
Lolele au facut vraji impotriva iernii si a spiritelor rele
Lole, ursi, vulpi si ingerasi 
  
  Mare zarva au adus lolele din Agnita si Germania la Sibiu, asa ca sambata, timp de vreo doua ore, pe
strada Nicolae Balescu, in Piata Mica si in Piata Mare nu a fost loc decat de strigate de Hirrei, de pocnete
din bici si de dangat de talangi. Alaiul negru al lolelor a colindat centrul orasului pentru a ne asigura un an
mai bun, pazit de rele, iar cine a vrut sa fie sigur ca 2011 va fi cu belsug s-a lasat prins in bici si omenit cu
o gogosa. Numarul curiosilor l-a intrecut de vreo cinci ori pe cel al lolelor, asa ca o mie de sibieni au
urmarit alaiul, au fotografiat si s-au fotografiat cu lolele. 
  
  in mijlocul mascatilor nu a patruns insa nimeni, pentru ca lolele au avut de aparat zestrea breslelor de
altadata. Astfel, alaiul a fost deschis de lolele care pocneau din bici pentru a-i tine pe neaveniti la
distanta, iar apoi alte lole au "inchis" mostenirea de breasla, intr-un "U" format din personaje mascat si
bice. Cu multa curiozitate a fost primita breasla blanarilor, cu al sau simbol: coroana pe care erau asezate
patru vulpi impaiate, fiecare cu cate un jder in gura. Nici ursul si ursarul nu au scapat de atentie si de
clickurile aparatelor de fotografiat. Privilegiata a fost si breasla dogarilor: in acest an, trei tineri si-au
dovedit iscusinta in invartirea cercului de butoi pe care se aflau pahare asezate in piramida. Dupa traditie,
parada a fost deschisa de capetenia breslei cizmarilor, insotita de ingeri, iar lolele au fost insotite in
permanenta de fanfara care a asigurat fondul sonor. 
  
  Astfel organizate, lolele au poposit la Biserica Evanghelica unde au fost intampinate de prim-preotul
Killian Dorr si au fost felicitate pentru ca au stiut sa faca sa renasca o traditie veche de sute de ani. Tot
aici, dupa traditie, lolele si-a ridicat mastile. Şi cum alaiul e intodeauna unul plin de voie bune,
personajele mascate s-au pus si pe jucat: ursul si ursarul, calutul si insotitorul sau au dansat pentru
multimea de sibieni. Iar la sfarsit s-au pus si pe cantat intonand in limba germana "Transilvanie, Mandra
tara". 
  
  in alaiul lolelor, dupa 33 de ani 
  
  in urma cu 33 de ani, lovea din bici pe strazile Agnitei. Sambata si duminica, a fost unul dintre cei care a
carat si a pazit lada de breasla. A venit tocmai din Germania pentru a se alatura lolelor: "Cand am auzit ca
se vine la lole, in Romania, am stiut ca trebuie sa vin. Ultima data am fost lola in 1978 ", marturiseste
unul dintre cei 30 de sasi participanti la parada lolelor din Romania. Un alt coleg s-a intors langa lolele
dupa o absenta de 21 de ani si a facut-o in amintirea vremurilor cand Agnita era colindata de nu mai putin
de 500-600 de lole. Ei bine, dupa ani de intrerupere a obiceiului, semnele bune se arata, mai ales ca
printre lole s-au aflat destui copii: la 3, 5 sau 10 ani, micutii s-au dovedit nu doar rabdatori, ci si gata sa
imparta gogosi trecatorilor. 
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