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Nunta în Sãpânþa

Chemãtorii umblã din partea mirelui ºi a miresei (neamurile lor cele
mai apropiate, fraþi, surori ), cu o zi-douã înainte de nuntã.
În prima searã înainte de nuntã, la mire este cusutul steagului. Sã
strâng lãutari, tineret, se bea þuicã, se face joc de învârtit, pânã se
adunã toþi. Se mai hodinesc, apoi încep jocuri de sãrit, în doi, trei 
(fete cu feciori). În acest timp, la mireasã se pregãteºte cununa. Douã
druºte, una din partea miresei, una din partea mirelui, împletesc o
cununã de bãrbânoc.
De la mire se duc tot în aceeaºi searã, dupã cununã, chiuind ºi cântând
cu lãutari:

Nu-i luminã nicãri,
O murit toþi oamenii,
Numa la mândruþa mea
Arde casa ca º-o stea,
Cã ºtie cã merg la ea.

Steagul este fãcut dintr-o ºirincã roºie mare cât un lepedeu, apoi alta
albã, apoi panglici, 28 (de toate culorile), cinci batiste, ºi cununa de
bãrbânoc pusã deasupra; în vârf, ºtuþ de busuioc ºi de verdeaþã. Se coase
toate acestea cu ac ºi aþã, sã poatã juca steagul, sã nu se desfacã. Prãjina
e de 1 metru, un metru ºi jumãtate, împodobitã, coloratã. În timp ce
coasã steagul se spun strigãturi, hori:

Tu, mireasã, eºti nebunã,
Cã tu plângi dupã cununã.
Mirele îi mai sãleac,
ªi nu plânge dupã steag!

A doua zi se strâng
neamurile la mire. Are ºi
mirele douã druºte. Se
strâng neamurile din
partea mirelui, a miresei,
joacã, cântã, pânã ce

Înstrãina-m-a badea,
Ca vântuþu ce-a sufla.

4820

Rozolinã, rujã, plinã,
Floare albã din grãdinã,
Oare cum de-ai înflorit,
C-asarã te-am rãsãdit? Cum
biata n-oi înflori,
Cã m-o silit pãrinþii
Sã mã duc de la dânºii.
Cã m-o silit mãicuþa
Sã mã duc de la dânsa.
M-ai putut, mamã, lãsa,
Cã nu þ-aº si ros casa.
De-aº si ros o bucãþa,
ªi io-am avut parte-n ea.
De-aº si ros o jumãtate,
ªi io-am avut ân ie parte,
Tomna ca ºi celelalte.

(Codrea Odohia a lui Ion, 11
ani, Berbeºti)

4821

Soacrã, nu mã sudui,
Ce mã-nvaþã ce n-oi ºti.
Soacrã nu mã blãstãma,
Ce n-oi ºti, mi-i arãta,
Din cocoane mãdãrite,
Sînt neveste bãnuite,
Din cocoane deznerdate,
Sînt mirese supãrate.
Nu da, Doamne, popii bine,
Cã leagã urât de mine.
De m-a lua urâtu,
N-oi strâca mãieranu.
De m-a lua cine-mi place,
Mândrã cununã mi-oi face.

4822

Hãi tu, dragã de mnireasã,
Pã unde stau ghiocei,
Sta-þ-or Marii ºi Dumnezei.
Pã unde stã cununa,
Sta-þ-or pumnii ºi palma.

4823

Hãi mireasã, tu mireasã,
Rumpe-þi-sã brâuþu,
Cum þ-ai lãsat drãguþu.

Nu s-o fãcut lumea într-o singurã zi.
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Ieºiþi, buhe, din bujdei,
Sã vedeþi afarã ce-i,
ªi vã suiþi pã gunoi
ªi vã uitaþi dupã noi!
C-or venit ºi dupã voi 
Cu caru cu patru cai,
Peste trei sute de ai

Variantã Cãlineºti:

C-or veni ºi dupã voi,
Când or fi Paºtile gioi
ªi Crãcinul mai apoi

Cãlineºti:

Miresucã cu cununã,
Pã mâni sarã ce þi-i bunã?
Pune cununiþa-n cui 
ªi dã-i gurã mirelui.



merg la bisericã la cununie. Când merg la cununie, dacã mireasa va
ºedea la mire, îi cântã, îi chiuiesc:

Bucurã-te, soacrã mare,
Þ-am adus pieptãnãtoare.
Atâta te-a pieptãna,
ªepte ani te-a tot mânca!

Când merge mireasa la cununie, în faþa ei merg douã druºte care þin,
una de-un capãt, alta de altul, o ºirincã cu flori (albe cu roºu). Dupã
aceea vine mireasa, cu douã surori ori, în poarta bisericii, mirele ºi
mireasa dau mâna. Mirele soseºte mai înainte cu o jumate de orã. O
aºteaptã, apoi mireasa merge la mire. Dacã mirele ºi mireasa ajung la
bisericã deodatã (rareori se întâmplã), apoi e motiv de batjocurã ºi de
râs, cã mireasa s-a grãbit mai tare. Nãframa druºtelor o duc mirele ºi
mireasa.
Când ies din bisericã, naºii le spun la miri sã se uite la soare, ca sã le
fie copiii frumoºi. În bisericã, mirele ºi mireasa îngenuncheazã pe un
covor frumos. Îl duce cea mai apropiatã rudã a miresei (fatã, femeie).
Dupã cununie, pe podul bisericii, se învârtesc roatã dupã soare, cu
naºii, de trei ori, cu stegarii. Se duc la casa unde-i nunta. Acolo gãsesc
poarta închisã. Oamenii, prietenii, “gazdele pe cãmãri” îi aºteaptã cu
pari în mânã, glumind cã nu-i lasã sã intre. (Gazdele pe cãmãri sunt
casierii nunþii). Doi feciori mai înalþi þin sus un colac gãurit. Pe sub
braþele lor ridicate trec mirii, stegarul, apoi naºii. Stegarul þine cu o
mânã steagul, cu alta încearcã sã apuce colacul, sã-l rupã, sã-l
loveascã. Colacul e al þiganului, al muzicantului. Tot atunci o femeie
sau o fatã aruncã  grâu pe miri, sã fie roditori ºi strigã:

Io þâp grâu, nu þâp ovãs,
Mirele-i de neam ales.
Io þâp grâu din tãlgerel,
Mirele mi-i frumuºel
ªi nevasta dupã el
Io þâp grâu din tãlgeruþ,
Mirele mi-i ca º-un struþ,
Mireasa ca º-un bumbuþ.
Nu viniþi pe sub chetoare,
Mireasa mi-i ca º-o floare,
Mirele dupã ie’ moare.

Trecând pe sub colac se învârtesc toþi cei de mai sus dupã soare, pe
sub colac. Când intrã în casã, stegarul ia un briceag ºi face în uºori,
cresteazã, sus, de pãrþi, ºi jos. Mireasa ºi mirele lasã nãframa, ºi unul
de de-o parte, altul pe de o alta, fug la masã. Dacã ajung deodatã,
grijile vor fi egale pentru amândoi. Când au intrat în curte, cineva din
partea miresei sau a mirelui (unde e nunta) închinã mirilor cu braþele în
cruciº. Masa e pregãtitã. Colaci înstruþaþi cu busuioc verde. Dupã ce au
intrat, servesc întâi þuica. Apoi ho’lubþii (sarmale). Încep chiuiturile,
lãutarii. Mai joacã un joc de învârtit, unul de sãrit. Se poate întâmpla

Drãgucioru ca º-o floare
ªi locu din ºezãtoare.

4824

La mama miresii:

Mãieran din cornu mesii,
Sã trãia’ mama miresii.
Sã trãia c-o legãnat,
Mândrã floare-o rãdicat.
Sã trãia, c-o ciupãit,
Mândrã floare-o rãsãdit!

4825

Suflã vânt de la poianã,
Jele mi-i, de tine, mamã,
Nici-i numi-i tare jele,
De ce mi-ai fãcut vânzare
De la casa dumitale.
De ce m-ai fãcut mireasã,
Nu-þ-am fost de rãu la casã.
Þ-am fost fatã ºi fecior,
Þ-am scos plugu din ocol
ªi l-am dus la pemincior,
Am arat, am sãmânat,
S-o copt ºi am secerat.

4826

La mireasã:

Hãi mireasã, tu mireasã,
La mã-ta-ai durnit pe þol,
Te-ai sculat la prânziºor.
Da amu-i durni pe braþã,
Ti-i scula mai dimineaþã!

(Codrea Odohia a lui Ion, 11
ani, Berbeºti)

Nu haina face pã om.
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sã joace ºi jocul miresei, dar tradiþia cere ca acest joc sã fie la masã a
doua. Naºii ºi nuntaºii se duc acasã. Apoi sunt chemaþi din nou. Merg
lãutarii dupã naºi, sã-i aducã. Masa a doua începe noaptea pe la douã, se
terminã pânã-n ziuã. Atunci începe jocul miresei. Stegarul strigã: Cine
joacã mireasa de bani? “Gazda pe cãmãri” are douã talgere cu bani
mãrunþi, pe care le scuturã. Cine vrea sã joace mireasa dã la început
bani puþini, atunci se face haz ºi glumã. Apoi tot mai pune bani, pentru
cã i se zice: “Noi n-avem mireasã aºa ieftinã”! Apoi vine mirele ºi pune
bani (care sunt scoºi din circulaþie). Mirele o “descumpãrã” ºi apoi
atunci o joacã, e a lui. Se descoasã steagul. Mirele dã stegarului
“bisericuþã”, în glumã: pe o plãcintã, pe o farfurie, oase, resturi, câte-o
bucãþicã din fiecare.

Nunta în Berbeºti

Se porneºte cu alai prin sat, pînã la locuinþa nãnaºilor. Pornirea începe
de la locul unde se va þine nunta. Pânã când vin nãnaºii, se adunã
nuntaºii. Pleacã împreunã la cununie. De fapt e ca ºi cum ar fi douã
nunþi, pentru cã se adunã nuntaºi separat ºi la casa mirelui ºi la casa
miresei. Se merge cu alai pînã la bisericã. Cele douã alaiuri nu sosesc
deodatã; mireasa întârzie puþin, aºa se cade. Nu se cade însã nici sã
întârzie prea mult; asta ar însemna cã-l va face pe mire sã se frãmânte
pentru problemele de viitor. Dacã soseºte mai devreme, se spune cã
mireasa a fost mai hotãrâtã pentru aceastã cãsãtorie decît mirele. Nãnaºii
sunt mai mulþi: patru la mireasã, patru la mire.
Se face cununia, apoi, încã în bisericã, îºi închinã mirii unul altuia,
naºilor, preotului. La ieºirea din bisericã stã deoparte un stegar, de alta
un naº. Golesc o sticlã de bãuturã cu mirii. Apoi continuã drumul. Pe
drumul spre locul nunþii se merge cu muzicã, cu chiuituri. Nuntaºii
mirelui trec întâi pe la mireasã. La mireasã va fi un ospãþ mai limitat.
Nuntaºii se vor despãrþi iarã în nuntaºii mirelui ºi ai miresei.
În casa miresei, pe miri îi aºteaptã mama miresei ºi nuntaºii. Intrã întâi
în casã stegarul. Scoate pe toþi din casã afarã, scoate un cuþit de la brâu
ºi-l împlântã în grindã. Apoi intrã mirii. La intrare, mama miresei dã la

4827

La nãnaºã:

Mãieran de lângã vale,
Sã trãieºti, nãnaºã mare,
Mândrã-i casa dumitale.
La uºã-s chindrii-nverziþi,
Sã mãngâie mulþi scârbiþi.
La fereºti, brazi încrãngaþi,
Sã mângâie supãraþi.
La fereºti îs flori domneºti,
Tãt nãnaºã sã trãieºti.
ªi verde frunzã de prun,
Sã botezi ºi sã cununi.
Verde-i frunza de mãlai,
Batãr o sutã de ai
ªi cu sinii câþi îi ai.

(Baten Ioana a lui Florea, 50
de ani, Berbeºti)

4828

Sã trãieºti, nãnaºã doamnã,
Sã trãieºti, cã þi sã ºede,
Ca la fag cu frunza verde
ªi la ºes cu holde verzi,
Tãt nãnaºã sã trãieºti!
Sã cununi ºi sã botezi!
Sã-þi înstruþi lumina bine,
Sã mã cununi ºi pã mine,
De m-a lua oarecine.
C-amu sunt fete bughete,
Nu s-or mãrita tãte.

(Roman Livia, 12 ani,
Berbeºti)

4829

Spune-i mândruþ, mâne-ta,
Sã nu mã tot ocãra!
Mama ce zestre mi-a da.
Mã-ta n-aibã grija mea!
Mama mi-a da ce-a avea!
Mã-ta aibã grija ta,
Cã þâie de zestre þ-a da,
Cã þ-a da o iapã ºchioapã,
Ca sã duci morþii la groapã!

4830

Hãi, mãi mândrioru meu,
Decât norã mâne-ta,
ªi cumnatã soru-ta,

Cine sãmânã vânt, culege furtunã.
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mireasã un þipãu ºi la mire un ol cu apã. Îi sãrutã. Dupã ce i-au aºezat
pe miri la masã, stegarul scoate cuþitul. Druºtele miresei þâpã grâu.
Feciorii cautã sã-l prindã în pãlãrie. Se face un fel de schimb de
cuvinte (prin strigãturi) între nuntaºii care intrã în casã ºi miri.

Întâi îi horesc la mireasã:

Hãi, tu dragã de mireasã,
Din cornuþ de dupã masã,
Te-ai pãzât de mãritat
Ca ruja de scuturat.
Te-ai pãzât de credinþât
Ca ruja de veºtejât.
Fetele-or mere la gioc,
Tu-i pune ciupa pã foc.
Când fetele or învârti,
Tu-i ºede ºi-i ciupãi.

Aºezarea nuntaºilor la masã, indicarea locurilor n-o face gazda casei,
ci un flãcãu, stegarul. Este ca un fel de maestru de ceremonii. Steagul a
fost pregãtit încã în seara premergãtoare nunþii; împodobit cu flori
artificiale, oglinzi. Stegarul primeºte nuntaºii, îi aºeazã la masã, are
grijã sã fie servit fiecare. Menþine ordinea. E ales dintre rudele mirelui
ºi trebuie sã fie fecior neînsurat. Se aºeazã la masã în felul urmãtor: în
capul mesei stau mirii, alãturi de ei nãnaºii, în stânga ºi în dreapta,
druºtele. Mirele îºi alege stegarul, mireasa druºtele; vreo patru, pânã la
ºase; prietene de ale miresei, de diferite vârste, fetiþe.
Ospãþul: îl încep pãrinþii fetei. Tata închinã miresei; mama, mirelui.
Aceºtia închinã la nãnaºi. Se începe bãutul, cu toþi. Mâncarea ºi
bãutura este foarte sumarã acum. Pãrãsesc casa mirii ºi suita mirelui.
Se duc la casa mirelui; la casa miresei rãmân nuntaºii miresei.
La mire se desfãºoarã ospãþul cel mare, în acelaºi fel, dar mai extins.
Se încheie cu jocul miresei. Se joacã jocuri scurte. Pentru fiecare joc se
plãteºte. Una dintre nãnaºe adunã banii într-o farfurie acoperitã cu o
nãframã. Jocul miresei dureazã mult. Între timp se mai face ºi pauzã.
Numai mireasa este jucatã; alte perechi nu sunt. Urmeazã
rãscumpãrarea miresei. Dacã nãnaºul oferã de exemplu o sutã, mirele
trebuie sã dea mai mult. Totdeauna mai mult decât ultimul care i-a
jucat mireasa.
Începe apoi petrecerea comunã. Încep jocul feciorii între ei, în horã,
apoi cu fetele, perechi. Continuã timp de o orã, douã. La miezul nopþii
întrerup jocul pentru mâncare, bãuturã, dar numai sumar, sã-l poatã
continua. Continuã voia bunã pânã în zori. Dupã ce s-a spart jocul
miresei, se numãrã banii ºi se dau miresei. Alteori, mireasa îºi leagã
banii în nãframã, fãrã sã-i numere ºi îi aparþin; plãteºte din ei numai
cât vrea muzicantului. În timpul jocului, nãnaºii se duc acasã sã se
odihneascã. Dimineaþa nuntaºii se duc din nou dupã nãnaºi, cu muzicã,
cu alai. Începe o masã mare, dupã care iarã joacã, pânã rezistã lumea;
adicã pânã pe la amiezi sau seara zilei urmãtoare.

Mai bine, mândruþ, m-oi fa’
Rãdãcina violii
În mijlocul Dunãrii.
Muluþu sã mã mulea’
Apa sã mã limpezea,
Muluþu sã mã muleascã,
Apa sã mã limpezeascã.

4831

Spune-i mândruþ mâne-ta,
Sã-ºi îngrãdea’ grãdina,
Tãt cu pari, cu mãieran,
Nu i-oi ma norã ºohan.
Tãt cu pari, cu ziorele,
Cã io norã nu i-oi mere.
Io acolo-i mere norã,
Unde-a si-n grãdinã-un nuc,
ªi s-or învoi tãþi-huc.
Unde-o si nuc la fereastã,
S-or învoi tãþi din casã.

4832

Tãt aºe dzâc oamenii
C-oi me’-n iad dac-oi muri.
ªi de-oi me n-oi ºide mult,
C-am iubit ce mi-o plãcut.
ªi de-oi me mult n-oi ºide,
C-am iubit pe voia me.

4833

Mãi bãdiþã, nu eºti câne,
Batãr cã mã gãt, nu-i bine.
Mãi bãdiþã, nu eºti drac,
Batãr cum mã gãt nu-þi plac.
De-aº si ºtiutã pân-amu
Nu mi-aº fi pierdut somnu
Pântru tãt nemernicu.

Dupã faptã ºi rãsplatã.
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Taci, mireasã, nu zdera
Cã tãtã zina-i a ta
Dipce te-ai dus la popa !
Ca sã vezi beserica,
Crucea ºi vanghelia !
Gata-i de fetia ta !

Plânge, mireasã ºi zdearã,
Nu þâ-i si fatã la varã.
Nu-i plezi straturi cu flori
Nici nu-i înstruþa feciori.
Nu-i plezi straturi cu struþ,
Nici nu-i înstruþa drãguþ!




