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Tradiții din Petrova

Paștele

Să duc oaminii noaptea la Înviere, pun lumnini pă morminte, care au morți în familie,
se face Învierea și venim acasă. La 8 dimineața ne ducem cu pasca la biserică cu toată
lumea, cu coșuri, cu pască, cu vin, cu miel, carne de porc, ouă roșii. Și care-s de departe,
aduc la sfințit noaptea să nu aivă de slujit dimineața iară cu coșurile. Demult, duceam în
desagi, în traistă, amu nu, amu duc în coșuri la Înviere. Puneam câte o pască, miel, câte un
șold de porc, că trebuia să umplii desagii. La noi să face pasca așe ca pâinea, amu am făcut
douăsprezece păști, patru la noră, patru la fată și patru nouă. Pun ouă, unt, da să nu pui mult
că crapă păștile, apă și lapte dulce, ouă, câte două ouă la o pască sau 3 ouă la 2 păști. Nu
erau demult atâtea găini și ouă ca amu. Și împleteam în două și făceam cruce pă pască și
flori, așe ruji. Și numere fac o samă. Mie mai bine îmi plăcea numa așa cu ruji. Puneam
pască, șold, ouă, cârnați, la care ce îi place. Când duceai cu desagii, duceai mult, că erau și
păcurari, erau oi, tata meu o avut 300 de oi, am avut muntele nost. Adică o fost mai mulți
frați și toți o avut parte în el. Și dacă aveam păcurari, trebuia să îi ducă și lui pască, cârnați,
carne, de tăte trăbuie. Mere unu din familie să îi ducă, dacă ai avut păcurariul tău, trebuia
să îi duci de mâncat. Nu mâncau păcurarii în duminica de Paști, până nu mereu ei cu pasca
slujită. Că nu erau încă urcați la munte, încă la Paști erau păcurarii la șes. 

Blagoveștenia

Fac foc pă afară, înconjoară casa. Eu fac foc în ocol că zice că să departă zermii
(șerpii) de la foc și fum, afumând păstă tot. Se înconjura casa și tot ocolu, livada, cotețele.
Aveam două ocoale, într-unul erau animale, grajdul și era gard până la casă, era alt ocol.
Casa a fost de bârne, așa o făcut-o tata. Bunicul meu o fo frate cu doctorul Bilașcu și îs
îngropați în fața bisericii.
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Lăsarea secului

Se făceau joc și colaci. Demult la noi, la cine te-o cununat îi duceai doi colaci și
horincă. Și mergeai cu cetera și petreceai. Nănașu pregătea mâncări și finii mergeau să ducă
și petreceau până dimineață. Mergeau tăți finii pă rând. Tătă noaptea treceau feciorii
șuierând pă drum. Era joc numa cu băutură, fără mâncare nici n-o avut feciorii bani pă
atunci. Să strângeau mai mulți și luau câte o litără de horincă, opreau fetele la șir și ziceau
că le dă câte o gură de horincă. Venea fecioru acasă și te cerea de la părinți și dacă te-o
lăsat, te-o dus. Pă mine tata tare greu m-o vrut lăsa. O venit a meu să mă ceară la joc și o
început a ninge și o întrebat tata: „cine poate rumpe omătu?” Și de-o fo departe jocu, nu
m-o lăsat. Să ducea fecioru la alta, ducea pă alta. De câte ori o fo gioc, mere fecioru și te
cerea de acasă sau duminica te lua di pă drum și te ducea la joc. Că era și duminica joc. Și
jucai cu cine ai vrut și el juca cu altele, nu numa cu cel ce-o venit după tine. Și seara te
aducea înapoi acasă. Venea fecioru acasă cu horincă la părinți. Tata o fost primari 36 de
ani. Când o murit, le-o spus în predică că o lucrat cu Victor Iurca. O fo până o venit rușii.
Și-atunci n-o mai vrut, s-o pus în pat, s-o temut. O zâs că-i beteag și l-o dus rușii cu mașina
până în Vișeu la doctor și o avut el un doctor pretin, doctoru Dan, și acela i-o făcut certificat
că-i beteag de rinichi și că nu se poate deplasa. Și venea rușii după el acasă cu mașina. Și
tot ziceau cătă el: „bistre, bistre, iute, iute!” „Ioi, de mine, amu te-or duce în Bâstre și de
acolo cine știe unde!” „Taci și îți ține gura, că tu nu știi ce zâc ei.” Tata o știut tăte limbile,
o știut rușește, ungurește, jidovește.

La Lăsare mâncau de frupt și beau că zâceau că și-o spălat dinții. Și în post care o
postit, care n-o postit. Și să leșie luni întâie-n post, oalele cu cenușă. Și de post făceau hribe
cu ceapă demnicată. O samă făce și cu sos, da mie așa îmi plac, fără sos. Demnicam câte
două cepe și le frigeam cu oloi, poprică, puneam și tiperi și usturoi și hribele demnicate
mărunt și mâncam cu pită. Și haluște (sarmale) să făceau de post, o samă demnica hribe în
loc de carne. O samă numa ceapă, oloi, hrișcaș și cu păsat mâncam nainte, batăr că am fo
de gazde și am avut livadă mare și de tăte, da am mâncat de tăte hucuruț. Brânză era bughetă
atunci. Porc de ai tăiet, vițăl de ai tăiet, ai avut tu. Nu cumpărai atuncia că bani n-o fo. Tata
o fo primar, da salariu n-o avut, numa onorific, de știu eu cum îi aceie, nu i-o dat nime lei,
numa c-o fo primar. El nu și-o făcut nimic, o murit în casă de bârne. Zicea: „da ce-mi trebuie
că tot în patru scânduri m-or duce și pe mine.”

Mai demult posteau mai mult, până și pruncii. Pă noi nu ne lăsa tata nici lapte să
mâncăm. Zâce că să-l țâpe la porci laptile. Zicea mama: „că dă-le, pa”, ca să nu ne facă
altceva, c-am fo opt, să nu șadă să facă mâncare, „mănânce lapte”. ”Nuuu, că dă la porci
laptile!” Mă ascundeam câteodată și bem lapte când mulgeam. 
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Sânjorz

Se udau fetile cu feciorii pă drum. Când trecé plugarii, suiam în car că știem că nu
ne pot prinde să ne ude. O dată m-o udat toată hucuruț din cap până-n picioare, o videre o
țâpat. Și eu n-am putut alerga. Api și noi fetile țâpam pă ei din car că am știut că nu pot sui.
Pă cei cu nume de Gheorghe nu îl sărbătoreau, nu știau atunci de acele, nici când era ziua
de naștere. Cine sărbătorea atunci?

Săptămâna Mare

Se fac din timp mâncările care stau. Și eu fac sfeclă roșie cu hrean, pregătesc ai
(usturoi) a slujî că să duce la noi. Fac pasca în cuptiori. Nora mea e catolică zâce că mă-sa
o copt pită și în Vinerea Mare. Mama mea zâcea că în Vinerea Mare nici peștii nu mănâncă.
Încă de demult să tăie miel la noi de Paști. Aducea miel de la stână, ei când îs mai mândri,
îi musai să-i tai. Și umpleam ori coșu ori un pticior. Îl umpleam cu măruntăi, cu ouă, tiperi,
usturoi și pită. Demult am avut cuptor mare, în pticioare stam și băgam pita, câte 12 păști
făcea mama. Eram mare, eram fată și durneam pă cuptior. Vineam din șezătoare și-mi era
frig și acolo mă suiam și mă încălzeam la spate că era îngrădit unde-i șporiu, era cu teglă,
gândeai că ești în podu bisericii când stăteai acolo pă cuptiori. Demult, ușor să făcea
cozonacul că bătrânele nu știau atâtea prăjituri a fa, numa cozonac, prăjitură cu măr,
pancove. Cozonacul era cu nucă, cu mac, făcea că era grădina roșie de flori de mac semănat.
Mai făceam cu caș. Și mama făcea un stolnic, punea o foaie groasă dedesupt și punea caș
cu ou făcut și cu zahăr și scorțișoară. Și punea niște linii păstă el, sucite. Și pă margini
împletea un brâu în tri. Și ăla atâta era de frumos și îl făceau de Paști. Eu duc vo câteva ouă
la sfințit, șold, o păscuță făcută în tepșă mică ca să-mi încapă. Fac păscuță neîndulcită, ca
s-o putem mânca cu carne, cu șold. Lăturenii încă mai aduc și amu cu desagii la sfințit că
îi greu de venit cu coșu. Așe iau desagii sau sacii în umăr și desfac la beserică pă alee. După
ce vineau de la sfințit, să ducea tătă lumea în sintirimu bisericii, ai putut umbla gol pă drum,
că n-o stat nime, tătă lumea s-o dus acolo. Și șideu pă morminte bătrânii, să juca în cărți,
fetele juca „De-a portița”, „De-a burzuca iedu”, „De-a gardu împletit”. La „De-a portița”
să țineau tăt câte doi de mână și tăt treceau pă supt mâini. Și „La gardu” împletit puneau
niște pietrii și să tot înconjurau pietrile. Bărbații să juca „De-a mingea”, „De-a tri și fuga”.
Spărgeau geamurile mici de la biserică. La Burzuca iedu, una sta gios pup și una în picioare.
Și alte două viné și da mâna. Și care or agiunge mai iute la ied. Una era Burzuca, venea și
da mâna cu tine și alergau amândouă, una pă o lature, alta pă altă lature ci care ajungea mai
iute la ied. Numa fete și feciori să juca. Fetele cu drăguțî lor stăteau pă morminte și
povesteau acolo. Sara era gioc a doua zi de Paști. În duminica de Paști nu se mergea pă la
căși, zicea că nu-i bine să meri la alții. Luni umbla și stropea feciorii cu parfum. Pă vremea
mea n-o fo parfumuri, nu aveau atunci nici cu ce să îmbrăca. Erau cu opinci la Paști. Făceau
fetele și femeile câte ceva nou la Paști. Țeseam, torceam în șezătoare, în toată seara
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mergeam cu două fuse, altfel nu mă mai lăsa altu. Șezători erau la mai multe căși. Noi
umblam la o femeie sângură care n-avea lemne și îi duceam tăte câte un braț de lemne și
ne încălzeam și loampă, câte o sticluță de loampă, după care când ne venea rându, duceam
petrol. Vrăji în șezătoare nu am făcut, că veneau feciori bugăți, că unde or mere? Umblau
dint-o șezătoare în alta, tăt așe umblau tătă noaptea ca cățăii. Mere și să punea lângă fata
care i-o fo drăguță. Și când ieșea îți lua fusu, ca să-l petreci. Și îl petreceai în antreu în șatră.
Fata ori i-o plăcut, ori nu, mere afară, că altfel îi rumpe fusu că doar n-o mărs de tătu, numa
până afară. 
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Balade

Mătrăgună, floare albastră

Mătrăgună, floare albastră,
Strâgă mândru la fereastă
- Acasă ești, tu, nevastă?
- Acasă și stau pă vatră,
C-am vinit de la spovadă.
Popa verde m-o jurat
Și pă verde și pă uscat,
Să nu-mi țân drăguț în sat.
Da gioare popa cât a vre
Eu drăguț tot mi-oi țâne.
- Hai, nevastă, până-n prag.
Nu ti teme de ceălșag,
Că-i drăguțu tău cel drag.
- Eu afară mi-aș ieșî,
Da focu-n vatră bobote,
Pruncu-n ciupă-mi leopote,
Bărbatu-i culcat în pat,
Cu pușca plină la cap
Și pistoale la picioare,
Acele s-or năpusti
Și pă noi ne-or omorî.
- Hai, nevastă, până-n prag
Nu te teme de ceălșag,
Că-i soțucu tău cel drag.
- Eu afară mi-aș ieși
Da am o ușă cârțătoare
Și-o cățe bătătoare.
- Unge ușa cu slănină,
La căță țâpă fărină.
Și ea așa o lucrat,
La căță fărină o dat
Și cu dânsu și-o plecat.
- Unde-i locu, unde nu-i locu?
Ardă codru de nu-i modru,
- Stăi, mândră, să poposâm,
Tri și patru să grăim,
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Oare ce ț-o fo de cap,
Pruncu-n ciupă l-ai lăsat.
Și cu mine ț-ai plecat?
Amu văd ce minte ai
Cât un prunc de 7 ai.
Amu-ți văd mintea cea bună. 
Cât la un pruncuț de o lună.
Ea acasă și-o plecat
La fereastă o ascultat
Soțu ei pruncu l-o luat
Și-n leagăn l-o legănat.
- Haia, haia, cu tata,
Până ce-a veni mă-ta.
- Da mama dac-a veni
Dumăta cu ie ce-i fa?
Îi frige-o ori îi serbe-o?
Ori cu asta îi ierta-o?
- Eu cu asta aș ierta-o,
De nu a ar fa alta
Mai mare ca și aia.
Puiu tatii, măi, Deordi,
Dac-ai fost așă cuminte
Ce n-ai zis mai dinainte
Că știem di ce mă prind. 

Trece-o pruncă pă ce luncă

Trece-o pruncă pă ce luncă
Și-un voinic pă cel colnic
Fata trece tăt plângând 
Și voinicu șuierând.
Fata zice:
- Hai, voinice și mă ié
Până-s fată tinere.
Că dacă oi îmbătrâni
Nimănui n-oi trebui.
- Eu mândrucă, te-aș lua,
De ai fa ce oi zice eu
Să-ți otrăvești frații tăi.
- De mi-i lua, de nu mi-i lua
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Ăla lucru nu l-oi fa
Că nu știu ce-i otrava,
Nici nu știu cum arată.
- Hai, mândruță și ți-oi arăta
În vârvuțu muntelui
Sub crucea molidului.
Este-o fântânică rece
Și-n mijlocu fântânii
Șerpile, balaurii.
Cu otii ca talerii.
Și zolzii ca galbenii.
Din gură venin îi cură,
Din coadă otravă-i picură. 
Hai, mândră și sprijone
Și dă-i frati-tău să bé.
- Să trăiești, frătiucu meu
Bé, vinuț din marmazău
Trimăs de la tatăl meu. 
Să trăiești, soruca mé
Să trăiești, că eu n-oi bé.
Că-i otravă de cé ré.
Și veninu scosu-l-o
Păharu băutu-l-o
Când păharu l-o băut,
Rău căpuțu l-o durut.
- Să trăiești, mândruța mé,
Să trăiești, că eu n-oi bé.
Și cu mine-i face așé.
- Cine a fa ce am făcut eu.
Rău s-o bată Dumnezău.
Pentru un câne de drăguț,
Mi-am otrăvit doi frați dulci.
Pentru un negru străinel
Mi-am otrăvit frații mei. 

Cărărușă pă sub vârt

Cărărușă pe sub vârt
Trece un vălean la târg
Mă-sa-n casă-l sfătuie:
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- Bălănuț, dragu, mamii,
Acolo dacă-i sosi
Nu lega murgu de gard
Nu intra în casă nechemat.
Că mândrele, mărăncile,
Poartă otravă la brâu,
Otrăvesc omu de viu.
Pă tine te-or otrăvi,
Văleanu mamii nu-i si.
El acolo ș-o sosât,
Șuieratu ș-o horit.
Murgu de gard l-o legat.
Și în casă o intrat.
Drăguța-sa i-o-ntinat,
- Să trăiești, na și bé.
Un păhar din mâna mé.
Păharu când l-o băut
Rău căpuțu l-o durut.
El de-acolo o plecat
Și pă murg o-ncălecat. 
Și acasă și-o plecat.
Mama lui l-o așteptat.
Când o fo pă la ojână
La Vălean ținea lumină
Când o fo la miazănoapte
Văleanu trăje de moarte
Cântă cucu-n vârv de nuc,
Pă Vălean la groapă-l duc. 

O biată călugăriță

O biată călugăriță
Ave două coconiță.
Pă ce mică o dezmierda,
Pă ce mare o blăstăma:
- De-i muri, să mori de foc,
De-i trăi, să n-ai năroc.
Șapte ai să nu plinești
Pă păduri să pribegești
Șapte ani o împlinit
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Pă păduri o pribegit.
S-o făcut o vidră neagră
S-o suit în sus pă creangă.
Un câne de vânător
Cu păruțu gălbior
O-ntins pușca s-o împuște
- Stai, fârta, nu mă-npușca
Că nu-s sălbatica ta,
Că mama mé m-o blăstămat
Mică când m-o legănat.
De-oi trăi, să n-am năroc,
De-oi muri, să mor de foc.
Șapte ani să nu plinesc,
Pă păduri să pribegesc.
Șapte ani am plinit
Pă păduri am pribegit
Sora batăr ce rele făcé,
Tăt pă mine le-mpinge
Că era mai mitité.
Eu fârta, te-aș întreba,
- N-ai văzut pe mămuca?
- Am văzut pe mama ta
Aluat de grâu frământând,
Cu lacrimi împtistrind
Și după tine pornind.
- Spune-i, mămuchii așé:
După mine nu pornea
Că pe mine nu m-a afla,
Cât a si tătă lumea
Că ziua-s la vaduri
Noaptea-s pasăre-n păduri.
Nime nu să nădăiește
Ce minune-n codru este.
Da fârta, te-aș întreba,
- N-ai văzut pă soru-mea?
- Eu pă soru-ta am văzut,
Cunună verde-mpletind,
Și cu lacrămi împtistrind
Și după tine pornind.
- Spune-i soruchii așé:
S-o bată Precista
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Până-i fată la mama.
Că oricâte rele făce,
Tăt pă mine le-mpinge.
Dac-am fo cea mai mitite.
Și-apoi fârta te-aș întreba,
- N-ai văzut pe frate-meu?
- Eu pă frate-tău am văzut
Într-o șatră țigănească
Murgu să și-l potcovească.
După tine să pornească.
- Spune-i frati-meu așa:
După mine nu pornea, 
Pă mine nu m-a afla
Cât a si focu lumea.

Măi, bădiță, o zis mă-ta

Măi, bădiță, o zis mă-ta
C-oi muri de mi-i lăsa.
Poți, bade, prăbălui
Ca să vezi că cum a si.
Oi trăi ori oi muri.
N-am văzut fete să moară
După feciori când să-nsoară.
Da feciorii îi drept că mor,
După drăguțele lor.
Da du-te, bade și sii bun,
Că te-așteaptă alta-n drum.
Cu pălincă și cu rum.
Da eu nu ț-oi da nimnic
Că nu-s eu de-acee fată,
Să-mi țin drăguțu cu plată.
Părințî nu mă-nvoiesc
La drăguți să le plătesc.
Că numa dealu de l-oi trece
Mi-oi găsî ca tine zece.
Numa un gedit mi-oi întinde
Tri și patru mi-oi cuprinde.
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Ritualul nupțial

Părințî mirelui mergeau a pețî și întrebau pă părințî fetii dacă-s de acord. Ei zâceu
că or vedea, s-or gândi și le-or da răspuns. Apoi să duceau acasă. Și apoi să înțelegeau ei și
făceau credință. Mergeau naintea popii și dau mâna, puneau data nunții și făceau nuntă.

Demult s-o luat aceia gazde, nu era voie să margă la una săracă. Și tinerii nu să
cunoșteu, îi adunau bătrânii și să cununau și să luau și nu știeu atâtea. O fo și care o fugit,
să înțelegeu dinainte și să luau și să duceau la o casă și șideu câte 2-3 zile. Apoi îi iertau
părinții, că ce să si făcut. Îi rău cu rău, da îi rău mnieu. O fo când o mărs la cununie, unu o
mărs pă dig pă lângă apă și altu s-o dus pă de alta lature pă drum. S-o adunat numa la popa.
Părinții meré a pețî sau trimeté pă unu sau poate nu mergeau amândoi părințî. La mine o
venit zâua în pețit. Duceau o gură de horincă dacă aveau, da n-o fost atuncia atâtea horinci.
Mergea și sta în povești. Când veneau în pețit nu vorbeau de avere. Al meu tată, să fi întrebat
oaricine de avere, îl scotea afară, el o avut avere și o știut ce trebe dat la prunci. Părinții îi
da zestre la fată, nu trebuia să zâcă nime, la fată îi da vacă, care o avut îi da car cu boi,
hainele și lada tăte puse-n car.
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După ce pețea și să înțelegea făcea credința. Mergea cu horincă și era băulaș și gioc.
Mergeau apoi înaintea popii, care îi întreba dacă știu rugăciuni. Pă mine dacă îs fată de
corator, nu m-o întrebat rugăciuni, m-o întrebat la câte zile o mărs Maica Preacurată de
copil în templu. Chemau pretini, vecini, neamuri mai apropiete. Și nași luau din neamuri
de a lor. Fiecare o luat pă cine o vrut. Am avut o soră căsătorită în Borșa și ea o strâns sinii
și o avut 300 de sini cu de botezat și cununat. Ai de mine, ce-o avut acolo. Aici la noi nu
fac atâtea. Aici strâng moașele nepoatele. Eu am dus cunună de mălai la moașă. Atâta mălai
o strâns la moașă și bani. Împletei cucuruz cu pănuj. Duceai și un litru de horincă că te-o
moșât. Și moașa pregătea mâncare, joc, ceteră. 

Pă mine tata nu pé mă lăsa să joc, de multe ori mă gândeam mai bine să nu zie nime
după mine, să nu-i probozască tata și să nu mă lesă. Că apoi erau mânioși feciorii. La nunți
am umblat pă tăte satele. Și în Borșa, Vișeu, Leordina, Giulești, Strâmtura, Călinești,
Bârsana. Am jucat, era și bărbatu jucăuș. Da tare mă obosea jocu, era una de te-mblătea, de
tătă era udă cămeșa-n spate.

Mireasa avea druște și era cu cunună. Și nunta până la miazănoapte era la mireasă.
Și la miazănoapte mergeau la mire și acolo rămânea mireasa la mire, acolo îmbălțuie. Puneai
două druște, pretine sau verișoare și mirele avea un stegar care avea grijă de druște să le
joace tătă sara. Steagu se făcea din pânzături verzi, roșii, tăt feliu, ciur. Să făcea steagu și
să făcea Jocu steagului la Cusutu steagului. Când era gata, când îl gătau femeile de cusut,
se făcea joc. Și jucau mirele și mireasa și lumea și mai luau o gură de horincă din uiagă, nu
le da cu păharu că nu erau atâtea păhare pe atunci. Cununa miresei era din său, era albă. Și
pânzătură pă de-a grumaz avea. Și mireasa trebuia să îi coasă cămăși la mire și mirele să îi
cumpere pânzătură, balț. Și cu acele o îmbrobodea pă cap la îmbălțuit, aceie pă care i-o
luat-o mirele. 

Venea mirele după mireasă acasă și mergeau alăturea amândoi. Intră mirele în casă,
horesc Horea miresei, merg roată și horesc fetele:

Mireasă, de amu nainte
Drumurile ți-s oprite,
Numa tri ți-s năpustite.
La moară și după apă
Și la mă-ta câteodată
Când îi si mai supărată.

Măritatu nu-i noroc,
Că bărbatu-i zdici de foc.
Măritatu nu-i tihneală,
Că bărbatu-i zdici de pară. 
Că de te duci până-n ocol,
- Înapoi, că te omor!
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De te duci până la poartă,
- Înapoi, că te-aduc moartă!

Miresucă, nu zdera,
Că tătă vina-i a ta.
Că tu te-ai dus la popa
Și ai dat mâna cu badea.
Mireasă, struguri din vie,
Gată-te, de cununie.
Îi vedea biserica,
Crucea și Evanghelia
Gata-i de fetia ta.

Ie-ți mireasă, noapte bună,
De la mama ta cea bună.
De la grădina cu flori,
De la fete și feciori.

Miresucă, mândră ești,
Bine să găzdăluiești
Soțu ț-a găzdălui
Cu socrii cinste ți-a si.

Aieste le cântau fetele, se puneau roată și mireasa așa între ele:

Taci, mireasă, nu mai plânge
Că cu lumea nu-i învinge,
A învinge lumea cu tine
Până ce te-ar pune bine.

Mireasă, ca și-o scânteie,
Lasă, lacrimile steie.
C-acele ț-or trăbui
Bărbatu când te-a sfădi.

Hai, mamă, să te sărut.
Fată nu ț-oi si mai mult.
Hai, mamă, să-ți cer iertare,
Că-s în ceasul de plecare,
Cu străinii pă o cale.
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Închină mireasa la părinți și la socrii:

Dragi, părinți, 
V-am chemat să vă închin
Cu păharu aiesta plin.
V-am chemat să-mi cer iertare,
Că-s în ceasul de plecare,
Cu străinii pă o cale.

Dumnezău să vă trăiască
Și de rău să vă ferească.
De bine s-aveți parte
Și de rău să stați departe.

Pă mireasă o îmbrăca o fată, pă mine o jâdă m-o îmbrăcat, tare bună pretină cu mama
mé. Vine mirele, intră în casă cu steaguri, cu nănași, intră în casă, ié mireasa și să duc
alăturea la biserică. Să cunună și apoi să duc la mireasă acasă și acolo le strâgă cu grâu. Și
tinerii joacă în drum cât timp să cunună mirii. Și mai demult o fo nuntă cu călăreți. Merg
cu nunta cu cai, atâta îmbrăcau și împodobeau caii. Când pleacă mirele după mireasă, să
gioacă un Bărbătesc și la mireasă joacă Horea miresii. Și țâpă cu grâu când ies de la biserică:

Eu țâp grâu, sămânță aleasă,
La mire și la mireasă
Bine să găzdăluiască.

Eu țâp floarea grâului
Pă umerii mirelui
Și pă mireasă oi țâpa
Să-i sie dragă lumea,
Bine să găzdăluia.

Să te vezi cum ești gătată,
Șohan n-ai si supărată,
Să te vezi cum ești tomnită,
Șohan n-ai si bănuită.

Pun fetele mâna una pe alta și înconjoară, fac roată și cu mama miresei:
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Plânge, mamă, după mine,
De ț-am fo cumva de bine
De ț-am fo cumva de rău,
Lasă-mă, c-oi plânge eu.

Plânge-mi-i mamă, lucru
Și eu ț-oi plânge doru.
Eu plec mamă, di la tine,
Ié doru și pune-l bine.
Și-l pune deasupra-n ladă,
Când ț-a veni doru de fată. 
Du-te-n ladă și îl cată.
De-a si doru cum l-ai pus
Și oi si pă cum m-am dus
De a si doruțu-ntors
Nici eu n-oi si cum am fost.

Darul, pominocul – era o litără de oloi, o kilă de țucor, orez, ouă. Să dădeau înainte
de nuntă, la nuntă nu-ți dă nime nimic. 
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