
continuu de un băiat, mi-rele aflându-se într-o stare de !i
liminaritate până la consfinţirea căsătoriei). Alte acte au va
lC'ntă dub:ă - jocul miresei pe bani este un act de integra
re a noii neveste în comunitatea satului în ace.astă iposta.
ză dJr şi mireasa are însuşiri propiţiatoare pe care le tran
smite celor cu care joacă. 

„ Ungurenii" fiind evaluaţi socialmentc în contextul co
lectivităţii novăcene cu maximum de prestiqiu, în virtute:3 
bunăstării economice mai mult decâ.t satisfăcătoar.e, „pă
mdntc-nii" au adoptat· practicarea mornen!ului „st0agului", şi 
u:1eori şi p':>rtul popoular al acestora. 

Ceremonia:ul nupţial s-a mai îmbogăţit cu trecerea a-
laiului prin centrul localităţii. în drum spre fotograf, cu 
marc fast (claxonarea tuturor maşinilor cu ·nunt•aşi). 

* * * 
Acest tur de orizont. selectiv, dă seama de o viaţă 

folclorică bogată, punct de plecare promiţător pe'ntru CO!":

tinuare:? mai dep;arle a cercetărilor în vederea realizării u
nui viito:· muzeu al culturij pastorale româneşti. 

Strigături Ia hora din Novaci 
SABIN POPESCU 

Iată-i pe ciobani cântând la hora ce s-a încins sus f)'C 

munt~: 

Foaie verde busuioc 
Hai. ciobanilor, la joc 
Şi prindeţi pe. coadălată' 
Căci căteluşa-i legată · 
Şi-alegeţi-le de tot 
Că ciobanii sunt la joc 
Şi păzea din raza lunii 

· Că-ţi vede fundul că<;:iulii. 
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strigătura spusă la joc sfătuieşte flăcăii mai timizi. 
. . 

Joacă fata n-o lăsa 
N-aştepta .să zică ca 
Stai să-ţi zi.că îi e ruşine 

Iar ele-o joci îi pare bine. 

iar celor meii puţini iniţiaţi la învârtită le recomandăm „das
căl" îi1 ale jocultii. 

Asta-i ·joc poenărcsc 
Şi nu ştiu cum să-l pornesc 
Ştie mândra şi mai bine 
Şi mă-nvaţă şi pe mine 
Şi pc mine şi pe altul 
Şi pe jumătate satul 
Şi.J mă-nv·ată la juoat 
Eu o învăţ la sărutat. 

Iuţeala şi pasiunea cu ca.re· si:' învârtesc perechile la 
sunt notate de strigătură. 

Sucă-mi-te roată. roată 
Să se vadă fusta toată 
Să se vadă colţişorii 
Să-i ia dracu toţi feciorii. 

joc 

• 

cele care 'joacă învârtita au nevoie de te.ren să se desfă
şoare. 

· Du-te-ncolo frate-meu 
C-a venit şi .rândul meu 
. A venit vremea-venit 
Să ne-apucăm de-nvârtit. 

sau altă1 variantă şi mai concludentă. 
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Dăte.-n colo şi fă-mi Ioc 
Să-ţi arăt probă de joc 
C::u piciorul meu al şchiop 
Ăsta-i şchiop ăsta mă doare 
Şi cu ăsta dau mai tare 
Să s-audă-n depărtare. 4!:f:il 



în vârtejul jocului ciobănesc ritmul este marcat prin lovirea 
pământului cu talpa. 

La pământ cu talpa goală 
Să seară zamă din oală 
Să rămână boabele 
Să le roadă babele. 

în mod su0e.stiv esle prezentată mişcarea ritmică a picioa
rrlor la învârtită. 

Sus, sus, sus picioare moi 
C-a· dat dracu peste voi. 

dacă h învârtită s-a prins un flăcău mai puţin iniţiat stri
qălura intervine cu ironie. 

Bată-vă picioare moi 
Că nu pot să joc cu voi 
Că eu dau să vă-ndreptaţi 
Şi voi mai rău vă strâmbaţi. 

Ciobanul iubeşte jocul, iar împotriva aceluia ce nu îi este 
drag hora invocă blestemul. 

Cui nu i-s drag horele 
Bată-1 sărbătorile' 
Că pc mine nu m-or bate 
Că horesc şi zi şi noapte. 

dra]ostea ele jo::: p;·esupunc optimism, iar împotriva acelui 
n' iqnor~ază în horă strigătura se ridică cu sarcasm. 

Oine nu umblă la joc 
Creşt~ ca un dobitoc 
Nu ştie, râde, qlumii 
Parc:ă-i muma pădurii 

hora ciobănească fără strigătură este de neconceput, fapt 
pentru {:arc este justificat blestemul: 

Cine joacă şi nu strigă 
Face-i-sar gura strâmbă 
C-aşa-i jocul românesc 

. Obiceiul bătrânesc. 
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sau blestemul, pentru aceeaşi faptă, poate îmbrăca şi a !tă 
formă: 

Cine joacă şi nu strigă 
N-aibă-n 1raislă mămăligă 

Aibă tot pâine uscată 
Că ţine glira-ncuia.tă. 

dacă în timpul jocului s.c observă pauză in chiuite deajuns 
o strigătură ca să pornească iar valu] chiuiturilor. 

Mai zice-ţi ceva din gură 
Nu lăceţi ca boii-n şură 
Că-.ciş zice şi eu ceva 
Dar Îni s-a legat limba 
De-aseară de la mândra. 

strigătura face aprecieri şi cu privire la partenerul· de joc. 

Dragu-mi cu cine joc 
Că miroase a lmsuioc 
Dragu-mi cu cin" mă-nvârtesc 
Că miroase a flori de munte. 

ş; tot prin strigătură cel care chiuie.ştc face reclamă pro
priei persoane. 

Cine joacă lângă mine 
Totă vara-i merge birie 
Cine joacă lângă altul 
Toată vara o doare capul 

la horă novăceană participă flăcăi şi fete şi din alte sat~, 

iar prin strigătură se sfărue asupra trăsăturilor cc le sunt 
caracteristice. 
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Dau cu p1c10ru-n pământ 
Să vă spun de unde sunt 
Şi jucăm de umere 
G-avem fet'C tinerc 
Tinerele, frumuşele 
De joacă băicti cu ele. 



htAndria ciobanului care joacă alături de rucleie sale e. de 
apreciat. 

Foaie ve.rde busuioc 
Mi-a venit vremea să joc 
tu tot neamul la urt loc, 

flăcăul foloseşte st1riqătuta la joc şi pentru a-şi justifica 
defectele dat şi pentru a-Şi cit<.da talităti.Je. 

Nu te uita la căciulă 
Ci te uită la făptură 
Nu te uita Ia cojoc 
Ci te uită cum te joc 
Nu te uita 'că sunt mic 
că sunt spotnic la iubit 
Nu te uita c.ă-s buzat 
'Că sunt bun la sărutat, 

prin strigătură.tdobamll spune motivul pentru care invită 
băciţa la·nvârtită. 

Nu te joc că aî bunghită 
Dar te joc că-rni dai qurit1t 

dealtfel, flăcăul dintre toate fetele, care se află în joc, îşt 

jba.că numai pe alk'.asa inimii, 

Frunză verele busuioc 
Câte fete sttnt la joc 
Toate cată să le joc 
Să le-rivârtesc şi să le-ntotc 
Dar eu jOc pe care-mi place 
$1 rtici dornrtii 11-att ce-rn.i face, 

în strigăturlf sunt puse sub acul ironiei p<Hriviirea sau M

potrivirea celor ce învârtesc. Da.că e vorba de o pereche mai 
corpolentă strigătura spune: 

Eu uşor, mândra uşoară 
Ca două pi0tre ele moară 
Bate cântul. şi ne sboară. 
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iar dacă cei ce se prind la învârtită sunt disproporţionaţi h 
ceea ce priveşt~ statura tot clin strigătură aflăm : 

Frunză verde busui11c 
Cum ne .potrivim la joc 
Eu sunt mare cât un dop 
Şi ea mică cât un plqp. 

satira c prezentată şi atunci când e vorba ele o fată jucăuşă 
care n11 se prea dă cu munca. 

Haide fa tă la oqor 
Ba mamă . ochii mă dor 
Haide fată la jucat 
Stai m.:imă c-acum mă gat 

dar şi un băiat cu aceeaşi meteahnă. 

De-aş fi bun eu la arat 
La cosit, la secerat 
Cum sunt bun la horă-n sat 
De strigat şi ele jucat 
Aş fi mereu lăudat. 

TTn loc important îl o:upă stri~iătura în nunta ciobă
nească din Novaci. 111 tr-o aslfe: de manifestare ctnograficn 
şi pitorească strigătura are claru lsă scoată nunta din cadrul 
limitat al curţii, unde se petrece, şi să o facă cunoscută în
tregului sat. Pornind de la ceremonialul peţitului Şi termi
nând cu ultimul obicei, care însoţP,şte nunta din Novaci, fo
losirtdu-se ele principalele personaje din r&ndul nunţilor, stri
gătura îşi afirmă carclcrul său. dacă nu domi1nant cel puti:1 
indispensabil, într-o asemenea situaţie. 

Când grupul de ciobani, care îl include şi pe viitorul 
ginere. se opreşte la casa. unde se află fata peţită, FU toată 
discuţia cerută ele un asemenea moment, strigătura deschi
de şirul discuţiilor care vor urma. 

Stăm în !oe şi ne uităm 
In ce curte să intrăm 
In curtea cu pomişori 
La ai mândrii ochişori 
In curtea -cu pietricc le 
Să dau mâna mândrii mele. 



Nunta s-a pornit şi o primă refle.ctie asupra per~hii, care 
va sta în centrul acestui ceremonial, este afirmată tot prin: 
strigă tură. 

Foaie verde mărgărit 
Tinerii s-au potrivit 
Şi la vorbă şi la stat 
Pot ttăi-n lume •CU drag . 
Căci amândoi sunt domoi 

Pot trăi fără de demoni 
Să trăiască ca doi fraţi 
Şi fără de avocaţi. 

Strigătura devine apoi expresie a opiniei nuntaşilor despre 
tânăra pereche, despre ginere se spune. 

Şi-a luat mândra luat 
Fecior frumos şi bogat 
Cu casă nouă de piatră 
De multe fete visată 
Şi cu curte pardosită 

De multe fete dorită 

iar despre plânsul mirc>sii, indispensabil într-o asemenea si
tuaţie. găseşte corn.paraţii destul de plastice. 

Tqrndafir din cornul mesii 
Plâng ai mândrii ochişori 
Frumos plâng ochii miresii 
Cum plânge roua pe flori 
Dimineaţa de cu :i;ori. 

Pentru băciţa ajunsă mireasă este hineve~lit sfatul : 

Mireasă mândră cu flori 
Ia-ţi gândul de. la feciori 
Ţine-ţi gândul la· bărbat 
C!'.ăci .cu el te-ai măritat, 

Strigătura apreciază şi frumuseţea miresii : 

Vai .drăguţa ele mireasă 
Ca garoafa din fereastră 
Tânără şi frumuşea 

Parcă-ar fi o viorea. 
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Plăcăui, nuntaş, ia nunta h1bitei iui are motîv să chiuiasc~. 

Vin mireasă să te-nvârt 
De nuţH de mine-urât 
Vin să te-nvârtesc odată 
Dacă nu-i fi supărată. 

Ni.ci soa.cre.le nu-s ocolite' de strigătură într-o nuntă ciobă
nească, Despre soacra mică se poate spune: 

Soacră mică fii voinică 
Ca~i crescut fată frumoasă 
Frumoasă şi aşezată· 

De tot satul lăudată. 

Dorinţa unui trai. fe'Tkit, realizat prin bună înţeiegere între 
tineri, capătă expresie prin, strigătură : 

Foaie ver{le ca iarba 
Aşa zicea mireasa 
Ţine-mi doamne pe badea 
Trandafir crescut frumos 
Ţine·-1 doamne sănătos 
Să avem ttn trai voios. 

Fără ca aceasta să şti.rbească bunelE! ~:atii dintre tânărd 
,pereche şi rude. 

Ţine, doamne, mirele 
Să-şi cinstească rudele 
Ţine doamne mireasa 
Să-şi dntsească pe soe1:ra. 

Sărutarea mirilor după oficierea căsătoriei este întovără'Şită 
de strigătura nuntaşilor, care nu uită să strecoare o uşurinţă 
ironiei. 

Dul.ce-i gura de mireasă 
Ca şi boaba ele cireaşă 
Duke-i gura mireiui 
Ca şi gura spinului. 

Vinerea. „cuscrilor" cu zestrea miresii Îi face pe nuntaşi să 
strige: 

/Floricica fagilor 
UHaţi-vă dragilor 



S::iu: 

Şi prietene şi duşmai1! 
La căruţul nost' cu haine 
Tot •cu haine îndoite 
Neveste frumos gătite. 

Ieşi afară soacră mare 
Ca să-ti punem o întrebare 
Place-ţi cu ce-am venit noi 
Ca-m venit :cu ·car cu boi 
Cu haine frumoase, multe, 
Tot de mireasă ·cusute. 

Rudele care ocupă loc în frunte în rândul nuntaşilor, sunt în
demnate să strige : 

Ţine-mi doamne, neamul meu • 
Să fac nuntă mereu 
Şi să pot merge şi eu 
Să facă în luha mai 
Că atunci plăcere ai. 
În mai codrul înfn.tnzeşte 
Şi veselia tot cr~ştc. 

lntr·o nuntă ciobănească nici hm1ii 11u sutit ignoraţi de stri• 
gătură. 

I 

Ţine doa:trtne, pe nuriu 
Să mai cunune unu 
Ţine doamne pe nunc:1 
Să mai cunune una 
Şapte perechi tu asta 
Ţine-i doamne pe-amândoi 
Să mai petreacă cu noi. 

Alte6ri referirile la adresa nunilor sunt însoţite de uşoare 
ironii. 

Nunu are cismc noi 
Insă nuna buze moi 
Nunu are haină nouă 

Nuna are mândre două. 
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Sau~ 

Albă-i lelea ca şi caşul 
Şi se ţine cu nănaşul 
O cuno~:: pe-ncingători 
Că moare după feciori. 

Optimismul ce caracterizează viaţa ciobanului, este prezent 
în strigătură, păstorul clin Novaci îşi mărturiseşte din tot 
sufletul prin strigăt ură„ dragostea sa de viaţă. 

U-iu-iu, şi-aşi bea rachiu 
Ş-aşi mân~a colac ele grâu 
Ş-aşi iubi pe cine ştiu 

Pe mândra de peste râu. 

Oragostea de viaţă, în strigătura novăceană, e atât de pu
ternică, încât dăinuie peste moarte. 
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' (Folclorul românesc, I) 
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