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CAPITOLUL VI 

 
6.1. Poezia obiceiurilor  

 
 Obiceiuri comemorative sau calendaristice 

 
 
 
 
 

            Faptele folclorice de ritual şi ceremonial au un rol deosebit în cultura populară,    
fiind creaţii sincretice, de cele mai multe ori cântate, uneori fiind însoţite şi de dans, integrate 
contextului  care le condiţionează. 
 Ritualul se practică numai în anumite împrejurări  din existenţa unui individ sau a unei 
colectivităţi, reprezentând realităţi ocazionale deosebite, care impun un comportament diferit 
de cel obişnuit)1  
           Această detaşare de cotidian impune realizarea ritualului, care trebuie să aibă, o 
anumită eficienţă, datorită unui sistem de credinţe care motivează întregul comportament. 
 Limba noastră utilizează  două cuvinte ce denumesc acelaşi lucru: obicei şi datină, pe 
care dicţionarele le consideră sinonime. Totuşi, între ele există  o deosebire: datină este  
termenul popular care are un înţeles mai arhaic, pe când obicei este folosit mai mult   în  
limba  literară  şi a devenit  termenul utilizat  în studiile de  etnografilor şi  folclor. 
 Pentru delimitarea unor aspecte diferenţiate funcţional în ansamblul de fapte 
desemnate prin cuvântul obicei, literatura etnologică şi folcloristică şi-a adaptat o 
terminologie specializată, folosind denumiri ca rit, ritual, ceremonial. În raport cu aceştia, 
cuvântul „obicei” rămâne termenul  prin care se defineşte un ansamblu de manifestări 
folclorice legate de un anumit eveniment. 
           Termenul poate fi folosit şi pentru desemnarea unor ansambluri de manifestări cum ar 
fi: obiceiuri de nuntă, obiceiuri de Anul Nou, dar şi manifestări reduse ca amploare sau 
secvenţe izolate cum sunt: strigarea peste sat, prinderea Postului de Paşti, obiceiul tinerilor de 
a arunca, în ziua de Sânziene, cununi de sânziene pe casă, etc. 
 Ceremonialul reprezintă secvenţe de obiceiuri constituite în acte solemne cu funcţie 
magică. Anumite obiceiuri au căpătat prin natura lor un caracter preponderent ceremonial,cum 
este cazul  ceremonialul de înmormântare. 
 Prin rit se înţelege un act constituit într-o singură secvenţă, efectuat în virtutea unei 
credinţe magice,orientat spre îndeplinirea unei credinţe de ordin practic sau moral. Există şi 
rituri dominate, de gândirea practică, în cadrul unor manifestări de amploare mai mare. 

Ritul este secvenţa elementară a unui obicei sau ceremonial, constituit dintr-un singur 
act, motivat la origine de un singur rost magic străvechi,  sau de o credinţă religioasă. 
 Pentru a desluşi originea obiceiurilor, a riturilor şi a ceremonialurilor, dar şi pentru a 
                                                 
1  Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, Folclor literar românesc, Bucureşti,  p. 126-132 
 



defini structura şi semnificaţiile lor, etnologii le-au raportat, uneori exclusiv, la credinţele şi 
sugestiile cu substrat magic sau religios.  

Credinţele au avut un rol important în viaţa obiceiurilor, în comportarea oamenilor, a 
colectivităţilor folclorice găsite într-o izolare  mai mare faţă de valorile civilizaţiei 
contemporane, asa cum o înţelegem noi astăzi, dar şi pe o anumită treaptă a  dezvoltării 
sociale. De cele mai multe ori, sunt greu de diferenţiat elementele care îşi au originea în 
practica arhaică  a muncii de cele ce reprezintă credinţe magice. 
 Obiceiurile se practică şi azi, în virtutea unor credinţe care le dau o  motivaţie sau  le 
investesc cu o anumită funcţie. Aceste motivări au evoluat de la cunoştinţe  câştigate prin 
experienţă concretă, trecând prin stadii diferite de predominare a credinţelor magice, reli-
gioase şi superstiţioase, până la o motivaţie ceremonial sau de  spectacol. 
             Elemente şi semnificaţii practice se îmbină cu acte de factură magică. Prin valoarea 
lor practică, ele au un rol important în organizarea muncii şi a vieţii colective, în sincronizarea 
eforturilor de muncă a membrilor colectivităţii. De aceea, colectivitatea este interesată ca toţi 
membrii ei să respecte sistemul de obiceiuri. Nivelul magic este bazat  pe credinţa că, prin 
acte magice, oamenii pot obţine recolte mai bogate sau pot da un curs favorabil evenimentelor  
colective sau  individuale . 

 De la valenţa magică, aceste obiceiuri au evoluat  spre o valoare  psihologică, bazată 
pe autosugestionarea  colectivităţii şi a individului. Această evoluţie a imprimat actului ritual 
un caracter dual, de acţiune directă sau indirectă în raport cu obiectul şi psihologia asupra  
colectivităţii. 
 Caracterul tradiţional al obiceiurilor reflectă  amintirea unei mentalităţi primitive, 
conservând elemente caracteristice gândirii arhaice. Pornind de la tiparele străvechi, s-au  
elaborat, pe parcursul unei evoluţii  culturale, modele noi, a căror varietate a fost accentuată 
prin interferenţe zonale, suprapuneri creştine etc. 

 Unele dintre elementele arhaice au evoluat în aşa măsură, încât şi-au pierdut  
caracterul şi semnificaţiile primare. Colectivităţile tradiţionale au o puternică tendinţă de a 
păstra obiceiurile, de a le conserva chiar dacă şi-au pierdut  sensul.  

În concepţia tradiţională, „obiceiul” trebuie îndeplinit  potrivit rânduielii transmise din 
generaţie în generaţie, căci neîndeplinirea, contravine bunei cuviinţe şi atrage după sine 
pierderea eficacităţii lui.  

 Aceasta a făcut să se acorde o mare importanţă formei lor şi a dus la o conservare  
formală a structurii obiceiurilor . 

 Respectul pentru tradiţie şi grija pentru forma obiceiurilor au făcut ca anume per-
soane, să se specializeze în anumite domenii ale vieţii folclorice, să devină adevăraţi maeştri 
ai ceremonialurilor populare. 
  După natura datinei, după împrejurări şi după necesităţi, colectivitatea tradiţională 
practică obiceiul în ansamblul ei, în grup sau individual. Caracterul colectiv al obiceiurilor 
constă  în faptul că acestea aparţin unei conştiinţe colective şi sunt respectate de colectivitate 
şi de fiecare membru al ei. 
             Obiceiurile de Anul Nou antrenează, de exemplu, în desfăşurarea lor, întregul sat. 
Ceata de colindători, are un rol mai activ. Gospodarii care primesc ceata în casele lor au un rol 
mai puţin activ. La nuntă nu participă tot satul, ci o colectivitate mai largă sau mai restrânsă,  
pe criterii de rudenie, de generaţie, de vecinătate şi fiecare individ, familie sau grup de 
rudenie, implicate într-o nuntă, respectă regulile ceremoniale pe care tradiţia le-a impus în 
conştiinţei colective. 

O bogată tradiţie  care s-a păstrat de sute de  ani ca o comoară până în zilele noastre 
în comuna Stremţ , mă obligă să tratez această temă în patru subcapitole separate,  deoarece a 
existat un material documentar bogat pe care l-am ordonat astfel: Obiceiuri comemorative sau 



calendaristice, Obiceiurile ciclului familial, Obiceiurile ciclului muncii şi Literatura populară 
propriu-zisă.2

„Despre frumuseţea acestor sărbători şi chiar despre elementele izolate ce ţin de 
acestea specialiştii au scris multe lucrări (de la culegeri cuprinzând uneori câteva colinde şi 
credinţe şi chiar valoroase opere de sinteză)”.3

Transmise pe cale orală, de la o generaţie la alta, într-un proces continuu de 
schimbare şi cizelare atât ca funcţie cât şi ca realizare artistică, obiceiurile legate de 
„Sărbătorile de iarnă” au ajuns până la noi ca nişte spectacole populare, ce antrenează ca şi în 
trecut întreaga comunitate a satului. 

Locuitorii satului Stremţ, ţineau cu sfinţenie zilele de sărbătoare trecute în calendarul 
creştin moştenite de la străbunii lor. 

 Alături de limba comună vorbită, de sorginte latină, datinile şi obiceiurile legate de 
aceste sărbători sunt o dovadă importantă în sprijinul  afirmării continuităţii neamului nostru  
pe aceste meleaguri.  

 
 

6.1. Sărbătorile de primăvară  
 

6.1.1. Sărbătoarea Învierii Domnului 
 

În Postul Paştilor, nu se făceau petreceri, era oprit jocul tineretului, lumea creştină a 
satului ţinea cu sfinţenie toate datinile legate de post. 

Înaintea prinderii Postului Paştilor, sătenii aveau plăcerea de a asista la obiceiul 
Hodăilor, pe cele mai înalte dealuri din vecinătatea vetrei satului: la Râtul Ghiroaiei, la Maxi, 
la Vaivoda, în Perii lui Gheza, la Raciur şi la Răzoare.  Feciorii din sat, pregătiţi din vreme 
aveau fiecare în mână hodăiţa, confecţionată dintr-un par pe care erau legate paie, cârpe cu 
cenuşă îmbibate cu petrol de lampă, lemne strânse pentru a face foc pe tot timpul derulării 
obiceiului.  

Se stabilea ordinea în care se făceau strigările de Hodăi. Erau vizate fetele satului care 
urmau să se mărite şi cele rămase nemăritate, feciorii care urmau să se căsătorească în anul în 
curs, dar şi cei necăsătoriţi, cu defectele lor. Partea cea mai distractivă constă în anunţarea 
publică a diferitelor aventuri amoroase din viaţa tineretului satului.  

Despre hodăiţe s-a crezut multă vreme că erau doar un prilej de a lua în râs fetele mari 
rămase nemăritate până în iarna care a trecut  şi feciorii tomnatici.  

În toate culturile focul simbolizeată purificarea. Acest obicei avea  implicaţii  estetice 
şi morale. Probabil că aceste ritualuri aveau rolul de a îndepărta din rândul locuitorilor relele 
şi păcatele, astfel încât aceştia să primească sărbătoarea Învierii Domnului cu sufletul curat.   

După ce unul din focuri era înteţit puternic şi flăcările ajungeau la mare înălţime, la un 
semnal al şefului de grup se făcea linişte şi se putea auzi rostirea cu glas puternic a cuvintelor: 

„U, iu, iu, ficiori şi fete, mame soacre şi cumetre, 
Am aprins hodăiţele, să facem strigările, 
C-am umblat şi-am tot umblat, multe locuri de-am aflat 
De fete şi de ficiori, sara pe la şezători; 
Vă poftim să ascultaţi, ca şi voi să le aflaţi 
Că-s cu bucurie mare, dar sunt şi cu supărare, 
Pentru fete şi ficiori, de părinţi ascultători, 
Vom răscoli focurile, să se-nalţe flăcările, 
Pentru prieteni cu minciuna, lauda şi-nşelăciunea, 

                                                 
2 Ernest Bernea, „Teoria generală a obiceiurilor, În Revista de etnografie şi folclor numărul 5”, Bucureşti, 1968. 
3 Traian Hersen, „Forme străvechi de cultură românească”,Cluj-Napoca, 1977, pag. 134-137. 



Ţâpăm flăcările-n drum, ca să iasă numa’ fum !”.4

 
După acestea urmau cele trei chemări ale cornului de vită, folosit de păstorii satului 

dimineaţa la scoaterea ciurdei, după care urmau strigăturile: „Niculae a lui Simion din 
Vaivoda cere pe Maria lui Vasile din uliţa Bercului. Să jucăm la nuntă şi să trăiască viaţa 
lungă cu belşug pentru ei şi spre bucuria părinţilor.” Chiotele puternice, flăcările înalte şi 
cornul anunţau   strigarea  care urma. 

Prin şirul strigărilor  erau anunţate evenimente fericite pentru tineri, urmate de 
chiote, flăcări înalte şi sunet de corn. 

După câteva minute de linişte, timp în care focul era făcut cât mai mic, alimentat cu 
materiale care să dea fum roşu cărămiziu, fără chemare din corn, fără chiote şi fluierături 
începeau  strigările hazlii  ale fetelor şi flăcăilor cu moralitate îndoielnică sau apucături urâte: 

Gheorghiţă a lui Ştefan cere pe Veta lui... din uliţa Muţilor  ! Să se lase mai întâi 
mândruţa din Suseni, să se facă harnic şi apoi să se însoare! Lenuţa lui... îi cerută de Pătru 
ficiorul lui... din uliţa Velii. Las-o Petre, să se mai cuminţească,să nu-i mai fugă ochii după 
toţi ficiorii din sat. Toader, din uliţa Bercului , cere pe Savina lui... din Vaivoda.Lasă mai întâi 
păhăruţele de vinars, mă Toadere, şi apoi peţitele !... 

Lista satirică continuă până la epuizarea ei. În toate locurile unde se făceau hodăiţe 
erau alimentate puternic toate focurile. Începeau pretutindeni chiotele, chemările cornului şi 
fluierăturile pe toate dealurile, timp de câteva minute. Hodăiţele se încheiau cu următoarea 
urare adresată satului: 

„U, iu, iu acum venim, 
Sara bună, vă poftim. 
Viaţa cu îmbelşugare, 
Şi cu spor la fiecare, 
Fetelor şi la ficiori, 
Le mai zâcem una noi, 
Să petreacă-n şezători, 
Harnici şi ascultători, 
Să muncească cu spor mare, 
La anul bună strigare !” 

Pe toate dealurile unde s-au ţinut hodăiţe se aruncau cât mai sus şomoioagele aprinse, 
se auzeau din nou chiote la care răspundeau ceilalţi flăcăi, după care încetul cu încetul 
focurile se potoleau şi  apoi se stingeau.5

Un obicei interesant,  care astăzi s-a pierdut legat de prinderea Postului de Paşti 
întâlnit  în urmă cu 60 de ani  se numea Fărşang . 

 Pe vremea  cănd încă se păstra obiceiul şezătorilor, tinerii glumeau pe seama celor 
care nu s-au căsătorit pâna la acea vreme, alcătuind o ceată care recita versuri satirice la 
adresa oamenilor leneş.6

Un localnic din Geomal, strămoşul lui  Pătru lui Sandu, care s-a mutat în Cetea, l-a 
răspândit acolo şi el se mai păstrează şi astăzi.7 Tinerii alcătuiau o ceată şi  purtau  măşti 
alegorice care îi  reprezentau pe oficiantul unui cult, o femeie şi personaje care poartă coarne.  

Ei loveau în porţile celor necăsătoriţi, scot sunete animalice dansează şi cer 
spectatorilor prin semne sume de bani iar celor care nu le acorda atenţie, le aplică o pedeapsă: 
femeile trebuie să  îi sărute, iar bărbaţi primesc lovituri. 

                                                 
4 Inf. Victoria Socaciu, Stremt.  
5 Inf. Ioan Stan, Stremţ. 
6 Inf .Lucreţia Ştef, Geomal 
7 Octavian Moga, Monografia satului Cetea, Editura Eurostampa Timişoara, pag. 



Acest obicei conţine şi gesturi care au o semnificaţie erotică, ceea ce poate fi pus în 
legătură cu cultele precreştine, care aveau rolul de a atrage asupra celor prezenţi belşugul şi 
fertilitatea. 

El are şi un rol de descătuşare a energiilor pământului deoarece zgomotul şi hazul 
împrăştie fortele malefice. În vechime astfel de serbări se oficeau în cinstea zeului Dionysos 
sau Bachus. 

Ele se păstrează încă în unele părţi ale Moldovei şi în judeţul Alba la comunitatea 
maghiară din Rimetea, dar au dispărut datorită creştinismului în celelalte părţi. Oficianţii au 
conştiinţa  vinovăţiei lor, pentru că ritualul se încheie cu o baie simbolică în valea ce străbate 
satul. Cei care participă sunt opriţi să ia parte la sfânta liturghie pe tot parcursul postului . 8                 

 
6.1.2 Sărbătoarea Floriilor  
 
 Sărbătoarea Întrării Domnului în Ierusalim, Floriile, se sărbătoreşte  în duminica 

premergătoare Sfintelor Paşti. Majoritatea credincioşilor merge la Biserică cu ramuri de salcie 
înflorite, mâţişori, care sunt sfinţite de preot şi apoi sunt duse acasă, puse la icoane precum şi 
la mormintele celor apropiaţi.   

Tot în această săptămână se făce o curăţenie generală în gospodărie,se pregătesc 
mâncărurile tradiţionale de Paşti  şi se vopsesc ouăle. 

De la Duminica Floriilor şi până în Vinerea Mare, în fiecare seară se ţin la Biserică 
Deniile, rugăciuni care amintesc de patimiile Mântuitorului.  În Joia Mare  este  ţinută Denia 
celor 12 Evanghelii şi se pregătesc Paştile pentru Înviere. 

În seara Vinerii Mari se oficiză  la Biserică Prohodul Domnului. Oamenii, împreună 
cu preotul, înconjoară  biserica şi apoi merg în cimitir, unde se aprind lumânări  la fiecare 
mormânt.  Se cere ca toţi creştinii să-si ierte greşelile unora altora si să aştepte Învierea 
Domnului cu sufletele curate. Slujba de Înviere, conform tradiţiei stabilite în sat, începe la ora 
patru dimineaţa, prelungindu-se până în jurul orei opt. La terminarea slujbei, toată lumea 
plecă spre casă, după ce primeşte la ieşirea din biserică Paştile.. 

 Cei care oferă Paştile, se înscriu  cu mult înainte la Biserică. În după amiaza primei 
zile de Paşti, aceştia  oferă o masă la care sunt invitaţi preotul şi Comitetul Bisericesc.9

 
6.1.3 Sângiorzul 

 
Din păcate acest obicei s-a pierdut, dar îl amintim pentru a rămâne o mărturie pentru 

cei mai tineri şi a avea şansa de a fi reluat.  La Sfântul Gheorghe, tinerii  mergeau  la pădure 
de dimineaţă şi puneau  pe un om, angajat de mai înainte, să se  îmbrace  în crengi de 
mesteacăn, încât nici faţa să nu i se poată distinge. Aceasta se numea „Sângiorzul”. Pe urmă  
tinerii desprindeau  coajă de alun şi din aceasta făceau farfoaie, un fel de tulnice, din care 
începeau să cânte, la intrarea lor în sat . 

Împreună cu  Sângeorzul tinerii mergeau  la toate fetele din sat , pe care le jucau  şi 
drept răsplată, primeau  daruri în bani.  Sângiorzul le mulţumea pentru daruri şi le  ura  noroc 
la măritat. 

 După ce umbla  în tot satul şi după ce  toate fetele erau  jucate, băieţii îl conduceau  
pe Sângiorz la vale, unde îl aruncau în apă şi îl dezbrăcau de crengile de mesteacăn. Aceste 
crengi le culegeau fetele şi femeile, punându-le pe răsadniţe, spunând, că le  fac zarzavaturile 
mari şi frumoase. 

Tot în ziua de Sfântul Gheorghe, femeile puneau  la  poartă crengi de măceş şi 
frunze de leuştean, pentru a nu le lua strigoii laptele de la vaci şi capre. 
                                                 
8 Octavian Moga, Monografia satului Cetea, Editura Eurostampa, Timişoara ,2002, pag.187.     
9 Inf. Ioan  Gheorghe  Cristea, Stremţ. 



 La Sângiorz era obiceiul ca fetele şi nevestele să fie udate cu apă şi urzicate,obiceiul 
de a fi udate la Paşti fiind un transfer din partea acestei tradiţii combinat cu influenţa din 
partea tradiţiilor săseşti.  

 
 
 

6.2 Sărbătorile de vară   
 

6.2.1. Sânzienele 
 
Dintre obiceiurile de vară am ales naşterea Sfântului Ioan Botezătorul sau  

Sânzienele. Aceasta este o sărbătoare religioasă deosebită, ce se sărbătoreşte în data de 24 
iunie. 

 În ajunul sărbătorii, fetele mergeau pe câmp şi culegeau flori de  sânziene, pe care le 
împleteau pentru toţi membrii familiei. Astfel,  pentru bărbaţi acestea aveau  formă de cruce, 
iar pentru femei erau în formă de cerc. 

După venirea de la biserică, femeia arunca, toate legăturile, pe rând, pe acoperişul 
casei. Se credea că acela al cărei cunună se opreşte pe casă la cea mai mare înălţime va trăi cel 
mai mult, iar aceluia la care-i cade cununa va muri mai curând. 

Spre deosebire de alte sate, la Sânziene în Stremţ nu se puneau cununi la porţile 
caselor. 

6.2.2. Sfânta Maria  Mare 
 
Tot o sărbătoare de vară este şi Adormirea Maicii Domnului sau  Sfânta Maria  Mare 

marea sărbătoare religioasă, ce se sărbătoreşte în data de 15 august. Pentru purtătoarele 
numelui Maicii Domnului  este un  prilej de a fi sărbătorite de către familie,  prietene, rude şi 
vecine. Invitaţii sunt  serviţi cu cozonac, prăjituri şi vin. 

 
 
 
    6.3 Sărbători de iarnă  

 
 
6.3.1  Prinderea Postului Crăciunului 

 
Pregătirile în vederea Crăciunului încep la 14 noiembrie, dată înscrisă în Calendarul 

Creştin Ortodox cu menţiunea „Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului sau Postul Naşterii 
Domnului”, care durează din 14 noiembrie până în  24 decembrie. 

Conform tradiţiei, la această dată era ultima zi  în care se mânca „de dulce”.Fiecare 
femeie pregătea pentru familie, seara, scoverzi şi  plăcinte, iar pentru că Postul Crăciunului 
este un post de bucurie  se  putea servi  vinars şi vin. 

În cele şase săptămâni de post, nu se  mănâncă „de dulce” , adică produse din carne, 
lapte sau ouă şi  nu se făc  petreceri. 

Postul aspru, ţinut mai ales de către persoanele vârstnice, cere  să nu se mănânce şi să 
nu bea nimic, cel puţin o zi pe săptămână. 

Pe toată perioada postului activităţile gospodăreşti se desfăşoară  normal, bărbaţii se 
ocupă de îngrijirea animalelor şi de treburile din ogradă iar femeile îşi desfăşoară activităţiile 
obişnuite. 



6.3.2. Sfântul Nicolae este sărbătorit la 6 decembrie, printr-o slujbă religioasă în 
Biserică. În seara de 5 decembrie, toţi copiii pregătesc ghetuţele, frumos lustruite, pentru a 
primi de la Moş Nicolae daruri. Cei neastâmpăraţi pot primi si o joardă. 

Potrivit tradiţiei, ceata feciorilor din sat se întruneşte cu acastă ocazie, pentru a-şi 
alege conducătorul. În trecut acesta se numea „chizeş”, pristav sau staroste. Acesta  era ales  
pentru a  „tocmi” gazda  la care tinerii se adună în întreaga perioadă a sărbătorilor de iarnă. 

Chizeşul, era liderul absolut al cetei. În această funcţie era ales feciorul, care prin 
conduita şi destoinicia sa, se bucura de respectul tuturor feciorilor.  

Sarcina sa era ca pe întreaga perioadă a sărbătorilor şi pentru anul următor petrecerile 
tineretului să se desfăşoare în mod civilizat, în conformitate cu normele nescrise ale bunului 
simţ care guvernau viaţa satului. 

„Pristavul” era ales de către ceată, un fecior recunoscut pentru corectitudinea şi 
cinstea lui.  El răspundea de banii încasaţi şi de bunurile primite cu ocazia colindelor, pe care 
trebuia să le gospodărească cat mai corect. 

Organizarea cetei se făcea în aşa fel încât feciorii să aibă timpul necesar 
preparativelor materiale, dar şi a unei petreceri demnă, pioasă, având ca scop învăţarea 
colindelor. La Stremţ, ca şi în celelalte sate vecine cu populaţie majoritar ortodoxă, dominanta 
manifestărilor în perioada sărbătorilor de iarnă era constituită din obiceiul colindatului de 
către ceata de feciori. 

După ce gazda pentru sărbători era tocmită, ceata avea aici locul de întâlnire în toate 
sâmbetele şi duminicile, când se ţineau şezători, se repeta seara colindele, iar pe parcursul 
zilei se ocupau de procurarea lemnelor pentru încălzirea odăii închiriate la gazdă, procurau 
băutura necesară, tocmeau muzicanţii pentru toate sărbătorile, cerinţe obligatorii legate de 
buna funcţionare a cetei. 

Procurarea băuturii se făcea de către pristav, de la unul dintre locuitorii satului, 
recunoscut pentru calitatea vinurilor sale şi a vinarsului, iar  muzicanţii erau tocmiţi  fie din 
sat, fie din localităţi vecine. 

Actul cel mai important în organizarea cetei de feciori era stabilirea regulilor de 
comportare, reguli transmise oral de la înaintaşii lor. Respectarea lor era obligatorie pentru 
toţi, atât la repetiţiile dinaintea colindatului, cît şi la petrecerile organizate după Ajunul 
Crăciunului. 

De respectarea regulilor era răspunzător chizeşul care avea şi rolul de arbitru de 
disciplină. Lui îi revenea sarcina conducerii grupului şi excluderii celor care nu aveau o 
comportare civilizată.  

Pregătirile în gospodărie, în vederea sărbătorii Naşterii Domnului, începeau după 
sărbătoarea Sfântului  Ierarh Nicolae.  

6.3.3 La Ignat, sărbătoare ce este  dedicată Sfântului  Mucenic Ignatie Stavroforul, se 
taie  porcii şi se prepară din carnea lor diferite produse: cârnaţ, cartaboş, caş de porc-tobă şi 
sângerete.  Slănina, coastele şi unul din picioarele din spate sunt  afumate, după ce sunt  ţinute 
în  saramură  o perioadă de timp.  

Tăierea porcului căde în sarcina capului familiei, iar uneori  este  chemat un vecin 
sau un fleşer din sat, care primeşte  ca răsplată  pentru munca depusă, carne. El  participă 
alături de membrii familiei la pomana porcului unde se serveşte : carne friptă şi cârnaţi cu 
mămăligă caldă,  curechi acru şi  vin din anul respectiv. 

Tot pentru  sărbătoarea Crăciunului, femeile fac o curăţenie generală a casei. O 
atenţie deosebită se acordă  pregătirii costumelor de sărbătoare. Ele sunt  spălate, călcate şi 
aranjate cu cea mai mare grijă. 

Pregătirea mâncărurilor, coptul pâinii şi cozonacilor în cuptor se face în săptămâna 
ce precedă marea sărbătoare, începând de la Sfântul Proroc Daniil (17 decembrie). 



 Tot în săptămâna ce precedă Crăciunul, toţi membrii familiei acordă mare grijă 
pregătirii sufleteşti. Pe lângă respectarea cu stricteţe a postului pe perioada celor 6 săptămâni, 
credincioşii  merg  din timp la preot pentru a se spovedi şi a se cumineca. 

Introdus la începutul secolului al XX-lea, obiceiul împodobirii pomului de Crăciun 
bradul este  în fiecare casă un prilej de mare bucurie, iar copiii  ajutaţi de părinţi îl 
împodobesc. 

Se spune că obiceiul de împodobire al bradului de Crăciun, s-a născut în Alsacia, o 
province germană.O veche legendă germană spune că o dată cu solstiţiul de iarnă, duhurile 
rele scăpau din locurile în care se flau încătuşate şi se risipeau prin lume. 

Numai brazii verzi sunt singura oprelişte pe care oameni o pot pune în faţa lor. 
Pentru îndepărtarea spiritelor rele, în curtea vechilor germani erau aşezaţi brazi împodobiţi cu 
panglici colorate. 

Cultul bradului împodobit poate fi pus în legătură cu crenguţele, atârnate de grinda 
caselor din vremuri biblice: crenguţa „ iesse” simbol al genealogiei lui Iisus, dar şi simbol al 
pomului dim mijlocul Raiului, căci de Crăciun se sărbătoresc şi zilele onomastice ale lui Adan 
şi Eva, primul cuplu din istoria umanităţii. 

Pe aceste meleaguri, cultul bradului, a fost adus de către, coloniştii saşi, el fiind   pe 
atunci privilegiul celor bogaţi. Oamenii simpli obişnuiau să pună pe el cununi de spini,  care 
aminteau de chinurile lui Cristos, atârnau mere, nuci, gutui, prune uscate, biscuiţi etc. 

Lumânările au apărut mai târziu pe crengile de brad, ca simbol al luminii solstiţiului 
de iarnă, fapt datorat naşterii lui Iisus. Lănţişoarele de hârtie colorată pot fi o reprezentare a 
şarpelui biblic, încolăcit în pomul cunoaşterii, care i-a ispitit pe Adam şi Eva, iar mărul, 
simbolul ispitei.                   

Străbunii nostri acordau semnificaţie fiecărui produs alimentar: mărul însemna 
uniunea familiei, nucile starea de sănătate, iar firimiturile de la masa festivă erau aruncate în 
foc, pentru ca duhurile rele să fie izgonite. 

Astăzi podoabele tradiţionale: merele, turta dulce, covrigii, bomboanele au fost 
treptat înlocuite cu globuri de sticlă, ţurţuri de cristal , betea, fulgi artificiali şi figurine ce 
reprezintă steaua magilor , îngerii sau personajele din scena naşterii lui Iisus: Magii-Melchior 
, Baltazar, Gaspar, Îngerul, Ciobanul, Maica Domnului, Boul, Măgarul şi micul Iisus etc.  

   În seara de Crăciun întreaga familie se strânge în jurul bradului, frumos împodobit 
şi cântă sfintele colinde învăţate pentru acest eveniment şi păstrate de sute de ani. În multe 
case intră Moş Crăciun, încărcat cu sacul cu jucării şi cadouri. Copiii care nu dorm, trebuie să 
spună o poezie sau o rugăciune învăţată special pentru Moş Crăciun. Cadourile  în cele mai 
multe case sunt reprezentate de  hăinuţe, încălţăminte, dulciuri şi constituie o mare bucurie 
pentru copii. Moş Crăciun, celor mari le face urări de bine, de recolte bogate în anul următor 
şi le urează sănătate tuturor membrilor familiei. 

Trebuie să apelăm puţin la imaginaţie pentru a ne transpune în atmosfera primei 
jumătăţi de veac XX, când bradul nu era împodobit cu globuri multicolore, cu instalaţii 
electrice sofisticate, afară zăpada  era aşternută în strat gros, iar la ferestre se auzeau glasurile 
colindătorilor cărora gazda le împărţea cu dragă inimă colăcei, nuci şi mere.10

 
6.3.4. Colindele şi colindatul 

 
 
 Poezia colindelor  dezvoltă prin repertoriul ei, foarte bine reprezentat în folclorul  
românesc, forme alegorice şi simbolice de transmitere a urării, fiind o etapă culminantă în 
                                                 
10 Informator, Adrian Puia, Stremţ. 
 
 



evoluţia poeziei obiceiurilor calendaristice. 
 După modul de desfăşurare a obiceiului şi după structura poeziei, se disting mai multe 
tipuri de colinde cum ar fi: colindele de copii- urări directe, scurte, urmate de cererea darurilor 
şi de versuri satirice; şi colindele de ceată, care joacă un rol important în practicarea acestor 
obiceiuri. Putem distinge colindele de zori şi colindele propriu-zise. 
 Colindelor de zori sunt  colinde cântate la fereastră, cu rol de vestire a sărbătorii. 
Personajul central este bătrânul Crăciun. Sunt descrise vechi ritualuri agrare, ceea ce implică 
gesturi ritualice  cu semnificaţii magice. 
 În ce priveşte colindele propriu-zise, acestea se caracterizează printr-o mare varietate 
de teme şi imagini, determinată de caracterul individualizat al urării. Funcţia de urare se 
realizează specific, potrivit diferitelor grupuri umane aparţinând colectivităţii în fucţie de  
vârstă, situaţie familială şi socială, profesională etc. 
 Există tipuri funcţionale diferite, fiecare tip implicând, la rândul lui, un număr mai 
mare sau mai restrâns de teme. Dintre principalele tipuri funcţionale ale colindelor, cel 
reprezentat prin colindele de fereastră, conservă statutul de urare generalizată. 

 Rostul lor este vestirea sărbătorii şi trezirea rituală a gospodarilor în prima zi a noului 
an. Acestea nu se deosebesc foarte mult de colindele de zori, având aceeaşi structură.  
Accentul cade pe prezentarea gospodarului sau a casei sale. 

 Întâlnim în conţinutul acestor colinde descrierea idealizată a gospodăriei sau 
descrierea unui ritual îndeplinit de gospodar, cum ar fi pregătirea mesei de Crăciun sau  a 
darurilor destinate colindătorilor, împodobirea casei pentru sărbătoare etc. 
 În colindele cu urare individualizată, modalităţile de exprimare a urării sunt variate. 
Urarea de belşug este realizată printr-un şir de comparaţii hiperbolizate, care iau de obicei 
forma paralelismului negativ şi care repetă  aceeaşi structură, prin reprezentarea simbolică a 
unor procese de muncă, urmată de rituri de fertilizare. 
 Conţinutul şi funcţia colindelor sunt dominate de un fond mitologic, în care se îmbină 
elemente din cultura dacilor, cu elemente din mitologia greacă, asimiland elementele de 
mitologie orientală şi apoi latină. Ele conţin şi   elemente din mitologie creştină.   
            Creştinismul a pătruns pe teritoriul ţării noastre în epoci şi prin filtre diferite.Populaţia 
romanizată de pe teritoriul ţării noastre a asimilat elementele creştine adaptându-le orizontului 
spiritual autohton. 
 Prin intermediul slujbelor religioase şi al predicilor bisericeşti, miturile, legendele şi 
povestirile biblice sunt cunoscute de oamenii de rând  şi integrate în circuitul culturii orale.  
 Zorile dalbe şi invocarea soarelui aparţin cultului păgân al soarelui, iar peisajul general 
al colindei în care elementele agrare şi pastorale sunt conturate cu mai multă insistenţă, 
aparţine atmosferei satului tradiţional.  
            În ceea ce priveşte ritual propriu-zis al colindatului putem face următoarele observaţii:   
            La început, colindau copiii. Ei începeau la amiaza zilei de ajun şi încetau spre seară.    
Pot fi şi astăzi  văzute grupuri de copii-colindători care merg cu Steaua, de Crăciun, pe uliţele 
satului, luptându-se cu nămeţii.  
            Traseul lor este scurt. La început ei îl colindă pe primar, pe preotul satului şi pe 
domnul sau doamna învăţătoare, apoi merg la rudele  apropiate. Micuţii colindători cu Steaua 
primesc pentru strădania lor colăcei, nuci, mere şi bani. 
             Glasurile lor cristaline aduc gazdelor vestea cea mare a Naşterii Mântuitorului, prin 
următoarele versuri: 

„Steaua sus răsare, 
Ca o taină mare 
Steaua străluceşte 
Şi lumii vesteşte 
Că astăzi Curata, 



Prea nevinovata 
Fecioara Maria, 
Naşte pe Mesia. 
În ţara vestită 
Viflaim numită 
Magii cum zăriră 
Steaua şi porniră, 
Mergând după rază, 
Pe Cristos să-l vază 
Şi dacă-l aflară, 
Lui se închinară, 
Cu daruri gătite, 
Lui Cristos menite, 
Luând fiecare, bucurie mare 
Care bucurie şi la voi să fie, 
De la tinereţe, pân’ la bătrâneţe !” 

Pe uliţele satului poate fi  văzut şi astăzi un grup de copii mai mari, îmbrăcaţi în 
frumoase costume populare, peste care poartă  mantii largi de culori diferite.  Pe cap poartă 
coroane din carton colorate şi săbii de lemn. Sunt  „Craii” sau „Irozii”. Irod Împărat, este cel 
mai „împodobit” dintre ei. Ceilalţi sunt cei trei crai: Melchior, Baltazar şi Gaspar. Micul grup 
colindă şi el pe la casele gospodarilor din sat, aducând de fiecare dată vestea cea mare a 
Naşterii Domnului şi peripeţiile celor trei crai veniţi de la Răsărit, în disputa cu împăratul 
Irod, dând dovada de curaj, isteţime şi credinţă.11

„Vicleimul” sau „Irozii” este numele sub care este cunoscută drama liturgică de 
către români.  I se mai spune şi Magii sau Trei crai de la răsărit - ceea ce înseamnă  că 
imaginaţia anonimă s-a oprit  la misterul naşterii în sine şi la rolul simbolic al vestirii dat de 
către magi. Conţinutul dramei este acelaşi ca şi în versiunile medievale apusene. Cu această 
reprezentaţie ei colindă satul pentru a aduce în casele oamenilor vestea naşterii lui Iisus.  

Publicăm două variante ale acestei piese de teatru popular, pe care copiii obişnuiesc 
să le regizeze cu ocazia naşterii Măntuitorului îndrumaţi de preotul astului sau de un cadru 
didactic. 

 
 Varianta I: Irozii sau Viflaimul  
Toţi patru în cor:  Prea onoraţi Domnitori,  

Suntem patru călători, 
Poftiţi să vă spunem un vers frumos, 
Despre naşterea lui Cristos 
 
O, împăratul cerurilor, 
Spre izbăvirea oamenilor 
Din Maria s-a născut 
Domnul Cel făr de-nceput. 
Că un om a luat trup, 
Ca pe noi să ne izbăvească 
Din robia strămoşească. 
Din-nălţimea cerului 
Iisus fiul Domnului 
Mântuitorul omului 
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Baltazar: - Ce să facem Crai Prea-nalte, 

Că nu ştim în care parte? 
Când în oraş am ajuns 
Steaua noastră s-a ascuns 
Care urma pe Cristos 
Către Rusalim în jos. 

 
Melchior: - O, frate nu te-nstrista 

Că iar’ ni se va arăta 
Sau aşa de nu va fi, 
Altminterea vom gândi 
Vom întreba pe Irod 
Sau pe-mpăratul nărod. 

 
Baltazar: - O, frate rău gândeşti, 

Că din el să ispiteşti. 
Au nu ştii aceia zău 
Îi vor rău lui Dumnezeu? 

 
Melchior: - Ce cuvinte tu îmi spui? 

Ce vorbeşti aceia nu-i ! 
 
Baltazar: - Şi zău frate, nu mă crezi? 

Hai cu mine dar să vezi. 
 
Melchior: - Merge-vom de-o fi acasă, 

Că de el nimic nu-mi pasă. 
Să mergem dar să intrăm, 
Pe Irod să-l întrebăm. 
 

Baltazar: - Dar tu intră înainte 
Şi-ntreabă: Înalt Părinte 
Unde în acest oraş 
Şi-a aflat Iisus sălaş? 

Gaspar: - Ba, altminterea gândesc, 
Că mai bin’ să nimeresc 
 

Melchior: - Nu te tot gândi atâta 
Vino numa ş-om intra. 
 

Irod: Crailor de un’ veniţi 
Şi unde călătoriţi? 
De cine tot întrebaţi 
Şi pe cine căutaţi ? 

Melchior: -Împărate Prea-nalte 
Venim la a tale palate 
Şi la astă-mpărăţie 
Pentr-o mare bucurie. 
 



Irod: - Ce bucurie aşa mare, 
Ai tu de-a face-ntrebarea ? 
Spune-mi numai dup-olaltă 
N-aştepta vorbă rugată ! 
 

Gaspar: - Noi Împărate-am venit, 
Tocmai de la Răsărit. 
Şi-am venit să întrebăm, 
Şi bin’ samă să luăm 
Ca să ştim adevărat 
De tânărul împărat 
Unde-i, să ne închinăm, 
Frumoase daruri să-i dăm ! 
 

Baltazar: - Azi noapte, un vis minunat, 
Pe noi ne-a încredinţat 
Că un Fiu din cer dorit 
Aici s-a sălăşuit. 

Irod: Ce vorbeşti, ori eşti beat? 
(agitat) Tocmai aşa cătă-mpărat 

Ce faţă Dumnezeiască 
Poate acia să se nască? 
Nu ştiu, nu s-a auzit, 
N-a fost, nu s-a pomenit, 
Ca acia să se nască 
Vreun crai de viţă cerească. 
 

Melchior: - De n-a fost, acuma este, 
Şi-ţi vestim această veste ! 
 

Irod: - Nu mă mai tot necăjiţi, 
(agitat) Că pe la min’ călătoriţi 

De veţi afla pe-undeva 
De Iisus Sfinţia Sa, 
Să veniţi să-mi daţi de veste, 
Ca-naintea Lui să vin 
Şi eu Lui să mă închin. 

Gaspar: - O, Iroade, viclean tare 
(curajos) Zici că-i vei de închinare? 

Dar dacă aşa vorbeşti, 
La ce te născoceşti 
Şi te-arătai aşa mânios, 
Când te întrebăm de Cristos ? 
 

Irod: - Mă arăt, c-aşa se cuvine 
(mândru) Celui ce armată ţine, 

Ţine şi o cârmuieşte, 
Şi cu mine aspru a sili vorbeşte, 
Că ori şi cine să ştie 
Că eu sunt crai cu-mpărăţie. 



 
Baltazar: - Auziţi măi, la Irod ce vorbeşte, 

Cum ne vicleneşte! 
Mergi vorbeşte-i cu iuţime, 
Dar pentru ce acela-ndrăzneşte 
De ni se făţărniceşte ? 
 

Melchior: - O, Iroade ce gândeşti 
Spre cele Dumnezeieşti? 
Că noi te ştim destul de bine 
Că la inimă eşti câine 

Irod: Vai lună, soare şi stele, 
(revoltat) Fiţi mie ajutătoare! 

Uită-te soare şi vezi, 
Prin ce capul i-l rătez 
Te rog sabie, o leacă 
Să ieşi puţintel din teacă 
Că lui pentru asta price 
Să-i tai a lui cerbice 
Fierul acesta ascuţit, 
Îţi va da ţie sfârşit, 
Cu vorba cea blăstămată, 
Urât mie aruncată, 
Hai un pic lângă mine, 
Să-ţi arăt eu cine-i câine ! 
 

Baltazar: - Ce-a zis măi, dacă i-ai spus 
Lui Irod despre Iisus? 

 
Melchior: - O, frate eu numa n-am înlemnit 

Ce tiranul mi-a grăit. 
Era gata să mă taie, 
Cât pe-aci capu să-mi saie. 
 

Gaspar: - Să mergem la acea fiară 
Cu mai mare îndrăzneală! 
Lasă-mă eu să-i vorbesc 
Eu să-i spun, să-i povestesc ! 
Că tu ai inimă slabă, 
Şi eşti fricos ca o babă, 
Dar eu pentr-un crai ceresc 
Şi viaţa mi-o jertfesc. 
Dar ce ţi-e, ţie Împărate 
Iar te lauzi că nu-i bate? 
 

Irod: - Să te ferească Dumnezeu, 
(nervos) Să nu scot sabia eu, 

Că-ndată sângele-ţi vărs 
De ce tu cu ceilalţi n-ai mers? 
De ce nu te-ai dus din lume, 



Să nu-ţi mai aud de nume ! 
 

Melchior: Atâta tu să mai fii, 
(curajos) Pe pământ să te mai ţii, 

Atât tu să mai trăieşti 
Iroade viclean ce eşti 
Acum nu mai îmi e frică 
Că şi eu am o armă mică 
Eu şi cu aceştia doi 
Suntem gata de război 
Numa ceva de ni face 
Ce-i ce nouă nu ne place 
Acum, acum, cu-n cuvânt 
Te ştergem de pe pământ 
şi locu’ sub tin' va plânge 
Ş-om vedea cine-o învinge ! 
 

Irod: - Da’ în cin’ te sprijineşti  
Crai amărât ce tu eşti 
Că sabia din teac-oi scoate 
Şi deloc ţi-oi plăti toate, 
Ţi-oi cionta al tău grai 
Amărâtule de Crai. 
O, vai că slugile mele nu vin 
Să-mi stâmpăr şi-al meu chin 
 

Gaspar: - Hei, că-n mână ne-ai venit 
Te-om juca cum n-ai gândit, 
Ce tu pe Iisus huleşti 
Ce pe el îl cleveteşti 
Să ştii tu aceia bine 
Că acela-i Domn peste tine ! 
 

Irod: Ho, ho, ho, bine ştiu eu ce-oi lucra 
De şi nori-or lăcrima 
Porunci-voi la ostaşi, 
Să facă pe moarte paşi. 
Vino, vino oaste mare 
Să-ţi dau o poruncă tare 
De-odată mare grămadă 
De săbii, la mine adă 
Ca să facă vitejie, 
Să taie prunci peste-o mie 
Ca şi Iisus să se taie 
În această rea bătaie! 
 

Melchior: - Ho, ho, ho, că nu merge aşa 
După socoteala ta, 
Ce vrei tu acum tirane, 
Câine, calicule, vai de tine 



Pe Iisus vrei să-l omori 
Dar mai bine tu să mori! 
 

Gaspar: - Vai mie, ce-ai fost grăit 
Iroade, tiran cumplit, 
Tu câine şi tu om rău, 
Duşmanul lui Dumnezeu, 
Din cer piatră pucioasă 
Să cadă pe a tale oasă! 
Cerul să te prăpădească! 
Domnul să te pedepsească, 
Să nu te mai pomeneşti 
Printre fiinţe omeneşti ! 
 

Irod: Veniţi tare oameni, 
Ori din care parte, 
Pe aceşti trei apucaţi 
Şi în lanţuri să-i băgaţi! 
Scoate-ţi-i de aici afară 
Bătându-i cu mare ocară 
 

Baltazar: Văd că sunteţi Crai vestiţi, 
(cântând) Cum pe nume vă numiţi ? 

Eu Valtezar mă numesc, 
Cu smirnă îl dăruiesc. 
 

Melchior: Eu Melchior mă numesc, 
(cântând)  Cu aur îl dăruiesc ! 
 
Gaspar: Numele mele-s Gaspar 
(cântând)  Tămâie-i aduc în dar.12

 
Varianta a II-a:  
  
Cântarea îngerului: 
 
- Mărire-ntru cele-nalte, 
Toate stelele să salte; 
Salte cerul şi pământul; 
Şi să laude tot cuvântul; 
Întru cei de sus mărire, 
La omeni bună-voire; 
Pe pământ să fie pace, 
Căci minune ni se face! 
 
Îngerul merge la păstorul care doarme: 
 
- Scoală, păstore, nu dormi! 
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Somnuţ nu ţi va folosi; 
Mergi la Viflaim degrabă, 
Şi acolo iute-ntreabă, 
Şi îndată vei afla, 
Că s-a născut Mesia! 
 
Păstorul, ştergându-se la ochi: 
 
- Minunat vis am visat, 
Îndată ce m-am culcat: 
Un înger mi s-a ivit, 
Iară el mi-a poruncit, 
La Viflaim s-alergăm, 
Pe Mesia să-l vedem. 
Şi-mi părea atunci-n vis, 
Că şi cerul s-a deschis, 
Şi-am văzut pe Dumnezeu, 
Cum şedea pe tronul său. 
La Viflaim s-alergăm, 
Pe Mesia să-L vedem! 
 
Ostaşul de-a stânga lui Irod: 
 
- Prea puternice împărat, 
Veste mare ni-a intrat: 
Trei crai de la răsărit, 
După steauă au pornit, 
Şi-au sosit aici în grabă, 
Pe toţi omenii-i întrebă: 
- Oare unde s-a născut 
Domn în lume nevăzut, 
Împăratul cel mai mare, 
Care-n lume semen n-are? 
 
Irod: 
 
- Mergi de-i caută şi-i cheamă 
Ca aci să deie seamă, 
Ce caută, ce voiesc? 
Şi cu dânşii să vorbesc! 
 
Ostaşul, deschide uşa: 
 
- Crailor, poftim, veniţi, 
Şi-apoi spuneţi ce voiţi? 
 
Irod: 
 
Crailor din Răsărit, 
Spuneţi pentru ce-aţi venit! 



 
Baltazar: 
 
Împărate prea cinstite, 
Multe zile fericite! 
Suntem soli din Răsărit, 
Şi de-acolo am pornit, 
Şi-am venit tot dup-o stea, 
Prin ninsoare şi prin nea, 
Peste deluri şi câmpii, 
Printre morţi şi printre vii, 
Căutăm cu nerăbdare 
Pe împăratul cel mai mare. 
 
Irod: 
 
- Ce vă luaţi voi lumea-n cap, 
Tot umblând după-mpărat? 
Că mai mare decât mine, 
Nu mai este-n lume nime’ 
Deci mai staţi, nu colindaţi, 
Şi mie ce-mi închinaţi? 
Nu sporiţi minciuni uşoare, 
Că vă suflu din piciore! 
 
Gaspar 
 
- Împărate să trăieşti, 
La mulţi ani să stăpâneşti; 
Suntem soli din altă ţară. 
Dar să nu ne faci de-ocară. 
Noi minciune nu purtăm, 
Ci-un împărat căutăm. 
O stea mândră s-a ivit, 
Colo sus la răsărit. 
Noi cu toţii ne-am uimit 
Şi în urma-i am pornit, 
Căci un glas din cer ne-a zis, 
Ca prin farmec, ca prin vis, 
Că ce tot s-a prorocit, 
Iată-n urmă s-a-mplinit; 
S-a născut pe-acest pământ 
Împăratul cel mai sfânt. 
 
Irod către preot: 
 
- Ai tu, oare, ceva ştire, 
Despre-acestă prorocire? 
Unde, şi în care parte, 
Zace oare-acea cetate? 



În ce parte-mpărătescă, 
Poate-mpăratul să se nască? 
 
Preotul, cu glas schimonosit: 
 
- Ba eu, zău, mi-aduc aminte, 
Chiar de oarecari cuvinte; 
Şi ştiu foaia şi ştiu locul, 
Cum a spus Vaalam prorocul, 
Că în Viflaim să fie 
Cel mai mare în Iudeia, 
Care va da slobozie, 
Prin ceresca-mpărăţie, 
Omul, care să zdrobească 
Seminţia jidovescă. 
 
Irod, cu blândeţe: 
 
- Crailor, veniţi la mine,  
Cu daruri să vă-ncarc bine; 
Încetaţi de-a mai străbate 
Cărări multe neumblate, 
Dup-o stea amăgitore 
Şi năluci seducătoare, 
Nu credeţi în amăgire, 
Căci e lucru peste fire, 
Că o stea să vă vestescă, 
Naştere împărătească. 
 
Melchior: 
 
- Împărate preanălţate, 
Să ai mulţi ani sănătate; 
Daruri nu ne trebuiesc, 
Căci avem, de prisosesc; 
Avem toate să ne fie, 
Aur, smirnă şi tămâie, 
Şi lui Mesia le dăm, 
Pe care noi căutăm. 
Lasă-ne dar tu în pace, 
Nici un rău noi nu ţi-om face; 
Dar de vrei se ne opreşti, 
În sfârşit o s-o păţeşti! 
 (Scoate sabia) 
 
Irod, mânios: 
 
- Dar cu astfel de cuvinte 
Cerci pe-al iudeilor părinte? 
Nu te temi de răzbunare, 



Şi de paloşul meu tare, 
Care poate se te-nveţe, 
Capul tău să ţi-l reteze? 
 (Scoate sabia) 
Numai singur sunt în lume, 
Şi Irod e al meu nume, 
Şi de care cum aude 
Chiar şi pasărea s-ascunde! 
Iar voi, năluci pământene, 
Din unghiuri răsăritene, 
Cu atâta îndrăznire 
Încercaţi a mea stăpânire, 
Semănând o amăgire 
În poporul din Iudeia 
Ca să creadă în Mesia? 
Vai de voi, că dau poruncă, 
Să vă pună azi la muncă! 
 
Gaspar: 
 
Dar Iroade ce gândeşti 
Când de muncă ne vorbeşti? 
Vrei sau ba a ne lăsa, 
Vom călca porunca ta! 
Dacă ne-ai şi omorî, 
Noi în veci tot am trăi, 
Că-mpăratul nou-ivit 
Mântui-ne-a negreşit! 
 
Baltazar: 
 
Vrăjitori, idoli, preoţi, 
La stea să vă-nchinaţi toţi, 
Că v-aduce mântuire, 
Şi vă scoată din pieire! 
 
Îngerul, în genunchi: 
 
- Tu, cerescule părinte, 
Ascult-a mele cuvinte, 
Dă-le minte, ca să crează, 
În cereasca, sfântă rază! 
 
Ostaşul: 
 
- Împărate mult-vestit, 
Eu ţi-o spun preaumilit 
A-i ucide, nu-i putinţă, 
Că-s orbiţi ei în credinţă; 
Mai bine cu linguşire 



Să ni-i scoţi pe toţi din fire, 
Să ne spună taina mare 
De-mpăratul cel mai-mare, 
Unde El s-a arătat? 
Să-l ucidem şi-am scăpat! 
 
Irod: 
 
-Prietenilor, cer iertare, 
Pentr-atâta tulburare! 
Spuneţi-mi acum şi mie, 
Naşterea când va să fie? 
Ca şi eu cu plecăciune, 
Să-i pot face-nchinăciune! 
 
Melchior: 
 
- Pare că nu pot să cred, 
Ce aud şi ce mai văd, 
Să ai inima curată, 
De păcate nestricată! 
Vorba ta nu cred să fie 
Decât numai viclenie, 
Ca treaba să ştii mai bine 
Decât noi sau orişicine! 
 
Irod: 
 
Dar v-o spun acum cinstit, 
Că nimic n-am auzit; 
Mergeţi şi căutaţi bine, 
Şi vă-ntorceţi pe la mine. 
Spuneţi-mi apoi şi mie: 
Naşterea unde-o să fie? 
Ca şi eu cu plecăciune, 
Să-i pot face-nchinăciune. 
 
Gaspar, către crai: 
 
- Fraţilor să ne gătim, 
După steauă să pornim, 
Iată, irăşi se arată, 
Cu lucirea sa curată. 
Haideţi, haideţi, să pornim, 
Şi să nu mai zăbovim! 
 
Craii, cântă cu toţii: 
 
- Baltazar eu mă numesc, 
Aur bun îi dăruiesc. 



- Numele meu e Gaspar, 
Smirnă îi aduc în dar, 
- Melchior eu mă numesc, 
Şi tămâia-i dăruiesc. 
 
Îngerul cântă: 
 
Doamne, împărate sfinte, 
Primeşte şi-a noastră cinste, 
Că noi ţie ne-nchinăm, 
Scumpe daruri toţi îţi dăm, 
Aur, smirnă şi tămâie, 
De iubire ca să-ţi fie! 
Doamne, sfinte, ce minune, 
Vor urma şi zile bune, 
Căci în urmă s-a născut 
Împăratul cel plăcut, 
Care şarpele-l va frânge, 
Fără ca să verse sânge. 
Şi sclavia va pieri 
Neamul tot va înflori, 
Pe pământ n-o să mai fie 
Decât numai bucurie. 
 (Către crai) 
- Ascultaţi ce-oi spune eu, 
Că-s trimis de Dumnezeu! 
Nu vă-ntoarceţi iar pe-aice, 
Ca-împăratul să vă strice; 
O, fugiţi, fugiţi de el, 
Căci el este un mişel. 
De va şti că Mesia 
S-a născut în Iudeia, 
Stinge-va acest om rău 
Pe fiul lui Dumnezeu! 
 
Irod: 
 
Aşa sară voi da lege, 
Pe toţi pruncii să mi-i lege, 
Şi să-i taie nevediuţi, (nevinovaţi) 
Câţi de doi ani nu-s trecuţi! 
 
Îngerul: 
 
Poţi să faci tu ce-i voi, 
Că Hristos tot va trăi. 
Nu vorbi dar nebuneşte, 
Mai bine te pocăieşte! 
 
Toţi în cor: 



 
-Steua  mândră s-a ivit 
Colo sus la Răsărit, 
Care vine să vestească 
Bucuria creştinească! 
Doamne, sfinte, ce minune, 
Vor urma şi zile bune. 
Căci în urmă s-a născut 
Împăratul cel plăcut, 
Care şarpele-l va frânge, 
Fără ca să verse sânge. 
Şi sclavia va pieri, 
Neamul tot va înflori, 
Pe pământ n-o să mai fie, 
Decât numai bucurie. 
Fii, creştine, dar voios, 
Căci azi s-a născut Hristos! 
La Viflaim s-alergăm 
Şi Lui să ne închinăm!13

  

Cel mai important element oral legat de ceata feciorilor îl constituiau colindele. 
Melodiile lor fiind uşoare ceata putea cu uşurinţă să înveţe textul acestora. Colindele 
feciorilor din ceată stabilite de regula tradiţiei se transmiteau din generaţie în generaţie. 

Membrii cetei învăţau colindele şi desfăşurau obiceiul aşa cum se ştia din bătrâni.  
În seara de Ajun ceata pregătită începea colindatul la oficialităţile satului: primarul, 

preotul şi notarul apoi la rând toate gospodăriile din sat, terminând în zorii zilei următoare. 
În prima zi de Crăciun, după terminarea slujbei religioase în Biserică, ceata avea 

onoarea de a colinda în faţa întregii comunităţi a satului prezentă la slujbă, prilej pentru mame 
de a se mândri cu fiii lor. 

Ceremonialul impunea ca şeful cetei de feciori, după ce intra în curtea gospodarului, 
să întrebe respectuos, la uşă, dacă erau primiţi cu colinda. Răspunsul îl primea din partea 
capului familiei şi era în marea majoritate afirmativ.  

După terminarea colindatului, ceata ura familiei respective :” Sărbători fericite !”,” 
La mulţi ani!”,” Sănătate şi belşug pentru anul viitor!”, iar gazda în semn de mulţumire le 
oferea colindătorilor o bucată de carne de porc, vin şi bani.  

Colindând satul de la o gospodărie la alta, de la o uliţă la alta, ceata acompaniată de 
un ceteraş cânta, erau povestite întâmplări hazlii, păţite de gazdele mai puţin darnice, se 
comentau nunţile la care urmau să petreacă după Bobotează. 

Colinda, la casele cu fete mari, urma un ceremonial aparte: ceata colinda în curtea 
casei şi apoi era poftită în casă unde la solicitarea gazdei era cântată o anume colindă  

 De multe ori li se permitea să joace pe rând fetele. La sfârşit, mama îi servea cu 
scoverzi şi vin. Înainte de a părăsi gazda, ceata îi ura „la mulţi ani” iar gazda mulţumea în 
numele tuturor. 

În prima zi de Crăciun, după ce colindau în Biserică, ceata şi fetele satului se adunau 
la gazda tocmită, unde fetele pregăteau mâncărurile din carnea primită, apoi toţi se aşezau la 
masă, mâncau, beau şi dansau cuviincios, supravegheaţi îndeaproape de şeful cetei şi pristav. 
Muzica era asigurată aşa cum am arătat de muzicantul, diplaşul tocmit din vreme, care pentru 
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nr 1106.       



strădania sa era răsplătit cu mâncare şi băutură, iar la sfârşitul sărbătorilor îşi primea şi suma 
de bani stabilită. 

Pe întreaga perioadă a sărbătorilor de iarnă, tineretul din sat petrecea în condiţii 
civilizate după programul stabilit de şeful cetei de feciori. 

În viaţa satului, colindatul cetei de feciori reprezenta evenimentul cel mai important, 
cel mai aşteptat şi mai emoţionant, pe întreaga perioadă a sărbătorilor de iarnă. El era în 
acelaşi timp şi mijlocul cel mai sigur prin care ceata îşi procura cele de trebuinţă prin darurile 
în bani, alimente şi băutură. 

Începând cu a doua jumătate a secolului trecut, mulţi dintre tinerii satului care urmau 
cursurile liceelor din Alba Iulia, Teiuş, Aiud sau alte oraşe, precum şi cei care erau studenţi îşi 
organizau separat sărbătoarea de Crăciun, îşi stabileau locul unde-si vor ţine distracţia, fetele 
aduceau cele trebuincioase pentru pregătirea mâncărurilor, iar băieţii contribuiau cu băutura şi 
plăteau muzica. 

Băieţii plecau la colindat la colegele lor din sat, erau invitaţi în casă şi serviţi cu 
cozonac şi băutură, după care grupului de colindători i se alătura şi fata care a fost colindată 
La sfârşit, grupul se aduna într-un  loc stabilit, unde petrecerea  putea continua cu jocuri. 

Spre dimineaţă, plecau la colindat adulţii şi cei mai învârstă.  
Am cules de la oamenii vârstnici ai satului, colinde care fac parte din tezaurul 

folcloric al localităţii şi ne bucură faptul că ele sunt şi acum utilizate .  
Deşi obiceiul colindatului a suferit modificări iar simplificarea ceremoniei a adus la 

pierderea unei părţi a acestei comori, sărbătorile de iarnă nu şi-au  pierdut din farmec. 
Un grupaj de colinde şi conţinutul scenetei biblice îl puteţi lectura în cele ce urmează  

 
 

Două zeci de veacuri sunt 
Două zeci de veacuri sunt, 
De când a fost pe pământ 
Întâmplarea minunată 
Ce astăzi este serbată 
De când Iosif şi Maria 
Au plecat ca să se-nscrie 
După cum a ordonat, 
Cezar August Împărat 
Ajungând cu greutate 
Într-o zi pe înserate, 
La Bethleem în cetate, 
Găsi uşile-ncuiate. 
Nimeni nu voia să-l lase 
Măcar pentr-o noapte-n casă 
Pe acest mare Profet 
Ce venea din Nazaret. 
Ca să nu doarmă pe-afară, 
Într-un grajd atunci intrară 
Şi cu sufletul senin 
S-aşezară jos pe fân. 
Clipa sfânta acum sosea 
Ca Sfânta Maria 
Să nască pe Iisus, 
Fiul Tatălui de Sus. 
Şi cum naşte Maica Sfântă 



Îngeri vin din cer şi cântă, 
Iar un înger zboară apoi 
La nişte păstori de oi 
Şi le vestea bucuria 
Cu naşterea lui Mesia 
Păstorii cum auziră 
Îndată se şi grăbiră 
Vin la Bethleem cetate 
Să vadă cele-ntâmplate 
Cum în grajd atunci intrară 
Prunc micuţ în iesle aflară 
Şi Lui se închinară 
Şi pe Domnul lăudară”. 
 
O, Doamne, Iisuse 
O, Doamne, Iisuse 
Şi noi Te mărim 
Şi în această noapte 
Şi în veci, Amin ! 
 
De-atunci la orice masă 
S-aud colindători 
Colinda lor frumoasă 
Răsună până-n zori!14  
 
Aseară pe-nserate 
 Aseară pe înserate 
Fecioara Maria 
Din Viflaim cetate 
Călătorind venea. 
 
Şi fiind obosită 
Sălaş îşi căuta  
În Viflaimul mare 
Nimeni n-o primea 
 
Şi jos într-o poiată 
Pe fânul frumos 
Prea Sfânta Născătoare 
Născuse pe Hristos. 
 
Micuţul Iisus plângea 
Maică-sa-L mângâia 
Taci Fiule Iubite, 
Că Tu cunoşti lumea. 
 
Căci lumea asta mare  
Din Tine s-o zidit 
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Pe Tine astă seară, 
Nimeni nu Te-o primit. 
Bate vânt de seară 
Şi clopotele-n vânt 
Căci vine, vine iară 
Iisus pe acest pământ. 
 
La fiecare casă 
S-aud colindători 
Colinda lor frumoasă 
Răsună până-n zori.  
Seara din astă seară 
La mulţi ani !”15

 
Colo sus, în vremea aceea 
Colo sus, în vremea aceea, 
În frumoasa Galileia 
O Fecioară vieţuia, 
Ce Maria se chema. 
Nazaret era oraşul, 
Unde ea-şi avea sălaşul 
Într-o zi Maria sta, 
Singură şi se ruga. 
Dar deodată ce văzuse, 
Casa toată se umpluse 
De-o lumină lucitoare, 
Ca lumina de la soare. 
Îngerul Gavril intrase 
La Sfânta Fecioară-n casă. 
Şi din zbor cum se oprise: 
-Bucură-te! îi grăise. 
Ea văzând s-a-nspăimântat 
Întru sine s-a-ntrebat: 
-Doamne ce să fie oare 
Aste vorbe de onoare ? 
Îngerul i-a zis:- Marie, 
N-avea teamă, pace ţie 
Sunt al Domnului trimis 
Nu te-nspăimânta i-a zis. 
Nu te-nspăimânta Maria, 
Că vei naşte pe Mesia 
Fiu al Domnului va fi 
Şi Iisus se va numi. 
Când Maria auzi, 
Cu smerenie a zis: 
Dac-aşa vrea Cel de Sus 
Fie mie cum mi-ai spus ! 
Naşterea lui Hristos, să vă fie de folos!16
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Colo sus în vremea ceea (variantă) 
Colo sus pe vremea ceea, 
În frumoasa Galileia, 
O fecioară vieţuia, 
Şi Maria o chema. 
Nazaret era oraşul, 
Unde ea-şi afla locaşul. 
Într-o zi Maria sta 
Singură la vatra sa. 
Şi de-odată ce văzuse 
Toată casa se umpluse 
De-o lumină lucitoare 
Ca lumina de la soare 
Îngerul Gavril intrase 
La Fecioara Sfântă-n casă 
Şi din zboru-i se opri 
Bucurie îi vesti: 
- Tu cu daruri încărcată 
Cea mai Binecuvântată 
Din femei pe-acest pământ 
E cu tine Domnul Sfânt! 
 
Sus la poarta Raiului 
Sus la poarta raiului, 
Şade Maica Domnului, 
C-un pahar galben în mână 
Tot închină şi suspină 
Şi vin îngerii şi-o-ntreabă: 
- De ce plângi tu maică dragă ? 
- Dar eu cum n-oi suspina, 
Dacă s-o-nrăit lumea 
Şi să duc la făgădău, 
Suduie pe Dumnezău ! 
 
Măruţ mărgăritar 
Noi umblăm să colindăm 
Măruţ, mărgăritar 
Pe la căşi de boieri mari. 
Dar boierii nu-s acasă, 
Măruţ, mărgăritar 
Că-s plecaţi la vânătoare, 
Măruţ, mărgăritar 
Să vâneze căprioare. 
Măruţ, mărgăritar 
Căprioare n-au vânat, 
C-au vânat un iepuraş 
Măruţ, mărgăritar, 
Să facă din pielea lui 



Veştmânt frumos Domnului.17

 
O, ce veste minunată ! 
O, ce veste minunată, 
De la Viflaim s-arată, 
Cerul strălucea, îngerii veneau 
Pe-o rază curată 
 
Azi la Viflaim Maria, 
Săvârşind călătoria 
Într-un mic sălaş, 
Lâng-acel oraş 
A născut pe Mesia 
 
Îngerii din ceruri cântă 
Şi duc lumii veste sfântă, 
Astăzi s-a născut 
Cel făr de-nceput 
Cum au zis Prorocii. 
Păstorilor din câmpie, 
Le vestesc o bucurie 
Că-ntr-un mic sălaş 
Lâng-acel oraş 
S-a născut Mesia. 
 
În coliba păstorească 
Vrut-a Domnul să se nască, 
Fiul său Cel Sfânt 
Nouă pe pământ 
Să ne mântuiască ! 
 
E Iisus păstorul mare 
Ca El turmă nimeni n-are 
Noi îl lăudăm şi ne închinăm 
Cu credinţă tare !18

 
Bună sara lui Crăciun 
Colo sus şi mai în sus 
Ieste-o ceaţă şi-o verdeaţă 
 Refren: Bună sara lui Crăciun 
Da nu-i ceaţă nici verdeaţă, 
Că-i un mândru curcubeu 
 Cu turma lui Dumnezeu, 
Dară turma cine-o păzeşte ? 
O păzeşte Sfântul Soare, 
Cu sora lui cea mare 
Grăi sora cătră frate, 
Dă frate oile-ncoace 
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 Că nori grei s-or ridicat 
Şi pe min-m-or picurat ! 
Ăştia soră nu-s nori grei, 
Ăştia-s peţitorii tăi ! 
Vin la mine,Te cer pe tine ! 
Ei cer turma jumătate, 
Io le-oi da a treia parte 
Ei cer car cu patru boi 
Eu le dau unu cu doi ! 
Să-nchinăm cu sănătate 
La anul şi la mulţi ani!19

 
Colinda lui Adam 
De n-ar fi greşit Adam, 
În păcate nu eram 
Iar Adam dac-a greşit 
Domnul din Rai l-a gonit 
Din Raiul cel din Eden 
Osândit cu greu blestem 
Osândit şi blestemat 
Şi din Rai afară dat. 
 
Şi i-a grăit Domnul cu asprime: 
Du-te Adame din Rai jos 
Că n-ai fost nici de-un folos 
Că porunca ce ţi-am dat-o 
Sub picioare ai călcat-o ! 
 
Adam zărindu-se pe sine 
Lepădat de-odată bine 
A şezut jos într-un loc 
Plângând cu lacrimi de foc 
Cu jale la Rai privind 
Şi către Eva zicând: 
 
- Amar Eva ce făcuşi, 
Unde vom merge acuşi, 
Eu pe tine te-ascultai 
Sfânta poruncă călcai 
Şi acum vezi, pentr-o gustare 
Suferim atâta jale ! 
 
Grăi Domnul cătră Adam: 
- Taci Adame, nu mai plânge, 
Nu vărsa lacrimi de sânge, 
Măcar că ai şi greşit, 
Nu te-am de tot părăsit! 
De-acum îţi vei câştiga 
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Pâinea cu sudoarea ta, 
Lucrând pământul cu trudă 
Şi cu osteneală multă. 
Evei, însă i-a dat minte 
Cum să-şi facă-mbrăcăminte 
Şi-n lume să trăiască 
Prin dureri, pruncii să-i nască. 
 
Pe şarpe l-a osândit, 
- Cât în lume vei trăi, 
Pe pământ tu te-i târî. 
Unde te-or afla dormind 
Capul tău va fi zdrobit. 
 
Adam văzându-se pe sine 
Lipsit de atâta bine 
A şezut jos într-un loc 
Plângând cu lacrimi de foc. 
Cu jale la Rai privind 
Şi către dânsul grăind: 
 
- Raiule grădină dulce 
Eu din tin’ nu m-aş mai duce 
De mirosul florilor 
De dulceaţa pomilor 
O, vai cât cât mă bucuram 
În slava ta când eram 
Dar acuma sunt scârbit 
Şi din tine izgonit ! 
 
Grăi Domnul cătră Adam: 
- Taci Adame, nu mai plânge 
Nu vărsa lacrimi de sânge, 
Măcar de ai şi greşit 
Nu te-am de tot părăsit, 
Şi ţi-am pregătit scăpare 
Prin Iisus Regele Mare, 
Care-l voi trimite-n lume, 
Pe păcătoşi să-i adune, 
Şi să-i spele de păcat 
Prin sângele Său vărsat 
Astfel noi aducem veste, 
Că s-a născut într-o iesle 
Acel Rege minunat 
Ce ne spală de păcat ! 20

 
Ia mai scoală, cest domn bun, 
Ia mai scoală, cest domn bun, 
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Ia mai scoală şi feţii 
Şi feţii şi fetele, 
Feţii porţile deschisă 
Fete mari lumini s-aprinză 
Că le vine junii buni 
Junii buni colindători, 
Feciorii bătrânilor. 
Cum vin Doamne de frumos, 
De frumos de cuvios. 
De ce Domnul a-ndrăgit 
Domnul cu ce e-nbrăcat? 
Cu vestmântul mohorât 
Mult e larg pe jur pământ 
Şi pe jur de mânecele 
Duce stele mărunţele 
Şi pe trânşii umerei 
Duce doi luceferi. 
Duce luna cu lumina 
Soarele cu razele 
Crucea sfântă-n mâna stângă 
În cea dreaptă măr de dar 
Măr de dar al junilor 
Că-i crucea bătrânilor 
Busuiocul fetelor 
Şi lasânu-i sănătatea 
Şi poale-i sănătatea 
Deci fiţi veseli cest Domn bun 
C-aşa-i legea la Crăciun.21

  
Colinda ciobanului 
Pe câmpu cu florile 

Florile dalbe, 
Paşte-un june oile, 
Decuseară, prin secară, 
Peste noapte-n grâne coapte, 
De cu zori, în câmp cu flori, 
Le cânta-ntr-un flueru 
Flueru de ruianu 
Domnul Sfânt îl auziră 
Jos la el se pogorâră, 
-Bună ziua măi ciobane ! 
-Mulţumescu-ţi  Ţie, Doamne! 
-D-ale cui-s oile? 
-D-ale mele şi-ale tale, 
-Dacă-i treaba aşa, ciobane, 
 -Rămâi cioban sănătos 
Şi m-aşteaptă la Sângiorz! 
La Sângiorz, c-un miel frumos, 
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La Ispas, c-un bruş de caş.” 
 
Colinda Băciţei 
Merge fiica, prin grădină, 
Ficioriţă, Dochişiţă. 
Prin grădină, la fântână, 
Cu troapele tropăind 
La fântână ajungând, 
Vede flori, de toate flori, 
Vede-o rujă, ne-nflorită, 
Tinse mâna să o rupă 
Dar ruja din grai grăia: 
- Nu mă rupe, fiica mea! 
Mâne că-i Dumineca, 
Şi m-i găsi înflorită 
Şi tu fiică, mă vei rupe 
Şi-n cunună mă vei pune 
Când la horă vei ieşi, 
Soarele va străluci, 
Şi eu mă voi ofili, 
Şi tu, fiică, mi-i lua, 
Şi în mâini mi-i sfărâma, 
Şi în vânt mi arunca. 
Şi eu mă voi aşeza, 
La drumu’ cu pulbere, 
Încă domnii m-or călca, 
Domnii cu hinteiele 
Doamnele cu soamele, 
Încă junii, cu păunii 
Fete mari, cu dalbe salbe 
Vezi, fiică, te veseleşte 
Şi nouă ne mulţumeşte.22

 
Sub roşu de răsărit 
Sub roşu de răsărit 
Estu-n măr mândru-nflorit 
Dar sub dânsu’ cine şede, 
Şede, Doamne, Maica Sfântă 
C-un fiuţ micuţ în braţe, 
Cu cosiţa despletită 
Jos pe sân îi  coborâtă. 
Da de lucrul ce lucrează 
Tot de botez se gătează 
Dară nume cum i-ar pune? 
Iuăn cu Sânt Ion, 
Nănaşii lui Dumnezeu 
Doamne Iisuse Cristoase, 
Că alea-s nume frumoase 
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Fiul dacă-l botezară, 
Sus pe mare-l aruncară 
Peste mare, peste dare 
La cea mănăstire mare. 
 
Doamne Iisuse Cristoase 
Doamne Iisuse Cristoase, 
Din zarea cea luminoasă 
De la cer te-ai pogorât 
De la Tatăl ce-ai venit. 
 
De te-ai dat în chip de rob 
De ne-ai scos pe noi din foc, 
Din focul vrăjmaşului, 
De sub talpa iadului. 
 
Fiuţ mare de-mpărat, 
Grele chinuri ai răbdat 
Dar cu ce l-aţi adăpat? 
Tot cu mană din pustie 
Mila Domnului să fie! 
 
Şi de-acum până-n vecie 
Amin Doamne, slavă Ţie! 
 
Coborât-a, coborât 
Coborât-a, coborât, 
Maica Sfântă pe pământ 
Oare unde-o coborât? 
La păstori în Viflaim. 
Vint-a vremea ca să nască 
Şi umbla din casă-n casă 
Şi nimeni nu vrea s-o lasă 
Până Joi de cătră sară 
Într-un grajd se aşezară, 
Iasă Crăciun moş bătrân 
Să deie boilor fân. 
Vede ieslea luminând 
Din pociumbi flăcări arzând. 
Din grădele luminele, 
Din păiuşe luminuşe 
Toată floarea fânului 
Când după floare a căutat 
Dă de-un prunc nebotezat. 
Frumos nume i-a mai dat 
Domnu nost Iisus Cristos 
Ce pe noi din iad ne-a scos 
Pentru tine, moş Adame, 
Rabdă Cristos, cuie-n palme 
Pentru-a noastră mântuire 



Rabdă Cristos răstignire.23

 
A venit demult Iisus 
A venit demult de sus, 
Păstorul cel Blând Iisus, 
El prin lume a umblat, 
Oi pierdute-a căutat. 
 
Să le ducă la izvoară, 
Ca de sete să nu moară. 
Uşa le-a deschis să iasă, 
Spre păşunea cea aleasă. 
 
Dar oile n-ascultau, 
Cu capul se repezeau. 
Cu coarnele l-au împuns 
Coastele i le-au străpuns. 
 
A curs apă şi mult sânge, 
Cerul a-nceput a plânge. 
Soarele s-a-ntunecat, 
Luna-n sânge s-a schimbat. 
 
Păstorul cel Blând şi Bun, 
În ceruri E dus acum. 
Şi după puţină vreme, 
Vine iarăşi să ne cheme. 
 
Şi va fi în viitor, 
Tot o turmă şi-in păstor.  
Rămâneţi gazde bogate  
La mulţi ani cu sănătate. 
La mulţi ani s-aveţi folos, 
De naşterea lui Hristos. 
 
Numai Tu, Doamne, poţi ştii 
Numai Tu, Doamne, poţi ştii  
Când îi sfârşitul lumii  
Trâmbiţa-vor îngerii  
În patru colţuri de lume 
Vii şi morţii să se-adune 
 
Vin acum cu toţi deodată  
Vii şi morţi la judecată 
Judecata-i lucru sfânt  
Craii şi-mpăraţii plâng  
 
Că nimica nu pot duce  
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Nici aur şi nici argint 
Numai lucru drept şi sfânt 
 
Uite puntea raiului  
Că-i ca firu paiului  
Ca firu crepat în patru  
Tot omu-şi plânge păcatu  
O, Marie, Sfântă tare  
Tu eşti îmbrăcată-n soare  
Şi ai luna la picioare 
 
Rămâneţi gazde bogate 
La mulţi ani cu sănătate 
Şi s-aveţi zile senine 
Să le petreceţi cu bine.24

 
Când cina Cristos la masă, 
Îngerii-mprejur de casă, 
Hristos după ce-o cinat, 
Iuda-n casă o intrat, 
Să-ntrebe de-on împărat. 
-Daţi-mi voi treizeci de-arginţi, 
Să vi-l dau să-l răstigniţi. 
Pe cruce de brad l-or pus 
Cu suliţa l-or străpuns, 
Sângele părău o curs, 
Sângele nevinovat, 
Soarele s-o-ntunecat, 
Luna-n sânge so schimbat, 
Munţii s-or cutremurat, 
Pietrile s-or despicat, 
Apele s-or tulburat, 
Şi  morţii or înviat, 
Văzând pe bunu Iisus, 
În aşa stare adus. 
   
Colo-n vale,  după deal, 
Este–un  biet  de păcurar 
Îi un dor c-un frăţior. 
Grăi sora cătră frate: 
-Dă frate oile-ncoace, 
Ni ce nor de ploaie vine!. 
-Taci tu lundă,tu bolundă, 
Că ăla nu-i nor de ploaie, 
C-ăia-s peţâtorii tăi. 
Vin la mini, cer pe tine 
Şi cer mult pe lângă tine, 
Cer cinci sute de oi şute 
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Şi vreo cinci zeci de berbeci, 
O sută de miorele 
Tot cu miei pe lângă ele. 
-Dacă-i frate treab-aşa 
Dă-mi tu frate cheiţa 
Să-mi descui io lădiţa 
Şi io frumos m-oi găta, 
Tot cu haine de argint, 
Din creştet pănă-n pământ 
Şi cu haine de danflie, 
Din creştet pănăn călcâie.25

  
Cesta-i Domn, bunu 
Boieru bătrânu 
Dai Domnului Doamne  
Bun gând ce-o gândit, 
De iel că şi-o pus 
Casa lângă drum 
Masa peste drum 
Măru, mărgărit 
Mândru-i înflorit, 
Cu flori de argint, 
Cu mere de aur. 
Boare mi-l bătea 
Merele-i cădea, 
Domnu le-aduna, 
Doamna le-mpărţea, 
Eli mari la drumari, 
Eli mici la voinici 
Şi la pogănici. 
 
Sus la viţa vinului, 
La umbra gutâiului, 
Un' prânzeşte Dumnezeu, 
Dumnezeu cu soţul său, 
Nimeri Pătru, Sânpetru. 
-Hai Petre cu noi la prânz! 
-Numa Doamne-ţi mulţumesc 
Că io n-am vint să prânzăsc 
Io am vint să-ţi povestesc, 
Că s-o băgat Iuda-n Rai. 
Ce-o fost bun tăt o luat 
Ce-o fost rău tăt o lăsat. 
-Da anume ce-o luat?. 
-Tunetu şi fulgeru 
Şi găleata cu botezu 
Şi toiag de-nvăţătură 
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Şi cheile Raiului! 
-Nu te-nspăimânta tu, Petre 
C-oi lua biciu-ntr-o mână 
Ş-oi trăzni ş-oi fulgera, 
Şi Iuda s-o spăimânta, 
Jos la beznă s-o lăsa, 
Ti-i  băga şi li-i  lua 
Şi iară-n Rai li-i băga.26

   
 
Vine marea cât de mare 
Cetină, cetioară(refren) 
Cât de mare mărgini n-are, 
Mărginile bat în  munţi 
-Da anume ce-mi aduce? 
-Da doi brazi încetinaţi, 
Cu molini alăturaţi 
-Printră brazi, printră molini 
Noaptea -noată, cine noată? 
-Noat-un bouţ roşu-n coarne. 
-Bou-n coarne ce-aducea? 
-Da un leagăn de mătase. 
-Da-n leagăn cine-i culcat? 
-Da o fată dalbă 
-Da de lucru ce lucrează? 
-Tăt coasă şi -nchindeseşte 
-Guleraş tătâne-său, 
Năfrămuţă frate-său. 
-Coasă-mi şi mie-o năframă 
Că-ţi dau buţi cu bani mărunţi, 
Şi-ţi dau cară cu comoară. 
-Nu-mi da buţi, cu bani mărunţi, 
Nu-mi da cară,cu comoară, 
Numa ăl voinic de-asară, 
Ce stă-n poartă răzămat, 
Cu păr roşu retezat,cu paloşu ferecat! 
   
Pe-acest şes mândru, frumos, 
Hai Lerui Doamne, 
Fuge-o ciută-ntraurită, 
Nime-n lume n-o vedea, 
Numa Iuănu Sântiuănu, 
Nănaşu lui Dumnezeu, 
Trase arcu s-o săgete. 
-Numa-n mini nu săgeta, 
Că io nu-s ce-ţi pare ţie, 
Că io îs  Sânta Marie 
Şi m-o trimes Dumnezeu 
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Să măsur io pământu, 
De-a lungu cu pasu 
Şi de-a latu cu braţu. 
   
 
Noi umblăm a colinda, 
Dintr-o casă-ntr-altă casă, 
Gazda noastră nu-i acasă, 
Că-i în vârvu muntelui, 
Să vârşască stuchelui. 
Să facă scară de ceară, 
Să coboare jos la ţară. 
Cu secerea subsuoară, 
Să secere la săcară. 
Şi la grâu de primăvară. 
Să ne facă colăcei. 
Să colindăm pentru ei.27

 
 

Există obiceiul ca la sfârşitul colindei, vătaful cetei de colindători să adreseze gazdei o 
urare şi să ceară plata pentru colindă. Adeseori textul acestei urări stârnea hazul. Gazda nu 
oferea colindătorilor ceea ce solicitau, dar aceste irmusuri de mulţumire s-au păstrat deoarece 
creau buna dispoziţie:         

Rămâi, gazdă, sănătoasă 
Cu colinda veseloasă! 
Naşterea Domnului 
Cu pace şi cu bucurie 
Ca Dumnezeu să vă ţie. 
Rămâi gazdă sănătoasă 
Să plăteşti colinda noastră 
Cu-n colac de grâu frumos 
De  naşterea lui Cristos. 
Acest praznic luminat  
Cu mult drag l-am aşteptat, 
Că destul am stat cu burţiile coale, 
Şi am mâncat numa mazăre şi moare 
Să dăm lui Dumnzeu, mulţumită 
Că măcar am avut pită 
Dar ne-o fost dor de carne friptă  
Şi de-n pahar de vin roşu  
De care îi placea la moşu 
De beut am mai beut,  
Câte-un pahar de-am avut, 
Da n-am vint de flămând, 
Am venit că am auzit, 
Că Fiul Tatălui prea sfânt  
Să scoboară pe pământ, 
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In chip de copil smerit 
S-aducă daru-i ceresc 
La tăt neamul omenesc. 
Şi-am venit să aducem vestea bună, 
La tăt neamul dinpreună, 
Vă poftim s-aveţi folos, 
De naşterea lui Cristos. 
 
 
De mi-i da un colăcuţ, 
Fete-ţi vaca un bouţ, 
Scroafa zece purceluţi, 
Oile şapte mieluţi! 
Rămâi gazdă sănătoasă, 
Cu colinda veseloasă! 
 
 
Colinda noastră îi gata, 
Gazda să ne deie plata, 
Plata noastră nu îi mare, 
Nu vă facem supărare, 
Un cârnaţ cât un lanţ  
Învârtit după grumaz, 
Din capătul grinzii, 
Până-n fundu tinzii, 
Şi-o glăjuţă de vinars  
Îndulcită cu miere, 
Pe grumaz mai bine-ar mere, 
Nici prea mare,nici prea mică, 
Numa potrivită,  
Să nu ne-mbetăm, 
Mai bine să colindăm 
 
Ciucur verde de mătasă, 
Slobozâ-ne gazdă în casă, 
C-afară plouă de varsă, 
Şi picură streşina, 
Şi îmi udă cămaşa, 
Şi mă muşcă pisica 
Afară plouă de cură 
Mă bat stropii peste gură 
Dacă nu vrei să mă crezi, 
Hai afară să mă vezi, 
Nu ieşi cu măna goală, 
Ieşi cu un colac în poală, 
Şi cu o sticlă de vin bun, 
C-asta-i sara de Crăciun, 
Ori cu o sticlă de vinars, 
Şi cu o pulpă de porc gras, 
Şi-s cu caii obosiţi  



Şi ar trebui potcoviţi, 
Cu potcoave de colac, 
Şi cu cuie de cârnaţ! 
Adă cârnaţ gros ca grinda, 
Dacă ţi-o plăcut colinda! 28    
        
 
 
6.4.1  Sărbătorirea Anului Nou, în trecut, nu avea nici pe departe amploarea şi 

bogăţia sărbătorii Crăciunului. Obiceiul, era practicat  mai ales de copiii mai mari, grupaţi în 
mici cete de câte 5-6, care colindau pe la casele oamenilor, dar şi   grupuri  de săteni, care 
merg la prietenii sau  la rudele apropiate la gratulat.  
           Gazdele bucuroase de oaspeţi îi servesc cu vin, vinars şi cozonac, aşteptând cu masa 
plină de bunătăţi, sosirea Anului Nou. Când închină cu toţii un pahar de vin, îşi urează: 
„Sănătate!”, „La mulţi ani!”. Acesta este un ritual străvechi, moştenit probabil de la romani.  

Urme ale lui se regăsesc în folclorul popoarelor romanice, în timp ce la slavi este 
inexistent. Este larg  răspândit în Moldova, Muntenia şi Oltenia. În zonele de nord ale Olteniei  
şi în Transilvania, a fost reintrodus probabil pe cale livrescă.  

Caracterul agrar al obiceiului este marcat prin recuzita alcătuită din plug, buhai, bice, 
tălăngi, prin gesturi cum sunt: pocnetul bicelor, sunetul tălăngilor şi prin text, care face o 
descriere a muncilor agrare, legate de cultivarea grâului, de la alegerea locului pentru arat 
până la facerea colacului. 
 În folclorul românesc, Pluguşorul cunoaşte un singur tip tematic, determinat de 
descrierea ciclului agrar; datorită necesităţilor de adaptare la condiţiile de viaţă specifice 
anumitor regiuni sau anumitor etape de dezvoltare istorică, s-au cristalizat cicluri de variante, 
cu trăsături distinctive, destul de puternice.  
 Descrierea muncii se brodează pe peisajul fundal al satului patriarhal, cu atmosfera lui 
arhaică şi senină.  În Pluguşorul patriarhal a predominat, un caracter instructiv, rostul lui fiind 
acela de a transmite deprinderi de muncă şi atitudini morale. 
 Toate darurile, inclusiv colacul  de care se leagă urarea sub formă de Pluguşor, sunt 
părţi simbolic-reprezentative ale principalelor produse, care asigură hrana şi existenţa umană. 
 Caracterul arhaic este determinat de menţinerea în descriere a formelor străvechi de 
muncă, chiar dacă astăzi ele sunt depăşite de realitate. 

Pornind Pluguşorul încă de după-amiază, cetele înarmate cu bice, făcute special pentru 
acest eveniment, din fuior de cânepă, cu câţiva clopoţei luaţi de la vitele din gospodărie, încep 
colindatul prin sat de la o casă la alta, acolo unde găsesc porţile deschise şi rostesc 
următoarele versuri: 

  
-Aho, aho, copii şi fraţi, 
Staţi puţin şi nu mânaţi 
Lângă boi v-alăturaţi 
Şi cuvântul mi-ascultaţi! 
 Ia mai mânaţi măi flăcăi!  

- Hăi, hăi! (Cei cu bicele pocneau de câteva ori, ceilalţi 
sunau din clopote şi zurgălăi!) 

 
-Mâine anul se-nnoieşte 
Pluguşorul se porneşte 

                                                 
28 Livia Pop, Teiuş, originală din Stremţ. 



Şi începe a ura, 
Pe la case-a colinda: 
 
- Iarna-i grea, omătu-i mare 
Semne bune anul are, 
Semne bune de belşug, 
Pentru brazda de sub plug. 

   
Am pornit să colindăm, 
Pe la case să urăm, 
Bucurie, sănătate, 
Să aveţi parte de toate: 
 
Câte pene pe cocoşi, 
Atâţia copii frumoşi, 
Câte ţigle pe coteţ, 
Atâţia copii isteţi! 
 
De urat am mai ura, 
Dar ni teamă c-o-nsera, 
Şi noi sîntem mititei, 
Şi ne muşcă câinii răi 
 
Naşterea Domnului Cristos 
Să vă fie de folos ! 
La anul şi la mulţi ani ! 

 Ia mai mânaţi, măi flăcăi şi pocniţi din bice, măi,  
să se-audă peste văi! 
- Hăi, hăi!”.29

O altă variantă, este mai aproape de structura arhaică:  
 Aho, aho, copii şi fraţi, 
Staţi puţin şi nu mânaţi, 
Şi cuvăntul mi-ascultaţi, 
S-a sculat mai an  
Bădiţa Traian, 
Şi-a încălecat, 
Pe un cal învăţat, 
Cu nume de grau, 
Cu şaua de aur, 
Peste câmpuri s-o uitat, 
Să aleagă loc curat, 
De arat şi semănat, 
Şi o arat el într-o joi, 
Cu doisprăzece boi, 
Brazdă neagră, o răsturnat, 
Şi în pământ o semănat, 
Grâu mărunt şi grâu de vară, 
Deie Domnul să răsară, 
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Şi când  lucu o sfârşit, 
Un vănt mare s-o pornit, 
Şi multe ploi după vânt, 
Pământul s-o umezit 
Şi sămânţa o încolţit 
Traian mergea ca să vadă, 
Dacă-i cămpul înverzit, 
Dacă-i grâul răsărit  
(Mânaţi măi,  
- Hăi , hăi!)  
Grâu-n spic ca vrabia, 
Era în pai ca trestia, 
Traian iute s-o întors, 
Şi din poiată o scos, 
Un cal şi mai năzdrăvan, 
Cu îi placea lui Traian, 
Negru ca corbu, 
Iute ca focu, 
Cu potcoave de argint   
Tare iute la fugit, 
El voios o-n călecat, 
Şi la drum o apucat, 
Şi seceri o cumpărat, 
O luat el seceri mari, 
La secerătorii tari, 
Şi altele mai mărunţele, 
Pentru fete tinerele, 
În hotar s-o dus, 
Şi cu toţi s-or pus, 
La lucru pămîntului, 
În bătaia vântului, 
Iar mândra gospodină, 
Iustina, cea fină,  
În cămară se ducea, 
Şi din cui îşi alegea, 
Sita mare şi deasă, 
Din pânză de mătasă, 
Şi făina o cernea, 
Pită albă o frământa, 
Apoi colăcei făcea, 
În cuptor îi arunca, 
Apoi iute cu lopata, 
Rumei îi scotea şi gata,  
 
Atunci ea împârţea vreo cinci, 
La flăcaii mai voinici, 
Şi dădea trei colăcei, 
La copiii mărunţei, 
Iară mândrului bărbat, 
Îi dădea un sărutat,  



Cum i-a dat Dumnezeu an, 
Pentru holde lui Traian, 
Aşa să de-a şi la voi, 
Ca să avem parte şi noi, 
Şi la anul când venim, 
Sănătoşi să vă găsim 
La anul şi La Mulţi Ani.30  
 
    
- Am venit la gratulat! 
Slobod îi gazdă să zicem o urare? 
- Slobod! 
 
-Gazdă-n anu’ care vine, 
Să-ţi deie Dumnezeu bine, 
Şi să-ţi deie sănătate, 
Că-i mai bună decât toate. 
Cinci butoaie cu vin vechi, 
Butea plină de curechi, 
Slănini late, cârnaţi lungi, 
Până-n alţi ani să te ajungi, 
Vaci cu lapte şi porci graşi, 
Scroafe bune, purcelaşi, 
Gâşte albe, multe oi, 
La o raţă doi răţoi, 
Puii şi găinile, 
Să-ţi umple grădinile! 
Câţi cărbuni în vatră, 
Atăţia boi în poiată, 
Câte paie pe coteţ, 
Atâţia copii isteţi, 
Câte ţigle pe casă, 
Atâţia galbeni pe masă, 
Câte pietre-s în fântână, 
Atâtea oale cu smântână, 
Şi dacă vă mere bine, 
Să vă gândiţi şi la mine, 
Mulţi ani ,gazde, să trăiţi, 
După moarte în rai să fiţi, 
Să mă trageţi şi pe mine, 
De găndiţi că-am urat bine 
La anul şi La Muţi Ani!31    
 
 

La terminarea pluguşorului, gazda mulţumeşte urătorilor şi le oferă colăcei, mere, nuci 
şi bani.  O tradiţie legată tot de sărbătorirea Anului Nou,  cere ca prima persoană care intra în 
casă în noaptea de Anul nou să fie un bărbat deoarece aceasta ar binecuvânta casa pentru tot 
anul. 
                                                 
30 Inf. Georgeta Cristea originară din Stremţ. 
31 Inf. Iudifta Tirpefeni originară din Stremţ.  



 
6.4.2 Săvăsăitul 
Tot în ajunul Anului Nou, unele fete din sat se strâng în grupuri să săvăsăiască adică 

să ghicească, conform unui  obicei vechi, care vor fi calităţile celui cu care îşi vor uni 
destinele. Pentru aceasta, aveau nevoie de farfurii adânci şi următoarele obiecte: un pieptene, 
o bucată de sare, o bucată de cărbune, o oglindă mai mică, câţiva bani, o aşchie de lemn. 

În prezenţa tuturor se aşezau obiectele sub farfurii. Cea care dorea să-şi ghicească 
ieşea din încăpere şi în lipsa ei ordinea blidelor era schimbată. 

După ce fata revenea în încăpere, îşi alegea una din farfurii şi ridicând-o vedea ce-i 
rezervă viitorul: dacă nimerea aşchia de lemn alesul va fi uscăţiv, slăbănog; dacă nimerea 
oglinda era fălos, dacă nimerea cărbunele alesul avea un ten mai tuciuriu, banii indicau că va 
avea parte de unul bogat, pieptenele simboliza că este un dinţos, sarea însemna că va da de un 
om bun. Pe rând, toate fetele ieşeau afară şi la revenirea în cameră îşi încerca norocul. Dacă 
era nemulţumită, fata putea să mai încerce o dată. Tot în dimineaţa Anului Nou, tinerii intrau 
prin curţi, ca să salute pe gazdă prin pocnituri de bici.  

În prima zi din noului an, fiind sărbătoarea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, bărbaţii 
mergeau la cei care purtau numele Sfântului, iar aceştea  îi serveau cu băutură şi cozonac. Nu 
se ofereau cadouri. 

În dimineaţa Anului Nou, feciorii aruncau la uşa fetelor cenuşă, ca acestea s-o 
măture când se scoală, pentru a fi harnice tot anul.  

 
 

6.5. Carnavalul ţărănesc reprezintă jocurile alegorice sub masca unor animale. În această 
atmosferă străveche, de vrajă sărbătorească, în cadrul cetelor de colindători îşi găseau o 
firească căutare din partea colectivităţilor jocul caprei, al turcei, etc, acestea făcând parte din 
bogatul repertoriu popular de altădată. 

 Cetele de actori mai umblă şi astăzi, în seara de Anul Nou, cutreierând împreună 
satele, în grupuri-grupuri, căci tradiţia cerea ca figurile comice să fie însoţite  de jocul caprei.  

Turca este un personaj alegoric ce reprezenta o fiinţă cu cap de capră. Masca era 
făcută din piele, avea coarne din lemn sau de la un animal sacrificat şi o clampă, adică un bot 
din două bucăţi de lemn. 

Partea inferioară a clampei era acţionată cu ajutorul unei sfori şi se lipea etanş de 
maxilarul superior provocând un zgomot specific care se auzea până departe. Cel care acţiona 
sfoara o făcea aşa încât clămpănitul să se integreze în ritmul textului interpretat de cei care îl 
însoţeau. 

Corpul caprei era format dintr-un om sau doi, acoperit cu lipideu de lână. La gât 
capra purta o străicuţă sau un recipient din tablă numit teşcherea unde gazda punea darul ei 
.Adesea gazda punea bani în gura caprei şi ei cadeau direct în străicuţa din interior. Alteori 
banii erau puşi pe pământ iar capra făcea eforturi pentru a-i lua cu botul. 

Însoţitori îi cereau caprei să danseze necontenit pentru a merita răsplata gazdei. 
Hazul acestui obicei consta mai ales în faptul că turca îi speria prin înfăţişare copiii mai mici 
şi provoca zgomot, fiind împodobită cu tălangi şi clopote. 

O turcă autentică era împodobită cu prime de diferite culori. 
Originea acestui obicei poate fi pusă în legătură cu serbările dedicate zeului Ianus de 

la care provine şi numele lunii calendaristice, ianuarie. El era sărbătorit de către romani în 
aceaşi perioadă a anului.Obiceiul poate fi considerat o reminişcenţă a sărbătorilor închinate lui 
Bachus, prin faptul că protagoniştii îl considerau potrivit eliberării unor tensiuni sufleteşti. 

Dacă în timpul sărbătorilor de Crăciun era specifică o atmosferă de pietate şi calm, 
iar colindători adoptau o ţinută decentă, acum sunt permise glumele, zgomotul, hărmălaia. 



Obiceiul poate avea astfel şi un rol de purificare a casei, de alungare a entităţilor 
malefice, prin zgomot. 

În trecut în cadrul textului acestui obicei exista şi un cîntec, dar astăzi în majoritatea 
cazurilor acesta a dispărut. Oferim în continuare spre lectură câteva variante ale textului pe 
care îl recitau însoţitori caprei. 

Ţa-ţa, căpriţă, ţa,  
Ţa-ţa, căpriţă, ţa,  
Vine lupu-n urma ta, 
Ne temem că te-a mânca, 
 Ţa-ţa, căpriţă, ţa, 
 
Noi am prins-o pe înserat,(se cântă) 
Şi am venit cu capra-n sat 
Aşa-i din bătrâni lăsat, 
Cu căpriţa de umblat, 
Foaie verde şi-un grăunte, 
Asta-i capră de la munte, 
Cu steluţe albe în frunte, 
De la munte din Carpaţi, 
Care umblă pe sun brazi  
  
Capra noastră-mpestriţată, 
Ce stai aşa supărată, 
Spune doar fără necaz 
Ai mâncat tu ceva azi? 
-Be-he-he (zice capra) 
Foaie verde şi-o alună, ,(se cântă) 
Ia –ţi căpriţă sara bună, 
Hai căpriţă , hai afară, 
Că la anul venim iară, 
Rămâneţi sănătoşi gospodari, 
La anul şi La Mulţi Ani.32  
 
 
Vine capra de la munte 
Vine capra de la munte 
Cu steluţe albe-n frunte, 
Şi cu barba ei lăţoasă, 
I-ar sta-ngând să intre în casă 
Capra noastră-i capra bună, 
Şi de lapte şi de lână, 
Asta-i capră- adevărată 
Pe la şele deşălată, 
Şi la cap încornorată, 
Capre ca ea multe nus, 
Umblă tot cu coada-n sus 
Îi făloasă că-i pârcită, 
Umblă tot împodobită, 
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De no ţii legată în şură 
Umblă după beutură 
 
Nici nu zbiară , nici nu rage, 
Nici la căruţă nu trage, 
Umblă tot cu bicicleta, 
Şi o chiamă-  Elisabeta 
Ţa–ţa- ţa, căpriţă, ţa 
Haida joacă nu mai sta 
Că io muguri verzi ţ-oi da,  
Dă-ne, gazdă, de mâncare, 
Să-i dăm la capră că moare, 
Ţa–ţa- ţa ,căpriţă, ţa, 
Nu te da, nu te lăsa, 
Că pui mâna pe nuia, 
 
Gazdă bună, dă-ne plata  
Şi  umple  la capră straiţa, 
Şi  îi ne pune ăn pahare,   
Că de atâta lins la sare, 
I s-o făcut sete mare, 
Capra noastră-i fără bani, 
Şi vă spune La Mulţi Ani 
 
Ţa –ţa –ţa căpriţă, ţa, 
Ţa–ţa –ţa căpriţă, ţa, 
Te-am adus din Africa, 
Te-am adus cu avionul, 
Te-am hranit cu bibironul, 
Şi asară când te-am muls, 
Nu mi-ai dat lapte de ajuns, 
Asta-i capra Domnului, 
Din fundul sopronului, 
Ţa –ţa –ţa, căpriţă, ţa , 
Tu la munte nu mai sta,. 
Să ne dai merindele, 
Să ne cânţi colindele, 
Gazda să ne dea paraua, 
Şi să-ţi umple teşchereaua, 
Rămîi, gazdă, sănătoasă, 
Noi plecăm la altă casă .33                  
     

 
6.6.  Botezul Domnului  sau Boboteaza 
 

Considerată a fi una din marile sărbători creştine, Boboteaza sau Botezul Domnului, 
plasată în prima decadă a lunii ianuarie este marcată de înregistrarea celor mai scăzute 
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temperaturi din perioada rece a anului. Se spunea, conform observaţiilor făcute de generaţiile 
anterioare că „la Bobotează e aşa de frig încât crapă ouăle corbilor în cuib”. 

Pentru a putea cuprinde întreg satul, preotul pornea cu botezul, însoţit de câţiva 
cântăreţi bisericeşti şi de crâsnicul purtător al căldăruşei, cu câteva zile înainte. La Stremţ, 
botezul începea în fiecare an dintr-o altă parte a satului: într-un an se începea de la biserică, 
iar în anul următor dinspre Teiuş. 

Grupul de oameni ai bisericii intră în toate casele creştinilor: este botezată locuinţa, 
apoi toţi membrii familiei. În camera din faţă pe masă este aşezată o cană cu apă curată, în 
care preotul oficiază ritualul de sfinţire a apei. 

 Cu această apă gospodarul îşi boteza vitele, pentru a le feri de primejdii şi boli pe tot 
parcursul anului şi anexele gospodăreşti.  

În semn de mulţumire pentru Botez, gazda oferea părintelui şi grupului ce-l însoţea, 
un pahar cu vin şi cozonac. Cum Botezul se prelungea de dimineaţa până seara, se stabilea din 
vreme de către femeile din acea parte a satului unde urma să servească masa de prânz preotul, 
iar gazda respectivă pregătea toate cele necesare. 

În ziua de Bobotează, după terminarea slujbei din Biserică, preotul însoţit de întreaga 
asistenţă, se îndreaptă spre râu „La Jăramba”, unde acesta oficiază ritualul de sfinţire a apei şi 
îi binecuvântează pe cei prezenţi. 

De Bobotează, fetele  din sat cântau o creaţie religioasă pe care o redăm mai jos: 
 
În marginea râului 
În marginea râului, 
La apa Iordanului 
Vedeţi lucruri minunate,  
De toţi sfinţii lăudate: 
Astăzi Cristos în Iordan, 
Se botează de Ioan. 
Astăzi şi sfântul Ioan 
Vine cătră Iordan. 
Şi dacă s-apropia 
Domnul Cristos îi grăia 
-Las’ Ioane şi cutează 
Şi vino de mă botează! 
O mielul lui Dumnezeu 
Pe care-l doresc şi eu 
Mie imi trebuie botez 
Cu Tini să mă luminez. 
Dar eu nicicum nu cutez 
Să-ndrăgesc să te botez 
-Cum voiu eu să îndrăznesc 
Că sunt un om pământesc? 
-Las Ioane şi cutează 
Şi vino de mă botează 
Vino şi nu te mira, 
C-asta-mi este voia mea. 
Atunci Ion a cutezat 
Şi mâna şi-a ridicat 
Pe Cristos l-a botezat, 
În Iordanul cel curat. 
Azi Raiul cel  încuiat 



Prin botez s-a descuiat 
Azi Adam s-a dezlegat 
De blăstăm şi de păcat.34

În trecut, în ziua de 7 ianuarie, de ziua Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, se ţinea 
slujbă la biserică, iar după amiaza, tineretul organiza joc în sat. La joc participau şi părinţii 
lor. În fiecare duminică, se organiza joc de către ceata feciorilor din sat, de la Bobotează până 
la lăsarea Postului de Paşti. 
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