
Iară după cununie
O s-avem pân fărtăţâie
Prieteni din copilărie.

A. 159

Staroste:

- Aici-ntre dealuri şi văi
Unde-s prelucanii mei
Prietenia e mai mare
Şi-l leagă pă hiecare
De la mic pân’ la moşneag,
La vecinul cel mai drag
Ş-aşa după cununie
Fac uspăţ de fărtăţâie.

A. 160

Cântec:

- Frumosu-i codru de fag
Şi bădiţa ce mi-i drag;
Frumoasu-i zău, pă la noi
Cu dealuri şi cu zăvoi.

Pă dealu’ Prelucii-n sus
Dusu-s-o bădiţa dus, 
Pă umăr c-o coasă lată
Să cosască iarba toată.

CERCETARE ÎN TEREN EFECTUATĂ DE CĂTRE
ECHIPA C. J. C. P. C. T. MM. : CORINA ISABELLA
CSISZAR, NICOLAE PĂUNA SCHEIANU, FELICIAN
SĂTEANU, ALEXANDRU CHIORAN, FLORIN AVRAM

Obiceiuri din Coruia

Construcþia  caselor în Coruia

Când se hotãra feciorul sã se cãsãtoreascã, trebuia sã-ºi facã o casã.
Din moºia pãrinþilor, dacã aveau încã un loc în sat, o bucãþea de
pãmânt, ogradã, acolo sã hotãra sã ridice casa.
Se bãtea un þãruº, un ºtei, ºi de aici se înãlþa casa, atâta de latã sau atâta
de lungã. Avea douã cãºi ºi tindã. Se fãcea ºpori din lut, nu de ser, ºi cu
hudã, unde era bãgat un cuptioraº de aiesta ºi jos rãmânea un loc gol
unde dormea mâþu’.
Noi tãþi ne strângeam sara acasã, în aceeaºi casã, unde era ºporu’. Mai
ales iarna merem cu sãniuþa ºi vinem sara acasã ºi ne zice: “Bãi, hai,
mai iute, sã þi sã uºte obdielele.” Aici ne strânjem tãþi în jurul mesii, la
prânz ºi cinã.  Sã sãpau ºanþuri nu prea adânci ºi sã umpleau cu ptiatrã
di la râu, cu pietriº.
Fodomentu’ s-o fãcut mai încoa un ptic, din ptiatrã calcaroasã, care sã
aduce dintr-un sat de aproape, Coaº, ºi sã scotea în bucãþi, aºe în tãblii
mari. Io am mãrs acolo ºi-am comandat, mãi, vreu, sã fac casã la coptil,
dã-mi doi stânjeni. Când ãla o trimãs vorbã: “Bade Gheorghe, hai, cã
þ-am scos ptiatra”, eu am chemat zece ori doiºpe care ori mai multe, de
aici din sat dupã ptiatrã. Tãþi am mãrs în clacã într-o zi ºi am adus ptia-
tra acasã. La tãþi oaminii aceia li s-o dat câte on pãhar de horincã ºi
câte o pancovã când o vinit acasã cu ptiatra ºi-o descãrcat-o.
ªi apoi când o fo’ gata de adus ptiatra, într-o sarã, când o socotit gazda
cãsii, o fãcut o masã pentru tãþi care o mãrs la el în clacã.
Nu sã începea construcþia în zi de sãrbãtoare cât de neînsemnatã, nu se
începea vinerea, fiindcã în foarte multe cazuri vinerea nu sã lucra
deloc, nici la sãpat nu sã mergea. Zicea cã lucrul vinerea este aducãtor
de furtuni; în special în vinerea de Rusalii ºi în vinerea de Sâm Petru
nu sã lucra, sã nu cumva sã batã gheaþa, sau sã iasã apa.
Dupã ce sã sãpa fodomentu’ sã începea construcþia casei. Înãlþimea de-
pindea de posibilitãþile omului, da’ nu sã fãcea prea înaltã.
Bãrbaþii care fãceau casa nu trebuiau sã fie neapãrat tare voinici, ci tare
pricepuþi, pentru cã fodomentu’ cel din piatrã trebuia sã-l facã cineva,
ca piatra ceie sã sã leje. O pus douã pietre aºa ºi cea de-a treia care
vinea pãstã iele, trebe sã acopere, ca sã nu-i dai voie sã sã desfacã. 
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Cine doarme primăvara,
Plânge iarna.



A. 161

Staroste:

- Noi aicea am vinit
Şi cu drag ne-aţ’ ominit.
Pântru asta vă mulţămnim
Şi mult bine vă dorim,
În cinste mare să trăiţ’
Şi cu drag să vă iubiţi!

A. 162

Cântec de surate:

- Tu surată surătucă,
Cât îmi eşti tu de plăcută
Laolaltă-om povesti
De năcaz şi bucurii!

A. 163

Cântec de fărtaţi:

- Iar noi bărbaţi de frunte
De la vale şi din munte
Ne-ajutăm unu pă altu
Şi ne ajutăm şi satu.

ªi pã urmã începea zidu’ când era terminatã aceie. Zidul pã acele vre-
muri sã fãcea din lemn, talpã ºi în faþã ºi dupã casã ºi pã crestul, ºeºi
(aºa sã numesc la noi niºte stâlpi) de lemn la care li sã fãcea o gaurã în
talpã, bãtutã cu dalta, sã sculau în picioare ºi pã ei sã puneau cununi.
La grinzii de deasupra li sã zicea cununi.
Dupã ce aceie era rãdicatã, la ºeºii aieºtia li sã fãcea pã mijloc un fel de
jgheab, ºi acolo sã bãga bârne; lemn crepat ºi slobozât acolo. Pã acela
sã bãteau un fel de leþuri ºi sã liptea cu lut frãmântat cu paie. Da’ ºi
acolo trebuia sã fie niºte oameni care sã pricepea, sã-l facã sã sã
lipeascã. Iei îl bãteau pã dinãuntru ºi rãmânea neted. 
Pã urmã pã dinafarã îl bãtea dinãuntru, cã pã când dãdea cu cel 
dinãuntru sãrea cel de dinafarã.
Când era gata casa, sã fãcea acoperiºu’. În sat erau niºte oameni la care
li sã zicea lemnari. Acoperiºu’ era tãt din lemn, din corni, grinzi, sau
cum le zice mai nou, cãpriori. Aceia oamini ciopleau lemnul, jghebuiau
cu dalta, trãgeau de ei, le puneau corni. Sã învelea cu ºindrilã. Sau sã
puneau pã o casã de aceie cinci – ºasã carã de paie. Jos la streaºinã sã
începea a pune paiele din jos în sus ºi sã cãlca roatã.
Într-un colþ de la fundaþie sã punea într-o basma, într-o zadie douã cãci-
ulii de ai ºi o filã dintr-o cãrtiuþã de rugãciuni cu Tatãl nostru ºi dupã
aceia sã zidea.
Când o fost casa gata, lipitã ºi vãruitã, cã nu era tencuitã p-atunci, era

chemat preotul sã facã sfeºtanie. Venea preotul, fãcea slujbã ºi apoi
fãcea cruce în cele patru colþuri ale casei cu o lumânare din cearã, pe
perete ºi scria INRI.
Când sfeºtania era gata, nu mai avea ce-i pune alte cele.
Apoi sã aduceu în casã lucrurile de mobilier, douã paturi cu saltea de
paie, strujac îi zicea, cu paie de ovãz, cã erau mai bune, erau moi. Sã
aduce masã, laiþe, un dulap, lãdoi. Lãdoiul era un dulap în care se pãs-
trau hainele, un fel de laiþã numa’ cã era închisã. Acolo sã punea îm-
brãcãmintea de sãrbãtoare. Nu haine de tãte zilele. Acele sã puneau 

Tânăr leneş,
Bătrân nevoiaş.
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Foto F. Săteanu: Coruian bătând toaca, Coruia, 2007 



A. 164

Staroste:

- Ce horincă bună-avem!
Îi păcat să nu o bem.

Dar să-mbdiem şi pă
cetăraş’
Că ii ne dau la joc curaj!

Ia de-aici, măi Văsălică,
Numa’ o gură de horincă!

Colecţia DAN BURZO

Cântece de nuntă
Măhăceni, Alba

A. 165

Cântecul cununii
miresei:

Az îi joi, flori le culeg,
Mâine-i vineri le aleg,
Sâmbãtã cununã fac,
Duminecã o pui pe cap.

Verde-i cununia me,
ªez’ bade cu cine-i vre
ªi cu cine þ-o plãce.
Ochii mei nu te-or vedea

acolo ºi duminica mama sau soþia, de acolo luau haine, cãmaºã,
izmene; în raport de anotimp era pieptar, cojoc, cãput, cioareci, cuºmã,
când era frig.

De la Graþian Pogãcian, 79 de ani, Coruia, 2007

Prelucrarea cânepei

Pã vremea aceea, în tãte satele din zona noastrã sã cultiva cânepa.
Cânepa era materialul din care se fãceau hainele, cearºafuri, ºtergare,
cãmãºi. Cânepa sã semãna, când sã fãcé, sã culegé, sã alejé sãmânþa di
pã ié, sã puné în saci sã sã toptiascã, sã bãga în râu. Acolo sã þâné în jur
de douã sãptãmâni. Dacã ai avut norocul sã nu iasã râul ºi sã þ-o ia. Sã
aºeza acolo, sã bãtea niºte þãruºi, cu cârlig ºi sã punea o ptiatrã pã ié.
Sã spãla când o scotea de acolo, o aducea de acolo, o aducea acasã, o
usca ºi o meliþa.
Meliþa îi un lemn lung de vreo doi metri, gãurit pã mijloc, ºi în douã
leþuri bãgat un cui, ºi p-acolo o fãcé fuior. Dupã ce o ajuns fuioare tre-
buia periatã, adicã era o perie de lemn cu colþi de ser, aºã subþiri fãcuþi
ºi-aceia erau fãcuþi de fierarul de la noi. ªi din periatul iesta sã scoteau
trei produse: fuiorul, cel mai bun, urzala, mai puþin bunã ºi câlþii.
Fuiorul sã torcea subþire ºi apoi sã urzea. În fiecare gospodãrie era un
urzor la care i se dãdé drumul sã sã învârtã. Aici erau douã vase cu
douã gheme. Unitatea de mãsurã era rãºchitoru’, nu metru. Le lua jos di
pã urzoi, º-apoi trãgea pã rãzboi. Îi greu, dar foarte frumos era. Pã sulul
dinapoi sã punea pânza, era acolo o ºfoarã cu fuºtel, pe care se bãga
urzâtura asta ºi unul le þâne acolo ºi altul le trãgea ºi bãga, ca sã nu se
agheþe deolaltã o vergea, ori douã, la fiecare învârtiturã.
Amu nu sã mai face, da’ ieri, fãrã sã vreu m-am uitat ºi încã am aflat o
legãturã de vergele de acele ºi sulul ºi sucala. Ce-i sucala? Când sã
trãgea sus, apoi sã dãdea pân iþã. Iþãle îs fãcute pã doi fuºtei, acuma de-
pinde de cum ai vrut s-o þeºi, cã s-o vãzut ºi douã iþã ºi patru iþã. Iþãle îs
un fel de laturi fãcute pã doi fuºtei. Pânza asta subþire sã þese de obicei
în douã iþe. Dupã ce-o trecut pân iþã, sã bãga pân spatã, le dãdea ºi altul
bãga cuþitul ºi trãge pân douã fire, în dinþii de la spatã. Apoi sã lega la
sulul din faþã unde era legatã o bucatã de lemn cu gãuri în ié ºi o trãgea
ºi bãga un cui. Aºé vreu sã sie de întinsã.
Apoi era suveica, care sã plimba pântru fire, da’ erau piedicile care
cãlca pã iþã ºi îndepãrta firele în sus ºi în jos, ca sã intre suveica. Era o
cutie cu o roatã ºi cu un cui sus pe care sã fãcea bãteala. Din lemn de
soc fãcut pã niºte þevi de 20 centimetri, acolo sã fãcea bãteala, adicã
aceia ce sã bãtea între fire. Era ºi o hore pã vremea ceie:

Sã mã fac o suveicuþã,
La mândruþa în mânuþã.
Sã mã dé di mânã-n mânã
Pântre fire o sãptãmânã.
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Pomul care nu rodeşte,
Trabă tăiet.



Cã ti-i duce la alta.
Nici gura nu te-a mustra
Cã-i iubi-o pe alta.
Cununã, dragã cununã,
De-aº ºti cã te fac spre bine
Te-aº tãt face pânã mâne!
De-aº ºti cã te fac spre rãu
Te-aº þâpa într-on pãrãu,
Unde-i apa curgãtoare,
Sã te duci pã ea la vale!

A. 166

Se continuã cu cântecul de
rãmas bun:

Ie-þ‘ mireasã zua bunã
N’ireasã, n’ireasã

(refren)
De la tatã, de la mumã,

N’ireasã, n’ireasã

De la fraþ‘ de la surori,
N’ireasã, n’ireasã

De la grãdina cu flori,
N’ireasã, n’ireasã

De la ºir de busuioc,
N’ireasã, n’ireasã

De la feciorii din joc!
N’ireasã, n’ireasã

Busuioc cernut pã masã
N’ireasã, n’ireasã

Dã, mamã, cu pumnu-n
masã

N’ireasã, n’ireasã
Numa’ nu mã da de-acasã

N’ireasã, n’ireasã
Dã, mamã, cu mãtura

Adicã de-acolo îl lua, apoi îl dãdea ºi sã cãlca iþãle dupã fiecare o datã
ºi tãt închega acolo ºi aºé sã fãcea pânza.
Din câlþi care sã fãcea mai groºi, sã fãcea cearºafuri, ºtergare, faþã de
masã, dosoaie, le zâce la noi ºi sã facé cât ai vrut, cât era spata. Cã era
spatã de 10, de 12. Þolu’ sã puné în casã dinainte pã jos, erai cineva cã
ai avut pã jos þoluri de cârpe. Mai mult, în ultima vreme sã ºi vindé cã
vineau oamenii mari ºi le cumpãra cã erau de tãte culorile.
Când o gãtat cu râzboiu’ o scos pânza ºi pã aceie când ploua o-ntindea
pã ogradã ºi sã cobdilé.

De la Graþian Pogãcian, 79 de ani, Coruia, 2007

Locuri moºtenite din bãtrâni

Tãte s-o moºtenit din moºi strãmoºi, dupã rudenii. Cela o fost a
Conþãºtilor, cela a Mojenilor, cela a Þânþãnilor.
În fiecare an mãrg la Paºti cu coºarca sau cu coºerneu’, cu cela mare,
cu pasca. ªi-o vinit pã ptiatra lui, deci n-o mers unul la celãlalt. Fiecare
s-o dus pã ptiatra lui, din moºi strãmoºi. Ca în bisericã unde o fost 12

Omul care să osteneşte, oriunde merge îi de cinste.
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Foto F. Săteanu: Biserica veche, Coruia, 2007  



N’ireasã, n’ireasã,
D-îngã tine nu mã da!

N’ireasã, n’ireasã
Busuioc cernut pã masã.

N’ireasã, n’ireasã
Rãmâi, mamã, sãnãtoasã

N’ireasã, n’ireasã.
Dacã nu ai fost voioasã,

N’ireasã, n’ireasã
Sã mã vez’ umblând pin
casã!

N’ireasã, n’ireasã.

Busuioc cernut pã jos,
N’ireasã, n’ireasã

Rãmâi, tatã, sãnãtos,
N’ireasã, n’ireasã.

Dacã nu ai fost voios,
N’ireasã, n’ireasã

Sã-mi mai vez’ umbra pã
jos!

N’ireasã, n’ireasã

Dragele mele surori,
N’ireasã, n’ireasã,

Grijâþ ºî de-ale mele flori
N’ireasã, n’ireasã.

Le udaþ‘ ºî le sãpaþ‘
N’ireasã, n’ireasã,

Numa nu le blãstãmaþ!
N’ireasã, n’ireasã

La portiþa uliþî,
N’ireasã, n’ireasã

ªade mama n’iresîî,
N’ireasã, n’ireasã

Sã roagã la sfântu’ soare
N’ireasã, n’ireasã

Sã þâie zua mai mare
N’ireasã, n’ireasã.

strãnii, aºe o fost ºi aici. Fiecare ºi-o pãstrat locul lui, dupã rudenii.
Tradiþia se pãstreazã ºi astãzi. Care-o stat pã strana nemneºeascã pã
dreapta, tãt pã dreapta stau ºi acuma. Care-o stat pã strana iobagilor,
care-o fost niºte oameni sãraci, tãt pe strana aia stau.

De la Vasile Conþ, Coruia, 2007

Obiceiuri de nuntã la Coruia

Chematul la nuntã. Chemãtorii

Când s-o însurat feciorul, o mãrs la fatã a peþi. De acord eºti, sã vii,
punem zâua ceia, p-atunci.
Cei care chemau la nuntã erau chemãtorii. Mireasa avea chemãtori,
care mereu pãstã tãt cãlare în sat ºi în alte sate sã cheme dacã aveau
rude. Dacã s-o întâmplat sã nu fie careva acasã, apoi chemãtorii aveau
niºte palþauã, niºte bote frumos împodobite cu douã zadii, una roºie ºi
una primitã de la o fatã, de la pretina lui. ªi aici era bãgatã verdeaþã ºi
bosâioc. O vinit sã vã cheme la nuntã ºi n-aþi fost acasã, da’ dumnea-
voastrã ºtieþi cã-i nuntã, bãgau în zaru’ de la uºã un sir de bosâioc.
Când vineai acasã, videai c-o fost chemãtorii ºi n-ai fost acasã. Asta era
valabil, nu trebuie sã umble mirii ºi socrii sã invite.
Erau mai demult la nunþi cai aºé de dresaþi, cã intrau în casã cu ei ºi de
pã cai cerea mireasa chemãtorii. Cã nu iera numa’ aºé, haida la cu-
nunie. Mirele trimitea doi chemãtori ºi dacã nu ºtiau cere mireasa, ié nu
vroie sã zie.
ªi eu am fost la o nuntã, numa’ sechereº, cã avem carã multe, n-am
avut altã funcþie. ªi am stat la bisericã ºi o zâs sã mã duc cu doi chemã-
tori. ªi am mãrs acolo, am tras caii înaintea ºurii, sã mãnânce, n-am
avut ce face. ªi-o vinit starostele de acolo, îl cunoºteam io: “Bãi, hai,
cã aieºtia nu ºtiu cere mireasa, ºi ieºtia n-o lasã sã margã.” ªi apoi m-
am dus io º-am cerut mireasa. Eram tânãr. Acolo când am fo’ sã fãcea
la nuntã plãcintã cu brânzã de oi. ªasã sute de plãcinte pãntru tãþi
nuntaºii ºi erau în spate lângã sobã de n-am ºtiut ce-s.
O fost 4 chemãtori la mire ºi 4 la mireasã. Înainte de a mere la cununie
cei opt chemãtori joacã în casã dansu’ chemãtoarelor. Nu juca nimeni,
numa’ aceia opt. Fiecare fatã avea cumpãrat pãntru chemãtor câte un
struþ care sã punea în clop. ªi fiecare chemãtor o jucat fata care i-o dat
struþul. Lumea stãtea pã margini ºi iei învârtea douã, trei fogaºuri
dintr-un joc. 

De la Graþian Pogãcian, 79 de ani, Coruia, 2007
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Harnicul găseşte tot timpul de lucru.



C-are-o fatã cãlãtoare,
N’ireasã, n’ireasã

Pã pãmânt rãtãcitoare,
N’ireasã, n’ireasã.

Piste dealuri, piste munþi
N’ireasã, n’ireasã

La pãrinþ‘ necunoscuþ‘;
N’ireasã, n’ireasã.

Pintrã dealuri, pintrã vãi,
N’ireasã, n’ireasã,

La pãrinþîî strãinei.
N’ireasã, n’ireasã.

A. 167

Cuvânt de rãmas bun
cãtre pãrinþi:

Gând bun, gând frumos,
De la Domnu’ Cristos,
La casa ãstor oameni 
de-omenie;
Aºa rosteºte pin gura me
Tânãru n’ire:
Draji pãrinþ‘: tatã ºi mamã,
Iatã c-o adus Dumnezo
ceasu’
De ies ºi pãºesc pragu’ din
casa dumneavoastrã,
Sã cuprind sfânta tainã a cu-
nuniei.
Da’ pânã nu ies ºi nu pãºesc, 
O vorbã de iertare vã ros-
tesc.
ªi prin gura vornicului mare

Vreu sã-mi cer astãz’ iertare.

Iertãrile

Muzicanþii erau separat. O avut fiecare a lui. O fo’ tri muzâcanþi:
primaºu’, contralãu’ ºi gordonuºu’.
Sã gãtau sã margã dupã mireasã. Da mai întâie mereu dupã nãnaº. Era
numa’ unu’ maximum doi. Un singur nãnaº la amândoi mirii. S-o dus
apoi la bisericã. Era câte un staroste ºi la mire ºi la mireasã. ªi-o luat
bulciug (rãmas bun) cã i-o crescut.
Meré la bisericã cu care cu cai cu ciucalãi. Meré cu câte ºase, ºapte,
carã, depinde cum ai chemat tu. Caii sã înstruþa cu planchite ºi ciucalãi
ºi ºterguri. La bisericã o aºteptat mirele ºi mireasa. El o chemat doi
chemãtori sã margã dupã mireasã cã el pleacã la cununie ºi sã vinã ºi
ié. Da’ ºi dupã mireasã când o mãrs, o trebuit a grãi. La mireasã te-ai
bãgat în casã, i-ai spus la staroste sã ieie bulciug, cã mereu la cununie. 
“No, da’ nu v-o dau pânã nu grãiþ.” Nu tãtã lumea o ºtiut cere mireasa.
Cã te fâstâceºti de oamini.

Cinstitã oaste ºi adunare,
Vã rugãm de un cuvânt de ascultare
De la mic pânã la mare.
Noi aºa am prins de veste,
Cã la curþile aceste,
Ieste-o floare neînfloritã
De a nostru crai iubitã.
C-a nost tânãr crãiºor
Plin de dragoste ºi dor,
Dimineaþã s-o sculat,
La râul Iordan o plecat,
Faþa vesel ºi-o spãlat
ªi frumos s-o îmbrãcat
ªi pã cal o-ncãlecat
ªi din goarne o sunat
Douã sute o adunat, 
25 de feciori boieri.
ªi-au plecat la vânãtoare,
De la rãsãrit de soare,
Pânã la apus de soare.
Când o fost la apus de soare,
O dat de urmã necunoscãtoare.
A nost tânãr crãiºor,
Plin de dragoste ºi dor,
De pe deal s-o descãlecat
ªi în casã o intrat.
ªi-ºi fãcurã ochii roatã
ªi sã uitã pân casa toatã.
Vãzu floarea cea frumoasã
Care nu sã veºtejeºte,
Nici bruma nu o primeºte.

Dacă nu te apleci la pământ nu poţi culege hribe.
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Draji pãrinþ‘ car’ m-aþ‘ nãs-
cut,
ªi cu greu ce m-aþ‘ crescut,
D’e v-aþ‘ dus cumva la târg,
Aþ‘ fost tãt cu mine-n gând.
Din leagãn sã nu cad
ªi la foc sã nu ma ard.
În fântânã sã nu t’ic (pic),
ªî la foc sã nu mã frig.
ªî când m-am fãcut mai
mare
V-am fãcut ºî supãrare,
Cã spuneam cã-m’ trãbã
multe
ªi voi nu aveaþ‘ de unde.
Iarã de m-aþ‘ trimes undeva
Poate v-am întors ºî vorba
Cã mai zâceam’, ºî eu, ba!
Da amu’ la a me plecare
Io mã rog astfel de iertare:
Sã le lãsaþ‘ tãte neºtiute
Dupã cum o fost fãcute
Vã sãrut faþa ºî dreapta
Ca sã-m’ daþ‘ un bun cu-
vânt,
De cale albã ºî noroc!

A. 168

Cuvânt de rãmas bun
cãtre fraþi ºi surori:

Cu cuvânt de rãmas bun
Sã îndreaptã cãtã drajii lui
fraþ‘ ºî surori,
Cu care-o crescut laolaltã,

Am vinit sã ni-o daþi
Cã de noi tãt nu scãpaþi
C-am venit cu târnãcoape,
S-o scoatem cu rãdãcinã
S-o ducem înt-a lui grãdinã.
Aiasta nu-i floare
Cã i-o tânãrã crãiasã.
Care-a fi a lui mireasã.
Mireasã din doi pãrinþi,
Ce-ai gândit sã te mãriþi,
Cã te bagi între strãini,
Ca ºi floarea între spini.
Cã bãrbatu’ nu þî frate
Sã gândeºti cã nu te-a bate.
Soacrã-ta nu þî mamã
Sã bage de tine samã.
Frunzuliþã flori de rouã,
Iar tu, crãiºor nouã,
Ruptã þi-i inima-n douã
Curge valea cu bulbuci,
Gatã-te cã acum te duci.
ªi nainte de-a pleca,
Sãrutã pã maicã-ta,
Mult în braþe te-o purtat,
De rele te-o apãrat.
Ie-þi mireasã zâua bunã,
De la mama ta cea bunã,
De la grãdina cu flori,
De la fraþi de la surori,
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Ca o creangã d’in acelaº‘
pom,

ªî zâce:

Drajii mei fraþ‘ ºî surori,
De v-am supãrat cândva,
Poate la masã mâncând,
Ori în grãdinã lucrând,
Bine, rãu, cum am trãit,
La nime n-am povestit.
Am trãit ºî noi ca fraþ‘
Aºa cum trãiesc ºî alþîî
Da’ acuma când io plec
Sã le lãsaþ‘ tãte neºtiute
Dupã cum o fost ºî fãcute
ªi sã-m’ daþ‘ un cuvânt bun,
De cale albã ºî noroc!

A. 169

Cuvânt de rãmas bun
cãtre bunici:

Apoi cu cuvânt de rãmas
bun
Sã-ndreaptã cãtre bun’i
(bunici)
Care l-o þânut în braþã,
ªî i-o dat bunã povaþã.
Dacã v-am supãrat cu ceva,
Vã rog sã mã iertaþ‘, un cu-
vânt bun sã-m’ daþ‘
De cale albã ºi noroc!

De la grãdina din vale,
De la pretenele tale,
De la fir de busuioc,
De la feciorii din joc,
De la fir de tãmâiþã,
De la fete fecioriþã.

Uitã-te odatã pân casã
Tãtã lumea lãcrimeazã,
Dupã tine ºi ofteazã.
Mai ales pãrinþii tãi,
Cã nu sunt de vinã ei.
Cã te-o cerut mai aproape,
Tu n-ai vrut numa’ departe.
Acuma-i pã voia ta,
Hai, ºi nu mai lãcrima
Hai, acum la cununie,
Cã-i verde frunza-n vie.
Cã dacã frunza s-a usca,
Popa nu te-a cununa.
ªi un fir de busuioc
Sã le deie Dumnezãu noroc.

De la Nicolae Avram, 78 de ani Coruia, 2007

Nu necăji necazul până nu te necăjeşte el pă tine.
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A. 170

Cuvânt de rãmas bun
cãtre unchi ºi mãtuºi:

Tãt cu cuvinte de rãmas bun
Sã-ndreaptã cãtã mãtuºi ºi
unchi,
Din amândouã pãrþâle,
Cãtã veri ºi vere
Cãtã vecini ºi vecine
Care tãþ‘ acia-o vinit
Sã-l petreacã la sfânta tainã
a cununiei
Dacã l-o supãrat cu ceva
Îi roagã sã le lase tãte
neºtiute
Dupã cum o fost fãcute,
ªî sã-i deie un cuvânt bun
De cale albã ºî noroc!

A. 171

Vornicul încheie astfel:

Sã zâcem o sfântã rugãciune
Cã cine-ncepe cu Domnezo
Cu El ºî gatã.
Sã zâcem un sfânt Tatãl
nost’,
Iar din partea me
Binecuvântat sã ºie (fie)
Drumu’ pe car’ az’ porneºti,

Aruncatul viderii pãstã casã

Când o ajuns la mireasã, mirele cu oastea lui ºi cu starostele s-o bãgat
în odor ºi acolo o fost starostele miresei. Acela o ieºit cu o uiagã cu
horincã, cu pene, cu struþ. ªi o prins a stãrosti. Sã certau laolaltã cã nu-i
bine, cã au greºit calea. S-o adunat acolo tãt certându-se.
Apoi îi lãsa sã intre în curte ºi acolo era pusã o masã cu o videre cu apã
ºi niºte busuioc. Fetele pe care le-o chemat de stroptitori mireasa
ºideau roatã înºirate pã lângã videre. Fetele aveau câte un blid cu grâu
ºi un colac fãcut. Colacu’ acela trebuia sã-l cumpere starostele, cu nu
ºtiu câþi lei. ªi sã târguie. Banii aceia îi folosea la danþu’ miresei. Fetele
puneau banii pã care-i cãpãtau de la staroste pã colac. Dacã n-o ºtiut
grãi chemãtorii mirelui, atunci o cumpãrat starostele colacul pã bani, ºi
acela o fo a lui. Api o trebuit sã se învârteascã pe lângã scaun:

Þâpaþi grâu, nu þâpaþi pleavã,
Mirele ni-i de treabã.

Þâpaþi grâu, nu þâpaþi neghinã
Cã ºi mireasa ni-i bunã.

Chemãtorii miresei aveau sarcina sã nu lase ca ceilalþi sã rãstoarne
viderea, o pãzau. Ãºtialalþi sã îmbulzau cu orice preþ sã apuce gãleata.
Feciorii mirelui sãreau la gãleatã s-o arunce pãstã casã. 
Se crede cã familia miresei poate cu apa aceie sã facã în aºa fel, încât
mirele sã nu aibã puteri depline asupra miresei.
Starostele miresei stãtea la uºã ºi începea o discuþie:

- Cine sunteþi voi ºi ce cãutaþi pe la noi?
- Noi suntem solii unui împãrat, 
Dintr-o þarã înaltã, 
De unde binele stã baltã,
Porcii cu cuþitu-n stinare,
S-ajungã sã-ºi taie fiecare.
Împãrãteasa vré sã ºtie darã,
Ce bani umblã-ntr-a lui þarã?

Nãnaºii cei mari, cã numa’ mirele avé naºi, puneu bani în farfuriile cele
ºi intrau în casã. Starostele vinea în mijloc, cã el conducea 
ceremonialul.
Se aduce o oalã mare de lut cât un ciubãr, de cureti umplut ºi un fel de
guiaº cu carne de oaie.
ªi mirele avea ceteraºii lui ºi mireasa p-a ei.

Cine n-a juca mireasa,
Nu-i pãcat sã-i ardã casa.

Tãtã lumea juca mireasa, începe nãnaºul care pune bani mai mulþi, apoi
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preacinstite n’ire,
ªî bunu’ Dumnezo sã-þ‘ deie
Mult noroc ºi fericire!
Sãrutaþî-vã pãrinþ‘ ºî fraþ‘
C-apoi merem spre nãnaºi!

Dupã ce vornicul mare (al
mirelui) rosteºte aceste cu-
vinte de rãmas bun în nu-
mele mirelui, alaiul porneºte
dupã nunii mari. în drum
spre aceºtia se rosteau mai
multe strigãturi de tipul:

Frunzã verde de mãrar,
Fainã nuntã este-n sat,
Cu n’ire ºî cu stegari,
Noi merem la nunii mari.
Pânã-n capu’ satului
La cerutu’ steagului,
Nime-n lume nu ni-i drag,
Ca fecioru de la steag!
Cã-i înalt ºî frumuºel,
Mor fetele dupã el! 
Ui, ui, ui, ui...

Acasã la nãnaºi mirele-ºi
cerea iertare de la aceºtia
pentru câte le-a greºit, tot
prin gura vornicului.
Cuvânt de iertare cãtre nunii
mari:

Iubitu’ nost’ n’ire sã în-
dreaptã,
Cu cuvânt de iertare cãtã
drajii lui nãnaºi

o juca nãnaºa, apoi neamurile.
Era un timp scurt în care nu juca nimeni mireasa. Atunci starostele tre-
buia sã meargã s-o joace. ªi plãtea ºi el cã altfel se simþea prost. Cetera
cânta o altã muzicã, nu aceie obiºnuitã, aia pãntru dansu’ miresei.
Starostele anunþa toate evenimentele care sã petrec în timpul nunþii. De
exemplu:Vã rog, sã luaþi loc, la masã, cã urmeazã curetiul.
Cetera muzicantu’ de zornãie blidele-n pãrete. Jucau tãþi de gândeai cã
tunã. Când meré mirele dupã mireasã, mireasa era în ceie casã. Aducéu
o babã, apoi o fatã, apoi aducéu mireasa. O fost un fel de sfadã între
staroste ºi mire. Nu aducea imediat mireasa. “Starostele mirelui adã-ne
mireasa!” Apoi meré ºi cãta o femeie mai veche ºi þâpa o nãframã pãstã
cap ºi era o îmbulzâtã.
“Apoi, asta nu-i ce cãtãm noi, duce-þi-o napoi, aiasta-i pãntru voi!”

Noi cãtãm floare aleasã,
Sã ne fie mireasã.

Îi dãdé apoi o canã de horincã la babã, numa sã schepe de ié.
Apoi aducea mireasa ºi sã bãgau la masã.
De la bisericã nuntaºii mereu la fiecare mire separat acasã. Vineau
muzâcanþii ºi lumea. ªi sã puneau tãþi la masã ºi primeau de mâncat ºi
de bãut. Tineretul ºi muzâcanþii o ieºit în ºurã. ªi le-o zâs un joc, douã,
trei. Iera vreo cinci fogaºuri: danþu de arãduit, de scuturat, condrã-
nescu. Apoi dacã þ-o fo’ dragã fata, mai dãdeai bani la muzâcanþi sã
mai zicã un fogaº.
Mireasa ieºea la danþul miresei, mirele rãmânea singur în casã.
Nãnaºu’ apuca mireasa la dans ºi-apoi restu’. Ultimul care o juca era
mirele. Tãþi puneau bani în blid când jucau mireasa. Punea ºi mirele o
sutã, douã sute de lei.

De la Graþian Pogãcian, 79 de ani, Coruia, 2007
De la Nicolae Avram, 78 de ani, Coruia, 2007

Meniul

Masa era încãrcatã cu ciurigãi copþi în oloi, þâpoi, un parastas cu
verdeaþã. Dupã ce sã gãta cu pancovele sã tãieu pã masã þâpoii ca ptitã.
Sã tãieu gãini ºi sã fãcé zamã cu tãieþãi. Apoi ierau purcei de cureti. Ori
pticioici cu un mniez de carne. Care cât o fost de bocotani.  S-o gãtit
danþu’ miresei, o mãrs mireasa în casã ºi cu mirele, o luat iarã bulciug.
Apoi o mãrs acasã mirele cu mireasa. Apoi s-o dus sechereºii care l-o
adus acasã, apoi muzâcanþii o zâs, ce-o mai zâs. La miazãnoapte trimité
doi chemãtori sã margã dupã socri ºi rudeniile lor.

Câinele sfios nu să îngraşă.
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Cei sufletiºti, ce l-o dus la
botez, ºî le zâce:
Az’ când plec la sfânta tainã
a cununiei,
Vã rog sã mã iertaþ‘
De v-am supãrat cu ceva
ªî nainte sã mã petreceþ‘ la
altar,
Lãsaþî-le tãte neºtiute,
Dupã cum o fost fãcute
ªî daþî-m’ un cuvânt bun,
De cale albã ºî noroc!

Alaiul mirelui se opreºte la
porþile casei miresei, iar vor-
nicul mare începe sã strige
urmãtoarele cuvinte din
uliþã, care vornicul, care stã
în curte:
Cinstite vornice de casã,
Dumnezo’ sã te trãiascã!

A. 172

Vornicul de casã:

Noroc, noroc ºî viaþã!
Da’ unde v-aþ‘ pornit atâta
gloatã,
ªî v-aþ‘ oprit dintr-o datã

Chiar aci la noi la poartã
Amu, cându-i vremea de
coasã?

Starostele vinea în faþã cu o uiagã de horincã, ridica uiaga ºi zicea:

Noroc, noroc, cinstite staroste, din loc!
Ieºi-þi-ar pãru’ pân clop,
Pãduchii pân cojoc,
Izmenele pân gaci,
Tãt cu plugu’ sã le bagi.
Înãlþatã împãrãteasã
(Cã aºe-i zicea la mireasã)
Mi-o spus astãzi la cununie,
Mire, niºte care dupã care sã ne conducem,
ªi pã dânsa de-aici s-o ducem.
O zâs cã acolo unde-om gãsi
Poarta deºtisã, mesele-ntinsã,
Paharele umplute, p-astã sarã gãtite.

Noi am cutreierat acest oraº,
Mic cât un stãvãraº
Aici am gãsit poarta legatã cu paie,
Lumea care în cap sã ne saie,
Atâtea babe cu gura cãscatã,
Aºteaptã sã ne vadã.

Starostele miresei:

Hai, cinstite sol de crai,
Cã pã mine nu mã stai,
Nici cu oaste, nici cu crai.
Dupã cât îmi pare,
Îþi cam stã mintea la oale.
Þine-þi la dreapta, la deal
Ieste-o coaste cu colvari
Acolo mâncaþi ºi vã sãturaþi voi.

Rãspuns:

Bãi, ce-þi umblã limba-n gurã
Ca ºi îmblãcinii-n ºurã,
ªi te lauzi cu minciuna
De se cruceºte ºi luna.

Ce iera important, tãtã lumea pe vremea aceia meré la nuntã cu
coºarca. Merem cu nevasta cu un coº fãcut, cu un ºtergar frumos ºi
acolo avem vreo douã pancove ºi o uiagã de horincã. Socrul cel mare
avea un loc unde tãtã lumea lãsa coºercile. Ãla nu era dar. Când înce-
pea rãspunsul cu darurile, nu ca acuma’ ci cam aºa: Gheorghe a
Vãsãlichii Petrii, rãspunde la tinerii cãsãtoriþi cu douã farfurii fru-
moasã, niºte linguri pompoasã, niºte prãjituri, la mulþi ani, tinerii sã
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A. 173

Vornicul mare continuã:

Cu-a nost’ crãiºor lãudat
Multã lume am umblat.
De oricine-am întrebat,
Tãþ‘ acia ne-o-ndreptat.
Noi vedem cã v-aþ‘ gãtat
ªî frumos ne-aþ‘ aºteptat
Tãt cu mesãle pusã
ªî pãharãle umplute
ªî cu multã muzicã
Ce stã gata ca sã zâcã.
Da cinstitu’ nost’ crãiºor,
Zâce-aºa pin gura me:
Cã defel el nu a be
Nici o þârã n-a mânca
Pân’ ce mâna cu crãiasa a
da!

A. 174

Vornicul rãspunde:

Pe cine cãtaþ‘ voi, nu stã
acia!
Dupã cum îmi povesteºti,
Dumneata poate greºãºti.
Du-te colo mai la deal
Este o casã acolo
ªi-n aia casã ºede-o tânãrã
crãiasã,

aivã noroc ºi sã trãiascã! Sã dãdeau obiecte ce trebuiau în casã. 
Dupã ce s-o gãtat acela, fiecare ºi-o adus coºarca lui, ºi io din horinca
mea am închinat cu vecinu’, cu pretinu’. 
Când am zinit de la nuntã cu coºarca pã mânã ne-am întâlnit cu-n om
pã drum. Asta o fo’ în bunã dimineaþã. Am scos oiaga:

- Sã trãieºti, mãi, Vasalii, n-ai zinit la nuntã!
- N-am zinit cã n-am putut.
- Sã trãieºti, noroc ºi sãnãtate!
Dar niciodatã n-am adus o sticlã goalã acasã.

De la Vasile Avram, 78 de ani Coruia, 2007

Plãtitul moaºei ºi a nãnaºei

La nuntã sã plãtea de  moaºã ºi nãnaºã. Moaºa când o fost mama
lehuzã o umblat cu coºarca sã-i aducã de mâncare la mamã ºi îngrijea
de copil. Când copilu’ s-o cãsãtorit, pãrinþii vroiau sã sã plãteascã de
moaºã ºi de naºã, adicã sã plãteascã coºarca.
Socrii cei mari din partea miresii vor sã sã plãteascã de nãnaºã! ªi i-o
luat ce le-o dat mãna: o zadie, un ºurþ, ori o zadie-n cap. Starostele tre-
buia sã prezinte treaba asta. Da’ nu era obligatoriu sã sã întâmple asta.
Soacra sã plãteºte de nãnaºã cu treaba asta. Puteai sã plãteºti moaºa sau
nãnaºa ºi în altã zi, cu o masã. Nu sã dãdeau niciodatã bani.

De la Graþian Pogãcian, 79 de ani, Coruia, 2007

Cât ai lua cu tri degete.

2138 memoria ethnologica nr. 21- 22 - 23 * ianuarie - iunie 2007 ( An VII )

Foto F. Săteanu: Interior biserica veche, Coruia, 2007



Poate cã-n hãla loc,
I-al dumneavoastrã noroc!

A. 178

Vornicul mare, înfuriat,
zice:

Dumneata, vornice de casã
Pã noi nu ne pãcãleºti.
Ca slugã-mpãrãteascã ce
slujãºti (slujeºti) la astã
casã,
Car’ mai nainte cu trii zâle,
Precum ºtie oriºîcine
V-o-ncredinþat cheile la tãte
cãmãrile.
Apoi blide, linguri, sale,
Pe dimineaþã sã daþ‘ samã
cu ele goale.
Fã bine te prubuleºte (strã-
duieºte)
Crãiasa ne-o dãruieºte
În fântânã de-i sãri
Numa’ sã ne-o duci aci!

Vornicelul, puþin speriat de
îndrãzneala vornicului mare,
scoate din casã o babã pe
care o împinge spre poartã
zicând:

Na-vã, crãiasa! Asta-i?

Fârtãþia

Când doi se fac fraþi de cruce, obiceiul se numeºte fârtãþie, sã fac 
fãrtaþi. Asta se întâmpla la nuntã. De exemplu, eu m-am cãsãtorit. Da’
am avut prieteni în sat. Bã, zice, vrem sã ne prindem fârtaþi. În timpul
ceremoniei de la nuntã, dupã cununie, dupã ce se aºezau la masã, sã
fãcea rãspunsu’. Adicã lumea fãcea daruri neînsemnate la nuntã. (Eu
ºtiu cã am fost staroste de 113 ori). 
Acolo dacã vroiai sã te prinzi fãrtat, trebuia sã pregãteºti dinainte un
colac, din fãinã de grâu, acasã, da-i spunea la mire: - Bãi, fii atent, cã
ne prindem fîrtaþi. ªi trebuia sã facã ºi el un colac.
Sã prindeau fraþi de cruce ca sã rãmâie prieteni foarte buni în
continuare. Suntem cãsãtoriþi amândoi ºi vrem sã rãmânem pretini. Îi
vorba ºi de o demnitate. Nu mi se permitea nici în glumã sã vorbesc
urât cu soþia prietenului meu. ªi rãmâneam aºa fârtaþi pânã pã viaþã. ªi
ne ajutam, eram legaþi pã viaþã. 
Ne putem prinde fraþi de cruce ºi dacã unul dintre noi era cãsãtorit,
celãlalt, nu.
Dacã eu eram cãsãtorit ºi fârtatul meu nu, când sã cãsãtorea el, eu eram
obligat  sã mãrg la nunta lui ºi sã repeta ritualul. Aºé sã ºi zice: Bãi, o
vinit fârtatu’ Ion sau Gheorghe la nuntã. Fârtaþi ºi-o zis tot timpul. ªi
nevestele de fârtaþi erau surate; surata Mãrie, surata Iulica.
Nu era rãu deloc, avé mare influenþã, cerea mai mult respect.
Starostele care era la nuntã acela-i prezenta pe fârtaþi: Staþi ºi ascultaþi,
oameni de omenie, Ion ºi Gheorghe vor sã se prindã fârtaþi.
Sã aduceu doi colaci ºi o sticlã de horincã. Apoi bãgau mâna pân colaci
ºi iesta ºi cela ºi c-o uiagã de horincã în mânã, beu încruciºat din sticle
zicând: Trãiascã, la mulþi ani, Sã aivã tinerii noroc! ªi bãteu în pãlmi.
Dupã ce-a bãut din horincã, fiecare îºi dãdea colacul la celãlalt. ªtimba
colacii între ei. ªi fiecare trebuia sã rupã colacul celuilalt. Dupã ce sã
rupé, sã dãdé la tãþi mesenii de acolo, la câtã lume ajungea. Gustând
tãtã lumea din colacul lor, însãmneazã cã fiecare îi de acord cu gestul
lor, tãtã lumea o luat din înþelegerea lor o bucatã de pâine.
Colacii erau potrivit de mari, fãcuþi acasã în cuptor ºi se împlânta
verdeaþã în ei. Verdeaþa o lega frumos cu harast, un fel de lânã vopsitã
ºi o împlânta-n colaci.
Colacii îi fãceu socãciþele. Erau douã, trei, patru care fãceau mâncarea
la nuntã. Nu s-o fãcut mninuni ca amu’. Lele, Mãrie, io vreu sã mã
prind fârtat cu Ion, fã-mi un colac. ªi ie fãce colac. ªi erau socãciþe ºi
la mire ºi la mireasã.
ªi când ne-am întâlnit pã drum am zâs: - Noroc, mãi, fârtate, ce face
surata? Era pretinie.
Într-o familie pot tãþi fraþii sã sã leje fârtaþi cu pretenii lor. Nu-i nici un
bai, dar nu era obligatoriu.
Dacã sã însurau tinerii puteau rãmâne prieteni ºi dacã nu sã prindeau
fârtaþi. Da’ fârtãþia era totuþi un alt fel de lãgãmânt. Rãmânea în pi-
cioare forma asta de adresare, de exemplu, fârtatul Ion. Dacã-i auzea
lumea cã-ºi spun pã nume Ion, Gheorghe, sã gândeau cã poate s-o
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Începi multe,
Nu gaţi nimnic.



Vornicul mare:

Nu-i asta! Nu-i asta!
D-apãi cum am vãst-o asarã,
Ni-o pãrut mai mãriºoarã!
Cum am vãst-o la portiþã,
Ni-o pãrut mai rãsãritã!
Cum am vãst-o, io la faþã,
Ni-o pãrut mai cinaºã (deli-
catã)!

Hei, hei, cãtaþ‘ bine, cãtaþ‘
bine,
Nu daþ‘ cinstea pã ruºâne!
Pã gânduri sã nu mai staþ‘
ªi crãiasa sã ne-o daþ‘!

Când craiu’ nost’ o trecut
Asarã pã rãcoare
Umblând într-a lui plimbare
ª-o vãzut-o ca pe-o floare,
Vru la dânsa a sã duce,
Din grãdinã s-o apuce
S-o smulgã cu rãdãcinã
S-o puie-ntr-a lui grãdinã
Unde-apoi sã creascã, sã-
nfloreascã
ªî roada sã i sã-nmulþascã!

A. 179

Vornicelul enervat de în-
drãzneala cu care e 
înfruntat zice:

În loc ca sã-þ ceri iertare,
Tu te-apuci în gura mare

sfãdit, di ce nu-i mai spune fârtat, ce bai au?
Asta cu tãietul frãþilor de sânge nu mi sã pare un lucru curat. Asta-i
altceva, la noi nu s-o auzit de aieste lucruri murdare. La noi sã fãcea
numai fârtaþi cu schimbul de colaci.
Numai la nuntã sã puteau face fârtaþi cã în rest n-avea când. Cã botezu’
era simplu. Mereu numa’ cu copilu’ la besericã, naºa cu moaºa, nu sã
fãceau atâtea mese ºi atâta cheltuialã. 

De la Graþian Pogãcian, 79 de ani, Coruia, 2007

Vergelul

În sara de Anul Nou ne adunam tãþi la casa vergelului. ªi care-o fost
ºefii vergelului ne împãrþau. Care meré dupã fata ceie, care dupã ceie.
Nu era cãmin atunci, sã fãcé în cãºi. Sã fãcé douã vergele, unu’ înt-o
casã, altu-n altã casã. Feciorii mereu dupã fetele care erau drãguþele lor,
care unde o gândit el. Vergelul dura tri zâle ºi tri nopþi.
Fetele fãceau colacii ºi feciorii plãteau muzâcanþii. Fetele trebuiau sã
ducã colac pentru coºarcã.
ªi fecioru’ o juca un dans pã fatã dupã care o dãdé s-o joace ºi alþii. 
ªi-o fost zâua întâia ºi în zâua a doua  ºi în ziua de-a tria o fost danþul
babelor sau danþul soacrelor, mamele fetelor.  Aiesta era un rãspuns.
Feciorii le dãdea câte un pahar de vin la mame. Mamele fetelor cu
coºarca méréu ºi-i ospãtau pã tãþi. Oaminii însuraþi méréu tãþi acasã.
Scoteu mama cu fata o uiagã de horincã din coºarcã ºi pancove cã nu
erau prãjituri ºi méréu pã la feciorii care tãþi erau înºiraþi pã o laiþã ºi-o
ospãtau. Apoi jucau mamele fetelor cu feciorii. ªi stãteu fetele pã laiþã.
ªi fiecare juca fiecare femeie: Cu aceie fatã m-oi însura, pã mama cui
am jucat-o. Care mai jucau, care mai dripãlé ºi te cãlca ºi pã pticioare.
ªi încãlþate cu optinci cã pantofi n-o fost. Numa’ popa ºi învãþãtoru’ o
avut pantofi. Jucau, dupã ce sã gãta cu coºercile sã înºtimbau. Pânã
ptica una de te dripãlé. 
Apoi jucau feciorii fetele ºi ºideu mamele pã laiþã ºi sã uitau care cu
care joacã, sã vadã la care sã-i dãie pancovã mai bunã, care cu miere,
(zahãr) care cu silvoiþ, care cu miere de albinã. ªi apoi feciorii erau os-
pãtaþi de mulþumire cã le-o jucat. Le închina cu horincã ºi cu pancove.
Mai bune le-o dus la cela care le-o plãcut mai mult. 
Apoi luau feciorii pã fetele mai bãtrâne ºi le ducé la þâþâna uºii la spar-
tul vergelului. Care o vrut s-o dus, care nu, nu. Trebuie sã þuce þâþâna.
Care n-o vrut s-o þuce era tãtã unsã cu rãºinã. ªi rar care mai venea ºi a
doua oarã sã þuce, cã da Dumnezãu ºi sã mãrita în anu’ acela. Da’ o mai
fost ºi care-o sãrutat de mai multe ori în mai mulþi ani, cã darã, darã sã
mãrita. ªi Nicu nost de-acasã, o þucat de mai multe ori de-acasã, c-am
fãcut amu’ un miez de vergel.

Cine are tovarăş nărod,
Ajunge din pod în mol.
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Sã mã faci om de nimic
ªi sã port de tine fricã?
Întâie, ºtimbã-þ‘ vorbele,
Cã io bine te cunosc,
C-ai mai fost în satu’ nost!
ªî din straiþã ce-ai mâncat?
Mãmãligã fãrã brânzã,
ª-amu vii la asta casã, 
Sã-þ dãrui tinãrã crãiasã?
La nãnaºi ºi la a lor ºini
(fini)
Io cu drag am sã le-nchin.
La nãnaºi ºi la a lor n’ire,
Cã-s oameni de-omenie!
Da’ tu nu plãteºti o ceapã,
Nici o pipã de trabuc (tutun)
D-apoi, crãiasã pã plac!
Ardealu’ cât îi de mare,
Mincinos ca tine n-are!
Cãlare p-a ta iapã,
Mincinos eºti ca o babã!
ªi cei ce-o vinit cu tine,
De când moaºa v-o spãlat
ªi popa v-o botezat,
Altu nu v-aþ‘ mai spãlat!
Nespãlaþ‘ ºi mincinoº‘,
Rãi de gurã, mânioºi
ªi vã þâneþ‘ de fãloºi!

Dupã ce vornicelul rosteºte
acestea, este scoasã o fatã
îmbrãcatã în zdrenþe ºi
prezentatã drept crãiasã.

Vergelul o þânut pânã-n zori. El o fost talpa cãsãtoriilor, adicã începutul
dragostei. În Sãcãlãºeni þinea ºi câte o sãptãmânã.

De la Avram Nicolae, 78 de ani, Coruia, 2007
De la Graþian Pogãcian, 79 de ani, Coruia, 2007

Glosar

ªtei – obiect ascuþit, þãruº, bãþ;
Hudã – spaþiu, adânciturã; în cazul de faþã un spaþiu gol de la cuptor;
Fodoment – fundaþie de casã;
Strujac – saltea de paie; 
Sechereº – cãruþaº;
Fogaº – un numãr de melodii care alcãtuiesc un dans;
Bulciug – iertare cerutã de cãtre miri pãrinþilor, fraþilor ºi altor
cunoscuþi în cadrul ceremonialului nupþial;
Videre – gãleatã; 
Parastas – pâine ritualicã folositã în cadrul ceremonialurilor de tre-
cere, nuntã, înmormântare etc.;
Þâpou – pâine mare specialã servitã la nuntã;
Ciurigãu – gogoaºã, pancovã;
Purcei de cureti – sarmale;
Dripãli – a bate, a lovi podeaua, a da din picioare;
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Cine-i cinstit pă aşternut moale doarme.

Foto F. Săteanu: Harta satului Coruia la 1804, desenată de Mare P. Teodor 


