
Asociația Moștenire Vie din Mânerău 

Secetă e acum și secetă a mai fost. Iată ce își amintesc batranii 

satului. Noi, copiii copiilor de atunci, nu știm exact când a venit 

ploaia, dar știm că Dumnezeu ascultă și împlinește rugăciunile 

celor care au credință,”. 

A venit rândul nostru să ne rugăm pentru ploaie și să ne 

învățăm copiii și nepoții să se roage, și să se bucure de viața 

aparent simplă, dar atât de bogată a satului de odinioară, de 

crâmpeiele de viață de poveste a bunicilor noștri. 
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Cruciuliță, Cruciuliță, dă-ne Doamne o ploiță…. 

Acum aproape 70 de ani, într-o zi de vară fierbinte pe ulița 

Mânerăului un grup de 20 copii de 8-10 ani merg aliniați în 

spatele unui băiat mai mare care poartă ceva ca un patrafir și o 

cruce din lemn în mâini. Copiii merg cuminți în urma băiatului, 

parcă conștienți de misiunea importantă pe care o au. Băteau 

clopotele la biserică și oamenii erau ieșiți în poartă. ”Doamne 

ajută” ziceau oamenii.  

Glasurile cristaline răsunau în satul sufocat de căldură și 

uscăciune. 

 

Cruciuliță, cruciuliță 

Dă-ne Doamne o ploiță 

Că de când n-a mai plouat 

Cucuruzu s-a uscat 

Mazărea s-a ciuflecat 

Fântânile au secat 

Grădinile au crăpat 

Cruciuliță, cruciuliță 

Dă-ne Doamne o ploiță 

Să rodească holdele 

Să curgă izvoarele 

Să fie mâncare pe 

masă… 
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Pripaș Felicia (Dorica, căsătorită Goțiu) și Silvia Muntean 

(căsătorită Toma) își aduc aminte cu lacrimi în ochi: ”Ce frumos 

o fost!”. 

Marea lu’ Banda, străbunica Violetei Apostol a adunat copiii 

mai măricei din sat și i-a învățat să se roage și ei pentru ploaie. 

”Vedeți, copii cât îi de greu, că se uscă tot în grădini. Dacă nu 

ploaie nu mai avem apă în fântâni și mâncare să punem pe masă. 

Mergeam la ea acasă și ne învăța cântecul și rugăciuni”. Și 

Silvia Toma își aduce aminte: ”Veneau și vecinele să ne vadă 

cum învățăm. Parcă o văd pe Nana Zina cum se uita la noi”.  

”Oare cine a mai fost cu noi?” se întreabă femeile și îndată șirul 

de copii parcă reînvie, pe hârtie doar, căci mulți au trecut la 

Domnul, Dumnezeu să îi odihnească!. Gheorghe a lu’ Bălu, 

Remus a lu’ Todor, Lădunca, Aurica lu’ Chișta, , Romonița  și 

alții. 

”Copii,  trebuie să vă rugați cu tot sufletul și să fiți cuminți ca 

să ne dea Dumnezeu ploaie. Mergeți cu crucea de lemn la Salca 

lu Dudă, unde-i apa mai adâncă, vă rugați în genunchi și îi dați 

drumul pe apă. Aveți grijă să meargă pe apă să nu se oprească”.  

”Așa ne spunea Nana Marea. Era o femeie tare pricepută” își 

aduce aminte Dorica Goțiu.  
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…și își continuă povestirea:  

”Crucea ne-a făcut-o Baci Giurca a lu’  Iepure. Și băiatul care 

ne conducea era fiul lui, Gheorghe Hărău,  a lu’ Bălu. Pe acesta 

l-a moștenit fiul lui, tot Gheorghe,  Gige, cum îl știe tot satul, 

acum medic în Hunedoara, dar și cantor la biserica din 

Mânerău”. 

”Și am mers așa prin sat, ne-am oprit în capătul satului, am 

îngenuncheat și am spus toți Tatăl Nostru, și poate și altă 

rugăciune, dar  nu mai știu bine. La sfârșit Gheorghe zicea 

Amin! Când am ajuns la apă am îngenuncheat din nou, ne-am 

rugat toți și Gheorghe a dat drumul Crucii pe apă. 

…Iar noi am stat și ne-am uitat după crucea, care ducea 

rugăciunile noastre și ale părinților noștri către Bunul 

Dumnezeu. 

Și s-a dus crucea fără să se oprească…..”. 

 

 


