
Asalt cu ursi si burduhosi la Carta
"Cele rele sa spele, cele bune sa se adune" - urarea are toate sansele sa devina realitate, daca sambata
v-ati facut timp sa ajungeti la Carta si daca ati fost canit de ursi. Traditia e mostenita de la parinti si
bunici si e pastrata an de an, asa ca e lege ca, imediat dupa Sfantul Ioan, satul sa fie luat in stapanire de
ursi si burduhosi. Sunt de fapt tineri din ceata de feciori care se mascheaza pentru a ne ura un an mai bun.
  
  Pregatirile pentru ziua cand ursii (reprezentand binele) se infrunta cu burduhosii (spiritele rele) au
inceput chiar de Sf. Ioan, cand tineri si batrani au pregatit sute de metri de funie... din fan. Nu de alta, dar
pentru mascarea unui singur urs sunt necesari peste 60 de metri de funie, iar numarul ursilor din acest an a
ajuns la 12. Sambata dimineata, feciorii si-au pus hainele de urs, adica s-au lasat infasurati in funiile
lungi de fan. Operatiunea a durat cateva ore si a fost atent supravegheata de burduhosi, fartati mai tineri,
imbracati in zdrente colorate. Şi cand ultimul urs si-a pus calduroasa blana, alaiul s-a pornit pe ulitele
satului, pe la casa primarului cetei, pe la casa primaritei si prin gospodariile satenilor. Ei, dar nu s-au
multumit doar cu colindatul, ci au pocnit neincetat din bici, au canit fiecare om care le-a iesit in cale si
s-au prins in hora cantand "Joaca, joaca urs batran/ Ca la iarna ti-oi da fan/ Ţi-oi da si ovaz/ Sa ai ce sa
rozi". Drept rasplata, cei care s-au lasat mazgaliti au primit una dintre sutele de gogosi coapte pentru
aceasta zi si asigurarea ca in in 2011 vor fi feriti de rele. (M.S.)
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