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Obiceiuri din Sârbi

Despre morărit

Jumătate satu venea la noi la moară. Api vinéu și oamenii care erau mai bătrâni po-
vestéu tăt felu, câte o fost pe Pământ, mai ales pe timp de iarnă, vara nu stăteau, lăsau aici
mălaiu și să duceu. Apoi viné când era măcinat, mai pă sară sau în cealaltă dimineață. Vinéu
și din alte sate, nu erau atâtea, vinéu și din Ocnă, din Budești, din Călinești, din Văleni, cu
saci la moară, cu căruța. Mai puțân să măcina grâu, mai mult mălai, ovăz....de-aieste ce se
dădeau la porci, la animale. Să făcea mămăligă, mai ales dimineața când mereu oamenii la
lucru, ori merei la câmp tu cu tocana cu brânză, cu urdă, cu ouă, cu ce-ai avut. La gustare
viné ceielaltă femeie, dacă erau două femei în casă, cu ceva zupă de cartofi, de mazăre. Să
mai făcé cureti umplut, mai ducéu de gustare. Seara mâncai ce avéi, mai sierbéi lapte sau
mâncare cum rămânea de la amiazăț sau cartofi frecați cu ceva murătură.

Duminica, era care tăiéu porci mai mari, făceu câteva șnițele, făceu sarmale pă du-
minica, plăcinte.

Când am fost eu coconă să puné la fum slănina și cârnații batăr o săptămână să aibă
gust de fum. În rest să punéu în unsoare. Cârnațî și coastele afumate se puneau în ceva vas
și se punea untură pă ele.

Care viné di pă sate, veneau cu căruța, ceia din sat aduceu câte un sac de-a umăr.
La un felder, ca 10 căni, avé cam 2-3 l. La un sac să lua o cană de-aceie. De mămăligă să
făcé mai aspru, păsat să făcé pentru ptiroște și să făcé amestecat cu orez, cam jumătate –
jumătate.

Cunoștém sacii, mă uitam la saci și îi puném rând acolo sus în pod, era care scria
numele pă sac, mai ales di pă sate.1

Lăsarea de sec

La Lăsare, să spălau vasăle cu cenușă și nu să mai mânca lapte sau carne. Să punea
apă fierbinte, cenușă, apoi s-o siert și s-o limpezât vasu. În timpul postului până la amiazăț
să ajuna apoi mâncau ce-o fost, mazăre, cartofi. Să făcé lictari din prune, apoi halușt’e cu
lictari, tocană cu lictari. Haluștele erau ca și macaroanele, să făceu din făină de grâu, păstă

1 Performeră Maria Bălin, 80 ani, Sârbi, 2019.
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ei să punea oloi și lictari. La dulceață să zice lictari. Atunci să făcé în căldare, să făcea tare
și ținea tăt anu. Să punea în oale acoperite, da era fiert gros că trebuia să-l moi ca să-l poți
mânca. Să făcea tare să steie, să nu să strice.

De post să mai făcé cartofi, fasole, cartofi în bloadăr și frecați, sau tăiéți așă mai
mare și punéi numa oloi și c-on pt’ic de ceapă sau usturoi. Mazărea să făcea frecată, cu
zamă. Când nu era post, dacă ai tăiet porc punéi acolo o dărabă de pt’iciorig.2

Despre Crăciun

Abia așteptai să vie sara de Crăciun. Atunci mai demult să umbla cu gube. Aveau
copiii trăistuță să aibă unde pune mere, colac, ce ți-o dat.

Fetele și feciorii umblau separat. Pruncii începéu a umbla de când se însăra. Feciorii
și fetele umblau așă de la 11 noaptea până dimineață.

”Crăciunu bătrân zine, 
Zine chit’ilin, 
Zine, zine, supărat
Dacă știi că l-am lăsat...”

Copiii primeau mere, nuci, colaci. Amu să dau bani. Să colinda la fereastră, afară, și
apoi îi chemai în casă.

Obiceiuri de Bobotează

Să făcéu moși de paie și să puneau în copaci la fete nemăritate. Îi făceau feciorii
dacă erau mânioși pă o fată și-i tăieu crengile la arin să nu să poată sui să-l ieie de-acolo.

Să luau porțâle pă la Bobotează. Zâné și-ți lua ușița. Alțî o aruncau în râu. Era ca o
bătaie de joc pă fete. Pă dimineață pă când te scoli, no, n-ai ușâță acolo. Du-te ţi-o cată!
Mére părințî și să uitau ici-cóle, alțî le aflau, alțî nu.

Să puneau și babe la feciori. Să făcea câte o babă hâdă.

Fata Pădurii

Aici la Șugătag o fo grădinuța Fet’ii Pădurii. Și s-o dus on cioban să ieie flori să deie
la oi, că „s-o strâcat.” Și n-o mulțumit-o cu oricé și o zâs c-o suflat on vânt și toți bolovanii,

2 Performeră Maria Bălin, 80 ani, Sârbi, 2019.
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de-o gândit că acolo or muri pân pt’iatra ceie. Trebuia s-o nimerești cumva, să-i pui ceva
pe plac. Să punéu  bani ca s-o mulțumești da n-o nimerit cum, cât. 

Vorbeau de Fata Pădurii că o auzât-o oricé om cum horé și iuié. Tăt auzăm că îi mare
și urâtă și să preface în tătă forma, în altfel de femeie. Erau păcurari la oi atuncia și acolo
umbla mai mult Fata Pădurii. Marțolea tot Fata Pădurii îi.

Am fost odată la batoză și am stat de pază. Șî eram cu baba acolo în pază. O venit
on vânt din sus, cam după amniază-noapte și baba zâce: „Amu zine Fata Pădurii.” Io eram
tânăr și am înghețat de frică. Apoi n-am văzut-o, numa așă o joit de-am gândit că mână
satu.

Mai auzăm de la oameni că o fost aici on băiat... șî o zânit o cocie cu doi cai și i-o
zâs: „Unde meri? Hai, urcă, aici cu noi că te-om duce.” Apoi l-o dus și tot l-o fărâmat.

Am mai auzât de unu Râșcu și o avut o drăguță și o zâs: „Ai, cum aș duce-o cu mine-
n pădure.” Apoi o luat o femeie în car și o fo Fata Pădurii. Apoi cine șt’ii ce l-o drăgostit.
O fo femeie ca femeile, numa o avut pt’icioare de cal. Ié să făce după cum o gândit omu,
după gându omului.

Un om de-aici din sat povesté că o avut mult de lucru cu Fata Pădurii. Noaptea în
colibă méré pă el. Și-o zâs că umbla la o femeie aici în Sârbi și când o coborât la nevastă,
din sus de sat o văzut o iapă mândră sură. Și s-o gândit: ”Cum s-o pot prinde să mă duc
călărește, să nu mărg pă jos la oi!?” Tot o-ncercat s-o prindă și n-o fo rând, n-o stat. Apoi
tot s-o temut.

De la femei auzăm că nu torceau marți sara că să temeu de Fata Pădurii. Da acele o
fo démult, când eram eu coptil și merem în șezătoare și ne făcéu cu furinjine, ne drăgostéu
și pă când ne vedem unu pă altu.... Avem vo 12-13 ani, apoi fetele ne batjocoréu.

Oieritul

Cu oile urcau cam pă la 1 iunie. Stăteau pă hotar, ieșeau și apoi până în 20 septembrie
nu mai vinéu. Înainte de-a pleca la munte méré popa și făcea rugăciune. Punéi lanțu înaintea
port’ițî, înainte de plecare, să nu să nimnicească, să să țâie ca lanțu de-olaltă. Erau femei
care mai descântau. Apoi t’e ducéi cu oile la stână.

Méréi sara la știmb șî să mulgeau acolo oile, apoi nu să mai mulgeau până în ceie zî
la 12. Din laptele cela cât ai avut s-o cărâmbdit, mai nou să cântărește, înainte era pă carâmb.
Care méré după brânză le mai ducea ciobanilor cartofi, fasole, să își facă mâncare. Să mai
bélé câte o oaie, dacă era beteagă ori ceva. Dacă oaia era mâncată de lup, trebuia să ai o
dovadă să-i areți la om ori blana, ori capu, ori urechea că acolo era sămn, era potricală una,
două, ori în partea dreaptă, ori în partea stângă, ori înaintea urechii, ori înapoia urechii.
N-o fo la tăți sămnu la fel.

Înainte de a pleca la stână, să tund’eu oile.
Erau câte 5-6 ciobani, după cum o fo stâna de mare. Erau doi care strânjău brânza,

unu într-o zî, unu în alta, și care-o mărs la oi. Sterpele s-alejău dintre oi. Unu méré cu
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sterpele, ceilalți câte 2-3 méréu cu stâna. Un cioban rămânea la vatră, strângea brânză, făcea
mâncare pă când zâneu ceialalț.

Mérém la stână (sâmbră) și acolo femeile zânéu cu fățoaie, să puné jos, feștecare
avé mâncarea lui și uiagă. Apoi înt’inau. Duceau gogoși, colac cu nucă, curet’i umplut,
carne, cârnaț. Apoi să tăié mniel, 1-2, și apoi să sierbé, să făcé ciorbă de miel.

Femeile nu aveu voie să se apropie de stână, nici să treacă pântre oi, că apoi să strâcă
oile. Șî bărbații nu era voie să margă să șadă cu femei când erau la oi.

Despre cânepă

Cânepa am semănat-o, apoi când s-o copt am cules-o. Erau două rânduri, o dată de
vară, mai subțâré și ceielaltă era cu sămânță, ceie de toamnă. Zâce că-i de iarnă și de vară.
Erau topt’ili făcute. Feștecare femeie avea topt’ila ei, punea cânepa acolo, punea pt’iatra
pă ié și la dost’it. Apoi o spăla, o usca și o melița. Dint-aceie făcé fuioru și ieșeau câlți. Aici
la moară o fo pârău p-aici și topt’ila în partea din jos. Fiecare femeie care o măcinat aici o
avut topt’ilă. Acolo și-o pus cânepa și feștecare o avut a ei. Pt’iatră să puné pă ié până trece
apa păstă ié. Cam două săptămâni stătea acolo sau mai mult, depinde cum o fo timpul, de-
o fo frig o trebuit mai mult, de-o fo cald mai puțin, după cum o fo apa. Apoi o usca, să puné
pă gard și să melița apoi. Tăte pozdăriile ieșeau din ea. Apoi la hrebdincă și apoi făceau
t’iară. La femei le-o fo greu, nu ca amu. Din câlți să făceau saci de moară, lipideauă. Fuioru
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era mai lung și rămânea și să făce gat’ii din el. Înainte o fo numa din cânepă, apoi să făcea
cu on hir de bumbac, un fir de tort. Să  făceau cămăși, gat’ii. Era lucru la femei atunci. Și
le serbei, nu le spălai. Le punei în bărbânță, le lăsai să steie și turnai apă serbinte, cenușă și
paie de ovăz ca să gălbinească torturile. Înainte o fo cămeșâle cum ai lua on hatijac în spate,
apoi s-o încrețât, s-o cusut pene pă ele. Pă d’i ista capăt apoi faine le-o făcut. Io până am fo
de 16 ani nu am avut bocanci, avém opt’inci din oargă, apoi se aduceu ”de cameră”.

Tineri fujiți

Majoritatea p-aci o fujit. Să duceau la on prétin, stăteau on pic, o săptămână, nu
zânéu o săptămână, două și gata, ce le-o putut face apoi?! Și o soră de-a mé o fujit în Prundu
Moldovii. O fujât aici prima dată, apoi s-o dus pân Botiza. Să-nțălejău tinerii din timp, apoi
plecau. 

Io am fost cu on băiat, on verișor de-a mneu care n-o șezut cu femeia, la o fată. O
zâs părințî cătă el: „-Du-te la Tibil și péță acolo!” Am mers acolo și tăt o fo bine, le-o plăcut
de el că băiatu o stat bine, o avut o stare materială bună. Da o zânit drăguțu fetei, fata o
ieșit după el și-o fo buni duși. Fata ce s-o gândit: „Amu o zânit aieștia a pețî iar mama și
tata vréu să merg acolo de noră.” La fată i-o plăcut de acela și s-o dus, n-o mai stat. 

O fo mulți pețâtori pă care nu-i voiéu părințî și peste voia lor se ducea fata. Apoi
care o avut posibilitatea făceau nuntă, care nu, să cununau și făceau o petrecere când zinéu
de la biserică și gata. 

În pețât ai mărs cu on prieten. Fecioru discuta cu fata și cel care îl însoțea vorbea cu
părințî: 

- I-ar plăcea la fecioru ista de fată, nu ați fi de-acord să i-o dați? Să vie de jinere
sau să margă fata de noră.

După ce erau înțăleși, méréu și părințî băiatului la fată în pețât, da până atunci nu méréu că
le era óricum dacă îi refuza. Dacă nu voiau să deie fata, îmi ziceau: „- Nu o mărităm așă
iute, încă-i tânără.” Băgau motive.

Despre zestre se discuta când méréu părințî, îi dădea un pământ sau ce îi dădea de
zestre. Fecioru primea ca zestre car, boi, oi, iar fata primea vaci, oi, care-o stat mai bine îi
dădeau și fetei o pereche de junci. Când veneau di pă sate, aducéu zestrea cu caru cu boii
după nuntă la o săptămână. O fo o nevastă din Breb la noi, apoi o adus zestrea în ladă și o
pus lada pă car.

Nunta

Nunta se făcea acasă. Toamna se făceau mai multe nunți și primăvara. Cam cu 2
săptămâni înainte de nuntă se chema. Méréu câte 100 de oameni. Mireasa, cu o prietenă
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de-a ei, o drușcă, chemau la nuntă. Mirele iară mergea cu stegariu să cheme oamenii.
Nunta se făcea sâmbăta, mai dup-aceie și joia, duminica. Mireasa avea câte 2-3-4

druște. Toate așteptau să le cheme de druște. Ele făceau cununa miresî ori o cumpărau. 
Stegariu era prieten bun cu mirele sau verișor. Amu-s 4-5 stegari, câți pretʾini ai.

Steagu să înstruța cu pânzături, cipci, să făcea mândru. Pânzăturile să luau de la femei din
sat. Dacă să închiria, plăteai pentru el. Stegaru o fo ca șefu, el coordona nunta. Urmărea să
fie horincă pe mese pentru toți ori mâncare. După ce veneau de la cununie, steagu să punea
la grindă. 

Când era nuntă, se scotea patu, lada, să puneau mese. Mirele avea nuntașii lui și mi-
reasa ai ei. Când méréu la cununie, méré mnirile înainte și mireasa după el. Mireasa era
îmbrăcată cu cămașă, iarna avea și gubă, care nu o avut, o împrumutat. Dacă te-ai vrut mă-
rita și nu ai avut cămașă, te ajutau și alte fete să îți termini cămașa. Avea sumnă nouă. Părul
era împletit și pă cap avea cunună. Cununa druștelor era făcută cu bumbuști de mai multe
culori și era înaltă de trei degete. S-o făcut pă pânză. A miresei era altfel. 

De mâncare să făceau gogoașe, curetʾi umplut, colac cu nucă, supă. Se făceau mai
multe turte. Mâncarea se făcea într-o căldare mai mare. Erau și țâpoi, împtʾistriți și să băga
pânzătură pân mnijloc. Și stegariu avea colac cât o roată de plug, mare de tătu. 

De primaș dată, când am fost eu, cum am apucat, ca dar de nuntă o fată ducea două
căni de grâu și on bărbat o litără de horincă. Când ai mărs la nuntă, ai dat daru. Amu să pun
bani în plic. Când să juca mireasa, să dădeau câți leuți ai avut, cum ai stat de bine așă ai
jucat-o. Dacă ai avut bani, ai jucat-o de mai multe ori, dacă nu, ai învârtit-o o dată, de două
ori și gata. Când nu mai putea mireasa, mai juca și drușca în locu ei. 

Nunta ținea după cât de înstărit o fo omu, care o avut mai mult până a doua zi pă
după-amniazăț, dacă nu erau așa avuți mirii, în zori de zuă ai plecat. 

Muzica era cântată de zongoraș, dobaș și ceteraș, erau din sat. 
Se făcea și jocu găinii cu strâgături la nănași ca să primească mai mulți bani. Găina

să pregătea fain, cu țâglare în gură. După ce o dădeau la nănași, să punea pă masă și să
împărțea la tătă lumea.

Mai demult, n-o fo ca amu, erau căsâle mici aveau câte două camere. Apoi stăteau
tinerii în aceeași cameră cu socrii. Atunci erau câte trei generații într-o casă șî nu să sfădeau. 

Jocul

Se făcea atunci pân șuri. Era mai greu că nu erau atâția bani și la ceteraș trebuia
să îi dai bani. De la 15-16 ani mergeau tinerii la joc. Fetele începeau să învețe a juca de la
7-8 ani. Jucau desculț, așă le umblau picioarele, de numa. Care nu juca bine, nu o chema
nime. Băieții strâgau fetele la joc. Care apuca mai iute a o strâga, cu acela trebuia să margă,
n-o avut ce face. De nu, o scoté din joc. 3

3 Performer Pătru Balint, 82 ani, Sârbi, 2019.
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