Kadripäev
25. november

Vanasti pidid talunaised
kadripäevaks välitööd lõpetama.
Kadripäevast algas tubaste tööde aeg.
Käsitöö tegemine ja lõnga ketramine
olid tubased tööd.
Kadripäeva tähistamine on vana komme.
See on populaarne ka tänapäeval.

Kadrilaupäeval käivad ringi kadrisandid.
Kadrilaupäev on 24. novembril.
See on üks päev enne kadripäeva.
Kadrid käivad õhtul perest peresse.
Vanasti olid kadrisantideks ainult naised.
Tänapäeval maskeerivad ennast kadrideks
nii tüdrukud kui poisid.
Kadrid panevad selga valged riided.
Nad maskeerivad ära ka oma näo.
Maski võib ise meisterdada.

Kadrid laulavad ja mängivad pilli.
Kadrid alustavad laulmist juba ukse taga.

Oma lauluga paluvad nad tuppa laskmist.
Seal nad tänavad pererahvast
tuppa saamise eest.
Kadrid soovivad perele karjaõnne.
Selleks viskavad nad tuppa viljateri.
Kadrid küsivad pererahvalt mõistatusi.

Vanasti kandsid kadrid kaasas vitsakimpu.
Sellega lõid nad õrnalt pererahvast.
Inimesed uskusid,
et vitsa saamine annab hea tervise.
Mõned kasutasid vitsakimpu karistamiseks.
Siis lõid kadrid vitsaga natuke kõvemini.
Karistada said laisad pereliikmed.

Kui pererahvas kadrisid tuppa ei lase,
siis laulavad kadrid perele sajatuslaulu.
Sajatuslauluga soovivad kadrid
perele ja nende loomadele midagi halba.
Kadrid võivad teha ukse taga mõne tembu.
Näiteks laovad nad ukse ette puid või kive,
et pererahvas ei saaks välja tulla.

Osad inimesed käisid vanasti ringi kadriperena.
Kadriperes oli oluline kadriema.
Teised inimesed riietusid kadrilasteks.

Kadriema juhtis sel õhtul kadripere tegevust.
Kadriemal oli alati kaasas kadrititt.
Kadrititt oli kaltsudest tehtud nukk.
Vanasti oli kombeks kadrititega nalja teha.
Kadrititt pissis mängult põrandale.
Tegelikult oli nuku sisse peidetud veepudel,
millest valati vett põrandale.
Kadriperel oli tavaliselt kaasas pillimees.
Pillimees mängis vilepilli või plokk-flööti.

Mõned kadrisandid maskeerisid ennast linnuks.
Näiteks kadrihaneks.

Pererahvas tänab kadrisid külaskäigu eest.
Inimesed annavad kadridele tänutäheks
kommi, küpsiseid või puuvilja.
Tänapäeval annavad inimesed ka raha.
Kadrid tänavad selle eest pererahvast lauluga.
Pärast peredes ringikäimist
jagavad kadrid
saadud asjad omavahel ära.

Vanasti valmistasid inimesed
kadripäeval pidulikke roogi.
Sel päeval oli kombeks süüa
tanguputru ja lambaliha,

soolaga keedetud herneid ja ube.
Kadripäevaks tegid inimesed kadriõlut.

Mõnes kohas korraldavad inimesed kadrikarnevali.
Kadrikarnevalil toimuvad erinevad võistlused.
Inimesed tantsivad ja lõbutsevad.
Tavaliselt karnevali korraldajad valivad,
kellel on parim mask või kostüüm.
Parima maski või kostüümiga inimene
saab auhinna.
Enne karnevali võib korraldada
ka kadrirongkäigu.

Mis oli kadripäeval keelatud?

Vanasti ei tohtinud kadripäeval
lammast pügada ega teha tööd villaga.
Näiteks ei tohtinud kududa.
Inimesed uskusid,
et siis kasvavad lambad hästi.

