·• a -, de <·e se -, 26.
pot,oav,,, s., - pus� în nµn de s115-

lfll
l 

22. 
pottraş, s., ,16. 
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Potop, s, 177. 
pot,wi, s., pi. 18!). 
pn;.rtur, s., 85. 
prâm:·14/, s., 168. 
f,rapur, s., 20?.. 
prtlşcui, v. n -, a împroşcă, a 
stropi, 7i.

p-răsad, ndj., 93. 
prilosti, v. " -, 146. 
prinde, v. a -, a deprinde {colin

dul], 36; a lu� I tovărăşii, 3.�.
priptaş, s., voC!\ bună de -, este 

acei• care fatli in ficcnre ;.ln. 
pristav, s., t68. 
pristivnfoel, s., pentru pristăvni

c-el, 85. 
priveghiu, s., cum se pet,·ece ln 

-, 1. 
privigheală, s., 54, 61. 
probă, v. a - colindul, 38. 
pyq/iir, adj., 119. 
promo-rQacll, s., 34. 
proorocea, s., 134. 
J>ro-vodi, v. u -, 46.
pr«u, s., mugur de -, (I.
p,1111ci, s., ca plută a colindători

Jor, 7. 
pr,.,,ar, s., 22. 
prunc, s.1 JH!l'SOOJ1ă înlre Iroii1 

158. 
Prnt, s. 80, 96. 
pufui, v. a-, I Hl. 
puiu; s., surcel, 22, 29; cn să iasă 

toti puii de-odată, W. 
fmf>i!ză, s , l'cl de colne, 4,1, 
/Jwrece, s., l':1 să nu He V�tr<-l -, 

l!I, 20, 24 ; - de verdeaţă, 25. 

n 

Răcit,wll, s., 2, 201. 
ritcoaYe, s., - :1pcloi-, 153. 
n1ii,., v. a - , a se umple� de 1·:\ ir, 

27.' 
raie, s., 27. 
rfonwri, \", �1 se -

t 
H se r:c1milic:l, 

176. 

247 

r,inU, s.: ca si't nu racă dnevit -
1 
22.

nitul, s.J ceal:l, cârd, -17. 
-r«sa-r-1, v. a - (despre 11luHI}, 5. 
râşchito,r. $., ;n, 
riîştitor, s., nişchitor, 10. 
t'â1"YC:Î, Y, â -. 99 j poate; a rOu.rt.'J,
r1ivll.rsel, adj., rl\vărsăţel; d. fo. 

J,i.şeţel. 
-reci, :;. pi., 208. 
recit"·YU, s., 209.

riglii, s. pi., 18. 
rod, s., ca să fie în cnmp, 82.

•rodini, s; pl., 117.
roiu., s., cn srt nu sc ri'ităccască, 31.
ro1-1rd, v. a -, D7. 
r14pt, s„ rupt de zi, r,1vi1rsat ,le 

zori. 
ruf,c, v. n {o] -, a începe s vorbi,

!03.

s, ş 

S"o"i11
1 

s., trăistioară, 8. 
slllci1', s., 62. 
scin,ltate, s., 25. 
saiele, s. pl., 100. 
Scîmblltll, s., sr. -, 136. 
�·,înge, s., 27.

sare, s.
1 
25, ZOO. 

san,uJ, s., de când nu sc mfinflncii. 
-, 27. 

şarpe, s., 212. 
sa.ţ, s., saţiu, ct1 s� aibă omul-, 27. 
sbereguială-, s., H. 
sbur/ittlci, v. a-, a creşte (marc), 2.
�caicioY,·•s., 212. 

Sca„aoschi, s,, 152. 
schimtl4f, s., 82. 

scorţ"r, s., covor, 5�. 
sc1dec

1 
s., scutic, •- Domnului, 4. 

sea„ă, s., - mnre a colindelor, ,l!I. 
�ez,1toat'e, s., 1.

simig, s, - ca 1,lată peulru colin-
dători, 12. 

�-im«ltoc, s,, l �3. 
Siret, s., 80. 
sit/I, s.1 23. 
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,lrmi11ă, s., ca 11lal:\ ,Ic coli1uh1t, 
12; 201. 

,lov�1,i, v. n -, a silabisi, 44. 
soa•re, s, de cîintl e,;te -, I IG. 
sobo,i, s., 9 I. 
sohor, s., adunur�. no1·ott, VG. 
şoima·11, s ., 89. 
soldat, s., 194, 158. 
,10/d-bold, 4i. 
Şolotri,, 81. 
somuir1 V, a -. t03, 123. 
sop<m, s, - pcntrn vra.i(i, 34. 
şoric, s., 200.

şoriciu, s., �00. 
spelcă, s., I 9. 
spli11ă, s., 20'.{. 

sp„ue, v. a - colindul, 36. 
stâlp, s., - p�man1ului1 70. 
stâlpos, adj., 57. 
stână, s., tl i 11 staiia, 82. 
sta·Yo, s., n vere� 83. 
stavlir, s., 77. 
stea, s., de cân<l este -, 116; da-

tina umblării cn 2, U6, ICl-0. 
stelar, s., 126. 
şterghină, s., 75, 
ştift, s., 189. 
stobor, s., 7 J. 
stoborî, v. a -, 58, 79, 97. 
straiţă, s., 47, 53. 
st-rat, s., ca să fie păzii ,le pi\săl'i, 

25, 26. 
Straiiode, s., 158. 
steag, s., - colind:ilorilor, 10. 
str-.chioţtră, s., poMe di pentru 

tretioaru, 68. 
strefedl,, v. a -, a strănut�, 83. 
str11lechiuşj, pi., 87. 
sucitor, s., 4. 
·suflet, s., 2-09.
sr<gaciu, s., sugutor, 77; bc\iv.
şuieriţii, s., 79.
supre, prcp., 75.
surcecl,, s., 2i.
surcel, s ,  2L.
surze, a siwzi; snrlc? 6Î. 
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T, T 

Tobltl, s., tinichcf1, 4. 
ţacă, s., 18-J. 
tăi11i, , .. a stn de vorbă, 15. 
tttrnliie. s., - pusă în steag, 10: 

19!). 

tâlhaY, s., cn să nu vină-, 3Z. 
ţa-nc, s., col!, muche pietroasă şi 

i1111ltă ; " ,·enit ln -, când trc· 
buii\. 

ţop, s., 169, 178. 
ţarc,i, s., 183. 
Ţarigratl, s., 5<i, 58, (iO. 
taur, s., 165 
Ţelegrad, s., 52, 
teşi/a, s., 202. 
ticăit, adj., domol, nehotărtf,:incet. 
Ţigan, s., "49, 194, 195. 
tigttu,, s., tignie, 12. 
[',-nuf., s „ judeţ, 159: dt-u� şi: \;:,ră 1 

regiune. 
tfoc, s., - pentru coasă, 25. 
ţipă·,., s., pânişoară, 7,1. 
ti.-ean. s., Lll. 
Tisarir;, s., 66. 
toană, s., ceam, 168. 
tocmagi, s., pL 1.8. 
topitm·a, s. 20.5. 
topor, s., 29, 32. 
foşcă, s., - colinclătorului. 38. 
traist,l, �-, •trnistil got1l11, foţă 

uşoară>, 2; - colindătorului, 38. 
trandafir, s., 70, 71, 204. 
Trntiotl, s., persoană JR Irozi, 158. 
tf"upilla, s., 9(i. 

·t•ifili, v. a -, 48.
fiiică, s., ca plată colincliltorilor,

12. 
tu/ei,, s., puzderie, 
Tm'c, s., 86, 87, 18], 188, 192, 194, 

11J5. 
tu.-că s., datină, 162, 177. 
ţurca, s., 172. 
t it-rca.ş

i 
s., 1 &2. 

Ti,rcia, s., 83. 
tureac, s., lurcnlcă, •18. 
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turiş, s., turişte, 119. 
turmă, s., ca să fie - ferită, 108. 
turn, s., corn de stea, 127, 135. 
fort1i s., «tnrte-ru pte, 12 ; 2, 4, 17, 

208. 

u 

Ucigaş, s., Diavol, 178. 
ugni, v. a se -, a se uimi, 112. 
uliţă, s., •pe - mare», 158. 
itti·u, s., ca sr, fie ferite cloştele de-, 

6, 23, 24, 32. 
mnbl,'t, v. a -- [cu colindul], 40. 
·unchiaş, s., persoană la Irozi, 16 l.
ungureanca, s., joc cu lăutari, 181.
urat, s., datina uratului, 2, 39.
iweche, s., ca să nu sufere cuneYâ

de -, 51. 
urechiuş, s., după înţeles : cercel, 

87. 
urghisi, v. a -, lM. 
urs, s., 194, 195. 
ursitor, s., ca să Yină, 27, 31, 32-34. 
urzicii, v., a -, beşicf1, 81. 
i,speta, v. a -, 77. 
iisturoi·u, s., - pentru deochiu, 

25; când se mănâncă -, 29. 
uşunic, s., 58. 
uşurel, adv. indecent, porcos. 

V 

Vac, s., viea\a lumii, 76 ;· viea\a; 
vieţuire, 111, 151. 

vacă, s., ca să fie vaca lăptoasă, 
4, 25 ; ca să nu i se iea mana, 6; 
ca să fete, 19; de când e blagos
lovită-, 118; - Domnului, 120 ; 
32. 

vtkălie, s., 127. 
vad1·ă, s., colă, doniţă, 89. 
Valtuzar, s., 155. 
vămeşoaică,"_s., 79. 

•

vână, s., - de sânge, 198. 
vârjete;- s:;-·100. -
vârşe, s., penim obârşe, 91. 
vârvar, s., 58. 
'!)ărzare, s., 2, 3'1. 
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Vasile s., Sf. - 26, 39, 97. 
1•âsc, s., 167. 
vtltaf, s., 36. 
vătaş s., 51. 
vătav, s., 38, 163. 
vătrai·u, s., vătaf de colindători, 12. 
vedealri, s,, l 10. 
veşc<i, s., 127. 
Vicleţem, s., 155, 
vie, s., ca să fie - rodoasă, 25. 
vierme, s., ca să nu fie-, 25,214. 
viers, s., melodie, 36; timbru vo-

cal, 48. 
Vifleem, s., .1 I O. 
vin, s., drojdie de- ca plămadă, 

5; -ca plată colindt1torilor, 12;
din sângele Domnului, 57; loza 
vinului, 78 ; din ce este făcut, 
106. 

vinar, s., podgorem1, 77, 197. 
Vineri, s., 73, 136. 
vişinet, s., livactr, de vişini, 90. 
vită, s., ca sfi se plodească, 5; 23, 

25 ; ca să fie sloată în-(dobitoa
ce), 27; 3L. 

viţă, s., 5, mugur de-, G'; - vi
nului, .71. 

volerauda, ş. a., refren de co-
linde, 88, 93, 87, 106. 

vornic, s., 166, 168. 
vornici,' v. a -, 167. 
vrabie, s., de ce-trăeşte mult, li 1. 
vrăjmaş, s., 30. 
vulpe,, s., 183, 189. 
vultur, s., 183. 

z 

Zahăr, s., 17. 
za->·af, s.-de colindători, -12. 
zarzam, s., 126 . 
zdopăi, v. a -, 87. 
zgărduţă, s., 176. 
zice, \'. a-colindul, 36, 48. 
zori_ s., pi. datină, 123. 
zorit, s., datină, 123. 
zorzoanâ, s., îmbrăcăminte, veş· 

mânt, 99. 
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