
Matauze de foc au ars relele la Sadu
Secul de Pasti se lasa in Sadu cu foc. Asa s-au pomenit sadenii de azi, asa s-au pomenit si cei de ieri, asa
ca traditia e respectata in fiecare an, cand incepe postul ce precede sarbatorile pascale. In consecinta, pe
Picui si pe Rapa, doua dealuri ce marginesc satul, feciorii aprind focuri si le tin aprinse pana aproape de
dimineata. Obiceiul are multiple semnificatii si marcheaza inceputul postului, sfarsitul perioadei in care
se puteau face nunti si apropierea primaverii. Concomitent, se practica si strigarea peste sat, cand feciorii
dau in vileag numele fetelor nemaritate si alte fapte ce nu tin de buna-cuviinta. De obicei, focurile de
Lasatul Secului se aprind duminica, in Sadu insa, de cativa ani incoace, si vinerea si sambata e satul
luminat de flacarile de pe dealuri. 
  
  Arde Rapa, arde si Picuiul
  
  Nici nu s-a intunecat bine afara ca pe Picui si pe Rapa au inceput sa mijeasca flacari; acestea sunt cele
doua dealuri pe care feciorii comunei au urcat ca sa ard[ relele si oamenii sa intre mai curati in postul de
Pasti. La ora 7 si jumatate, valvataile se vad deja de oriunde te-ai afla pe ulitele comunei; si nici nu-i de
mirare, ca doar si Rapa e inalta, iar de Picui - ce sa mai vorbim... Şi tocmai pentru ca Picuiul e si mai
inalt si mai abrupt, suntem sfatuiti sa urcam pe Rapa; sunt doar vreo 10-15 minute de urcus, cata vreme ca
sa ajungi pe Picui trebuie sa fii iute de picior ca sa ajungi in varf intr-o jumatate de ora. 
  
  Zis si facut, asa ca o cotim de pe ulita pe alta, si pe alta si tot asa, pana cand nici pe stanga, nici pe
dreapta nu se mai vede vreo casa. In fata se intrezareste Rapa: o silueta inalta, intunecata, ce trebuie luata
la picior ca sa ajungi la matauze. Cu doua lanterne ce lumineaza intunecimea de la picioarele noastre,
incepem sa urcam. Pe primii douazeci de metri te descurci usor, dar apoi, cu fiecare pas, coasta dealului e
parca tot mai abrupta, iar locurile unde sa pui piciorul in siguranta - sunt tot mai putine parca. Dar nici nu
mai conteaza, ca doar de sus se aud tot mai clar strigatele: "Arde Rapa! Arde Rapa!" . 
  
  Aproape de varf te opresti sa-ti mai tragi o data sufletul si sa te pregatesti pentru sprintul final. Ridici in
sfarsit privirea din pamant si vezi primul matauz de aproape: la nici cinci metri distanta, un fecior
deseneaza cercuri de foc in aer, cu un cauciuc arzand. L-a prins bine cu un lant si il roteste deasupra
capului, iar pe masura ce il invarte, limbi de foc tasnesc din matauz, zboara prin aer si aterizeaza pe
pamantul acoperit aici cu smocuri de iarba uscata si spini, dincolo - cu zapada. Nu mai faci un pas inainte
pana cand feciorul din varful dealului nu opreste roata de foc. Şi de indata ce roata de foc e asezata pe
pamant, o si zbughim spre varful dealului. 
  
  "M-o manat mare, maaa" 
  
  Gata: suntem sus pe culme si de aici se vad in departare luminile din sat, iar aproape sunt doua valvatai
ce se inalta vreo doi-trei metri deasupra pamantului. De jur-imprejurul lor s-au strans flacaii din sat.
Cobori alergand o poteca ingusta si innoroita si in cinci secunde esti la un metru distanta de primul foc.
Te opresti acolo pentru ca la cat de tare dogoresc valvataile, nu ai cum sa stai mai aproape. 
  
  Pentru cei zece baieti care trebaluiesc prin jurul focului, nici nu mai conteaza dogoarea. "Hai, ma, sa
aducem inca un cauciuc mare" , se aude glasul unuia dintre ei si in cateva secunde, un cauciuc mare de
tractor e asezat pe foc, peste un cauciuc la fel de mare, dar pe jumatate ars. Pocnituri si flacari... al doilea
cauciuc se aprinde, dar nimeni nu sta sa priveasca. De undeva, din spatele buruienilor uscate au adus
baietii alte doua cauciucuri mai mici, de automobil, si le leaga acum bine cu lanturi, apoi le asaza peste
cauciucurile mari. "Lasati-le sa se aprinda bine, sa nu va intoarceti cu ele!" , se aude o voce. Zis si facut,
asa ca pocnetele se aud din nou din foc si tot continua in timp ce o sticla e trecuta de la un baiat la altul: "
Se usca gatu� de la caldura si de la fumu� acesta, trebuie sa bei ceva" , glumesc feciorii. Sunt negri din
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cap pana in picioare, funinginea le-a acoperit fata si mainile, dar nici nu mai conteaza: " Lasa ca se duce
la spalat. Ca e destul sapun, si mai e si detergent" , spun baietii razand. 
  
  Dupa ce si cauciucurile mici s-au aprins bine, organizarea e pe data facuta: " Eu merg la vatra de jos, tu
te duci pe deal" , "Coboara tu mai mult, sa am si eu loc" , "Hai, feriti-va din drum ca vin cu matauzul" - e
ultimul avertisment inainte ca doua cauciucuri sa fie trase de pe foc si sa lase dare de foc in sus, si in jos
pe deal. Baietii au sapat din timp cateva vetre pe deal si spre ele se indreapta acum. Şi cauciucul
-valvataie trece pe langa tine lasand in urma dare de foc si de caldura. 
  
  Nici nu a ajuns bine feciorul in varful dealului, ca focul se si ridica in aer si zboara descriind cerc dupa
cerc. Şi fiecare cerc e punctat cu strigate: "- M-o manat mare, maaa..." , iar alt fecior, ce invarte roate la
nici zece metri distanta, intreaba: "- Cine mare te-o manat, maaa?" Şi imediat vine raspunsul: "- Fetele
comunii, maaa..." si dialogul continua: "- De ce, maaa? - Sa le maritam cu toti nebunii, maaa... -Pe cine,
maaa? - Pe Dorin, maaa - Cu cine, ma... - Cu Lina, maaaa - Sa traiasca, maaa, Sa se inmulteasca maaa -
Cu-o echipa de fotbal, maaa." 
  
  Nici un minut de ragaz nu au baietii, ca imediat incep sa strige iar: "Arde Rapa! Arde Rapa!" . Şi tot asa
striga pret de vreo zece minute, pana cand roata a ars aproape in intregime: " Stai, ma, mai usor ca
zboara" , se aude indemnul unuia dintre baieti catre fartatul de pe coama dealului. Şi parca a avut gura
aurita caci deodata roata de foc transformata acum intr-o linie lunga, zburatoare, se desprinde de lant si
aterizeaza cativa metri mai incolo, langa un copac. Nu-i bai, feciorul se indreapta deja spre focul mare sa
ia alt cauciuc si sa-l puna pe foc.
  
  De la somoioage de paie la cauciucuri
  
  Asta-i partea cea mai usoara a matauzelor, caci munca grea a fost facuta zilele trecute, cand feciorii au
carat lemne si zeci de cauciucuri in sus, pe dealul abrupt. "Ne-am adunat acum o luna, noi cei care am
vrut sa venim la matauze aici, pe Rapa. Şi in luna asta am strans cauciucuri de pe unde am putut: de la
oamenii din sat, de la vulcanizari din Cisnadie. Le-am dus pe toate acasa la unul dintre noi si cu o zi, doua
inainte de Matauze le-am carat in sus, pe deal" , povestesc feciorii.
  
  Şi sa nu credeti ca asta a fost toata munca: de o saptamana tot vin baietii pe Rapa, zi de zi, dupa-amiaza
de dupa-amiaza, ca doar locul a trebuie curatat de spini si balarii uscate. "Am venit sa curatam locul si sa
sapam vetrele, adica locul unde sta fiecare baiat ce invarte matauze. Venim in timpul zilei, curatam,
aducem lemne si mai facem s-un gratar" ; povestesc baietii si adauga imediat ca iarna asta le-a fost usor,
ca nu prea mai este zapad[, dar au fost ani cand carau si lemne si cauciucuri prin zapada pana la
genunchi. 
  
  Şi mai greu trebuie sa le fi fost celor care au aprins matauze sus pe Picui: dealul e mai mare, urcusul mai
greu, asa ca de saptamani bune tot cara feciorii cauciucurile acolo, pe Picui. 
  
  De ce se spetesc si unii si altii? Doar e intrecere: sa vada care ceata e mai buna. " Noi, de pe Rapa
castigam aproape intotdeauna. De cand stiu eu, cred ca Picuiul a castigat o data sau de doua ori. Atat! In
rest - tot noi" , spun baietii cu mandrie. Dar sa nu credeti ca infrangerea se lasa cu suparare mare, ca doar
si in serile cu matauze, si in serile cu pregatiri, s-au vizitat baietii si fiecare a gustat din vinul si din
gratarul celorlalti. Asa au facut si anul trecut si mai inainte, ca doar sunt toti dintr-un sat... asa au facut si
parintii si bunicii lor, inca de pe vremea cand matauzul se facea din paie si nu din cauciuc, ca acum:
"Mi-au povestit tata si bunicul ca erau altfel matauzele. Tata le facea din cizme vechi si camere de
masina, iar bunicul - din paie" , spune unul dintre baieti, iar fratele lui, de doar sapte ani, asculta cu
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urechile ciulite. Desi e mic, isi face deja datoria, de la caratul lemnelor, la invartitul celui mai mic
matauz, unul cat o roata de carucior.
  
  Printre povesti, pocnete si valvatai, timpul trece repede si nici nu stii cum s-a apropiat deja de 10 seara.
Luam dealul din nou la picior, de data aceasta la coborare, in vreme ce din varf se aud inca strigatele
baietilor: "Da, Mitreo, mai incet, ca sare..." , "Hai puneti odata pe foc" ... Şi se vor mai auzi strigatele si se
vor mai vedea focurile pana spre dimineata, ca doar relele trebuie sa fie arse, iar pentru fetele nemaritate
trebuie sa se gaseasca vreun holtei.

Cuvinte cheie: cisnadie  sadu  vremea  fotbal  desene  nunti  mira  zapada  lemne  lumini  cani  sapun
lanturi
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