
A. 194

Se pleacã spre bisericã,
unde are loc cununia. Pe
drum iarãºi se strigã 
urmãtoarele:

Frunzã verde, trandafir,
Am golit pãhar de jin (vin)
ª-amu tãþ‘ bine pornim!

Frunzã verde, busuioc, 
Plâns-ai n’ireasã cu foc!
Tãt ai plâns º-ai sustinat
Ochii rãu þ‘-o lãcrãmat!

Frunzã verde, garofiþã,
Ieº‘ n’ireasã în uliþã!
Frunzã verde ca nalba,
ªterjeþ‘, dragã, lacrãma!
Frunzã verde, nintã (mentã)
creaþã,
Lumineazã-te la faþã!

Frunzã verde di pã jie (vie)
Noi merem la cununie,
Dumnezo cu noi sã ºie!

Frunzã verde de muºcatã,
De la cununie-acasã,
Dumnezo, cu noi la masã!

Sã cununã doi iubiþ‘,
Sã trãiascã fericiþ‘!
Sã cununã doi frumoºi,
Sã trãiascã sãnãtoºi!
U, iu, iu, iu...

Colecţia  RODICA SIBIAN

Nunta în Finteuşul Mic

Dupã sosirea nãnaºilor la casa miresei se pregãtea plecarea la cununie.
Mirele îºi trimitea doi t’emãtori dupã mireasã (sã anunþe cã mirele a
plecat la cununie ºi sã vinã ºi alaiul miresei). O secvenþã importantã
care se petrece înainte de plecarea la cununie atât la casa miresei cât ºi
la casa mirelui este „prânzu miresei” respectiv „prânzu mirelui”.
„Prânzu” era o masã mai modestã la care participau fetele ºi feciorii.
Prin gura starostelui, mireasa (ca ºi mirele de altfel) adreseazã mulþu-
miri pãrinþilor pentru cã au crescut-o ºi îºi cere iertare pentru even-
tualele greºeli. Iatã textul unei astfel de „oraþii de iertãciune” din
Finteuºu Mic:

„Onoratã adunare,
V-aº ruga d’e ascultare:
Vã rog sã luaþi amint’e
La vreo douã trei cuvint’e!
Sã tacã casa, sã grãiascã masa
Sã tacã poporul, sã grãiascã t’emãtorul:

Tãt noroc crãiasã nouã,
Ruptã þi-i inima-n douã.
D’imineaþã t’e-ai sculat,
Pãr negur ai pieptãnat
ªi te-ai dus pînã-n grãdinã
ªi-ai luat o rujã plinã,
ªi ai scos-o din grãdinã
S-o duci în a lui grãdinã.
Grãd’ina lui nu-i pled’itã
La feciori l-i h’i urâtã;
Grãd’ina lui nu-i cu flori
Nu eºti fatã-ntre feciori.
Ia-þi mn’ireasã zua bunã
Nu gând’i cã zâc a glumã
D’e la unchi de la mãtuºi
Gatã-t’e c-amu te duci;
D’i la pt’iatra d’i sub uºe,
D’i la mama ta ce dulce,
D’i la pt’iatra d’i su’ prag,
D’i la tatãl tãu cel drag,
D’i la grãdina cu flori,
D’i la fraþi d’i la surori,
D’i la struþ d’e cãrãjele,
D’i la veri ºi d’i la vere,
D’i la flori d’e lãmîiþã,
D’i la fete fecioriþã
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A ajunge ca dinţii babei.



A. 195

Dacã mireasa era mai
puþin bogatã, dar
frumoasã, cele nemãri-
tate, mai pizmaºe strigau,
bineînþeles, pentru a crea o
atmosferã de veselie, 
astfel:

U, iu, iu pã dealu gol,
Cã n’ireasa n-are þol,
Pân’a vini n’irele
ªî i-a tunde cânele!
ªî pã faþã ºî pe dos,
Cânele-i tare flocos
ªî i-a ieºî þolu’ gros! 
U, iu, iu, iu...

Fetele care þineau partea
miresei, rãspundeau de-
grabã, tot prin strigãturã:

Mulþam di ce ai strâgat,
Umplu-þ‘ gura de aluat!
Cu fãinã de sãcarã,
Dinþîî din gurã sã-þ‘ sarã!
Cu unsoare di pã maþã,
Gura sã þî sã lipteascã!

Mulþãmnim de strâgãturã
Pune-þ-aº lacãt pã gurã! 
U, iu, iu, iu ...

Care-s d’e-a ta mãsuriþã.
De’o fo’ bun’e, de’o fo’ rãle,
Ai trãit în sat cu iele,
Mni’reasã d’e amu’naint’e
Cãrãrile þi-s oprit’e
Numai tri þã-s dezgrãd’it’e:
În grãd’inã dupã ceapã,
La fîntînã dupã apã
ªi la mã-ta cîteodatã
Cînd îi hi mai supãratã.
Mn’ireasã d’in doi pãrinþi, 
Ce bai ai d’e  t’e mãriþi
De-ai ºti cum îi cu bãrbat,
N-ai sãri la mãritat!
D’e-ai ºti cum îi mãritatã,
ªidea-u-ai la mã-ta fatã!
Mãritatu’ nu-i iosag,
Numa’on pt’ic de n’elcoºag;
Mãritatu’ nu-i avere
Numa’on pt’ic de mângãiere.
Dacã-i me’re între strãini
Nu-i ºid’e mult în vecin’i,
Cã mn’irele nu þî frat’e
Sã gân’deºt’i cã nu t’e-a bat’e,
Nici soacrã-ta nu þî mamã
Sã baje pã tin’e samã.
Plânje-mã, mamã, cu dor
Þ-am fost fatã ºi fecior,
Þ-am scos plugu d’in odor
ªi-am umblat bugãt descuþã
Pântu ºase perinuþã!
Am avut fecior în sat 
ªi m-ai dat printre strãin’i
Cã tãt aºe’ te-ai t’emut
C-oi vin’i dupã înprumut
ªi nu þî l-oi da mai mult.

Mireasa îi sãrutã pe cei dragi, mamã, tatã, fraþi, surori; muzicanþii cântã
ºi lumea se îndreaptã spre cununie, cântând cântece de nuntã:

“Pântu-aiasta cunun’ie
Multã ciudã ºi mânie,
Pântu-aiesta cununat
Multã ciudã ºi bãnat.

Pã d’in sus d’e bisericã
Mândrã rouã se rãd’icã.
Roua trebe scuturatã
ªi mn’ireasa cununatã.

A aduna ciurele
Unde altu’ o tăiet lemne.
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A. 196

Pizmaºele nu se lãsau ºi
continuau, strigând cã
lada de zestre-i goalã:

U, iu, iu, n’ireasã dragã,
Caru-i greu, da’ lada-i
goalã!

Boii-s slabdi, cãruþa-i gre,
Roþâle sunã la ie!
Boii-s nici, cãruþa-i slabã
Din ie, lada, stã sã cadã!
U, iu, iu, iu...

A. 197

Din partea miresei se
rãspundea:

Dimineaþã v-aþ‘ sculat,
Da pã uãti (ochi) nu v-aþ‘
spãlat!
Uãtii vi-s plini de uldori,
Nu vedeþ‘ cã boii-s buni ºî
trãgãtori!

Strâgaþ‘ voi cât îþ‘ pute’,
Tãt cu ciuda-þ‘ rãmâne!
N’ireasa az’ sã cununã,
Lada-n car îi tãtã plinã,
Caru-i nou, boii-s aleº‘,
Trag la jug ºî sã sâlesc,

Noi roua u-om scutura,
Pã mn’iroi i-om cununa.
Mereþ feciori, înaint’e!
ªi-i spuneþ la domn pãrint’e
Sã iasã cu patrahiru
Sã cunune trandafiru,
ªi sã iasã cu crucica
Sã cunun’e floricica.
Mn’ireasã pãruþu tãu,
Pun’e-l popa sub haitãu
Sub haitãu ºi sub cununã
Trece voia ta ce’ bunã.”

În faþa bisericii, cele douã alaiuri se vor uni, mirele sãrutã mireasa, apoi
intrã în bisericã ºi începe cununia religioasã.
În faþa altarului se aflã o masã cu crucea ºi Evanghelia. Mirii sunt în-
cadraþi de nãnaºi, care þin în mânã lumânãrile ºi o panglicã albã, care îi
unesc pe miri ºi nãnaºi. Naºul se aºeazã lângã mire iar nãnaºa lângã
mireasã. Astãzi sunt patru perechi de nãnaºi: doi la mire ºi doi la
mireasã. În spatele mirilor stau socrii cei mari, fraþii ºi surorile lor.
În timpul cununiei preotul le pune pe cap cununiþe de busuioc iar când
le dau jos trebuie sã le sãrute atât mirele cât ºi mireasa. Se dau mirilor
ºi nãnaºilor piºcoturi cu miere “ ca sã le fie  viaþa dulce ca mierea”. În
timp ce cantorii cântã “Isaia dãnþuieºte” mirii, nãnaºii ºi preotul încon-
joarã masa pe care se aflã crucea ºi Evanghelia. Mireasa încearcã sã-l
calce pe mire pe picior, ca sã-i fie supus”.
Preotul þine o predicã adecvatã împrejurãrii solemne. Secvenþa cu-
nuniei de la bisericã este puternic impregnatã de elemente populare:

-înconjurarea mesei de trei ori în timp ce se cântã “Isaia dãnþuieºte”
-prezenþa nãnaºilor
-încruciºarea mâinilor peste Evanghelie în timp ce se face 
jurãmântul
-legarea cu panglica
-pâinea cu miere

Mihai Pop aratã cã însãºi melodia “Isaia dãnþuieºte” pare a fi popularã.
Unele dintre ele se pot încadra în riturile de fecunditate, cele mai multe
au un caracter de bun augur, toate fiind, deci, de sorginte magicã. 
Dupã terminarea cununiei, mireasa trece în dreapta mirelui. Mai de-
mult, la cununie se mergea cu care cu boi, fie cu carele cu cai. În acest
caz la întoarcere se fãcea întrecere. Astãzi nuntaºii merg la cununie cu
maºini. De la cununie primii ieºeau mirii. Erau aºteptaþi în tinda bi-
sericii de doi chemãtorii cu palþauãle în mânã, loveau cu ele blana de la
uºã ºi spuneau urmãtoarele cuvinte, punându-i miresei o pãlãrie în cap:

Mn’ireasa noastã cu clop
Deie-i D-zãu noroc 

ªi la anul un boboc.

Alteori, chemãtorii trimiteau în faþa mirilor un copil, ca sã aibã copii.
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O ajuns la cocioabă.



În resteie sã heinesc (opin-
tesc).
Caru-i greu cã lada-i plinã,
ªî n’ireasa-i ca o zânã!
Tinãrã ºî harnicã,
Gazdã mare-i, nealcoºã
(fãloasã)
Cu n’irele s-o luat,
Voi puteþ‘ tãt aºtepta
Zua-n car’ vi-þ‘ mãrita
C-om vini ºî dupã voi,
Cu cãruþa cu mãgari
Piste patruzãci de ai (ani)!
U, iu, iu, iu...

A. 198

La intrarea în curte, se
strigau urmãtoarele:

Faceþ‘ cale, faceþ‘ drum,
Cu n’irii vinim acuma,
Cu n’ire ºî cu n’ireasã
Sã intre norocu-n casã!
Sã intre sã nu mai iasã,
Dumnezo sã îl sfinþascã!

Noi la cununie-am fost
Înaintea lui Cristos,
De la cununie-acasã,
Dumnezo cu noi la masã!

În curte când am intrat
Gândeºti cã soarele-o lumi-
nat,
În curte, când am vinit
Gândeºti cã soarele-o
rãsãrit!
U, iu, iu, iu ...

Se zicea cã dacã ies mai mulþi din bisericã, va avea copii mulþi. Imediat
ce ies din bisericã mirele ºi mireasa sã se uite la soare ca sã aibã copt’ ii
frumoºi. Mn’ireasa cu doi chemãtori pleacã repede acasã, lãsându-l pe
mire la bisericã. La sosirea alaiului mirelui la casa miresei, poarta era
legatã. Undeva în curte se afla o masã frumos împodobitã, pe care se
afla un colac, o sticlã cu þuicã, busuioc, o farfurie cu grâu ºi apã. În
fruntea alaiului se aflau doi t’emãtori care n-aveau dreptul sã intre în
curte pânã nu doborau sticla cu þuicã. Dacã loveau sticla intrau în curte,
se strângeau în jurul mesei unde erau legitimaþi (prin oraþie) de
starostele ºi chemãtorii miresei. Mireasa era ascunsã. Ei arãtau colacul
ca semn cã au cãutat cãprioara ºi i-au dat de urmã. Cercetãtorii desci-
freazã în colac un simbol solar, deci de aici legãtura cu fertilitatea
ogoarelor. Urmeazã cerutul colacului:

Tristã, tristã ºi noroc, 
Gazdelor d’in loc,
Unde-i gazda cãsî
Sluga -mpãrat’esî?
Aici sã vie ºi sã steie
Mâna cu noi sã o deie!
Tãt noroc, noroc sã deie D-zãu!
Oamen’i d’omen’ie
Ce saltã, ce veselie
Ce lucru poat’e sã hie!
Ce staþi aici adunaþi
D-vost’e iubiþi fraþî?
Trei luni sunt d’e când ven’im,
Nici mâncãm, nici nu dormim,
Caii n’i s-o ciumpãzât
Acu trebe’ potcod’iþi
Cu potcoave d’e colac
ªi cu cuie d’e cârnaþî.
Noi prin codri am umblat
Prin dumbrãvi am vânat
Câmpuri frumoasã, dumbrãvi rãcoroasã,
Pânã-n acest loc 
Aici vid’em mult’e fet’e 
Zgomot’ind pã on’ pãret’e
Cu gurile fript’e de sat’e
Copt’ii pã gunoi
Cu mucii cioroi,
Oamen’i d’in casã ieºind
Cu mãciunci înferecat’e,
Cu gurile cãscat’e
Parcã ne-or mânca iepile tãt’e!
Noi vid’em poarta legatã
Nu e mare ridicatã
Lângã dânsa multã gloatã
Stã strânsã ºi adunatã

I-o ajuns apa la grumaji.
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A. 199

Mireasa era primitã cu
strigãturi din partea
soacrei mari:

Frumoasã-i n’ireasa voastã,
Ce-o intrat în casa noastã!
ªî noi cu drag te primim,
Laolaltã ca sã stãm!
Noi cu grâu îþ‘ aruncãm,
Te stroptim cu busuioc,
Ca sã ai dragã, noroc!
ªî noroc ºî mare spor,
Sã ne ºii de ajutor! 
U, iu, iu, iu...

A. 200

Urmau apoi strigãturile
adresate soacrei mari:

Soacrã mare, ieº în prag
Primneºte-þ‘ nora cu drag,
ªî rãdicã-þ‘ streaºâna,
Ca sã intre n’ireasa,
Cã n-ireasa-i cam voinicã,
Nu-ncape pã uºa n’icã! 
U, iu, iu, iu ...

Ieº‘ afarã soacrã mare,
Cã þ-aducem norã tare
Sã-þ‘ ºie tieptãnãtoare (piep-
tãnãtoare),
Pã unde te-a tieptãna,
ªepte ai (ani) nu te-a
mânca!
Pãru’ sã þî-l descâlceascã,
Gura sã þ-o potoleascã,
Pã unde te-a netezî,
Deloc nu-i încãrunþî!
U, iu, iu, iu...

Soacrã, soacrã, poamã acrã,
De ti-i coace cât ti-i coace,
Poamã dulce nu ti-i face!

În casã sã n’e lãsaþ
ªi mn’ireasa sã ne-o daþ!

În timp ce se înconjoarã masa cu colacul în mânã se cântã:

Roatã, roatã, pângã masã,
Sã iasã rãu d’in casã
Sã se baje mn’irele 
Sã-i plângã drãguþãle.

Chemãtoarele mn’irelui erau numite fete d’e nuntã, iar cele ale
mn’iresei stropt’itoare. Chemãtoarele mirelui, roatã pe lângã masã,
aruncau grâu cântând:

Þâpaþ grâu, nu þâpaþ pleavã
Cã ni-i mn’irele d’e treabã!
Cele ale miresei rãspundeau:
D’e vi-i mn’irele d’e treabã
Nici mn’ireasa nu-i d’in pleavã.

Dialogul între cele douã grupuri continuã:

Þâpaþ grâu, nu þâpaþ orz
Cã ni-i mn’irele frumos!
D’e vi-i mn’irele frumos
N’ici mn’ireasa nu-i d’in goz.

Dupã aceasta are loc secvenþa recunoaºterii miresei. La intrarea în casã
mirele era oprit de staroste ºi era taxat cu o sutã - cinci sute de lei.
Starostele avea o farfurie cu bani de valoare diferitã. Aceºtia erau con-
sideraþi strãini ºi trebuiau sã acopere semnele (adicã banii). Intrau în 
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O ajuns bărbatu’ sluga  muierii.

Foto F. Săteanu: Cunună din Ţara Chioarului



De ti-i coace-on an º-o varã,
Tãt nu-i ºi ca ºî o mamã!
U, iu, iu, iu...

N’iresuþã cu cununã, 
Dac-o ºi soacrã-ta bunã,
Strânje-o-n braþã º-o adunã!
Dac-o ºi soacrã-ta re,
Mãturã casa cu ie,
ªî p-afarã de-i puté! 
U, iu, iu, iu...

A. 201

Pentru a provoca râs, 
vornicul rosteºte:

Oameni buni, oameni de 
treabã,
Vãd cã tãþ‘ aþ‘ vinit de
grabã.
Nici n-aþ‘ stat sã vie ciurda
Sã vã muljeþ‘ vacile
Sã-ntideþ‘ gãinile.

Faceþ‘ drum, faceþ‘ cãrare,
Sã vie soacra ai’ mare,
Sã vadã ce norã are!
Norã tare ºî frumoasã
Fatã fainã, sãnãtoasã.

Soacrã mare, unde eºti?
Haida-ncoace de o vez’!
Frunzã verde de tãbac
(tutun),
Sã nu vã luaþ‘ de cap!

Soacrã mare, unde eºti?
Hada-ncoace cãtã mine,
Ori þi-i fricã, ori ruºâne?
N-are de ce-þ‘ ºi ruºâne,
Lângã norã-þ‘ ºade bine!

casã, se aºezau la masã ºi starostele mirelui cerea sã i se aducã mireasa.
La început i se aducea o altã fatã gãtitã mireasã, apoi i se aducea o babã
acoperitã cu un lipid’eu alb iar la gât avea mãrgele din cojile de ouã
folosite la prepararea bucatelor pentru nuntã. Abia apoi era adusã
mireasa care era trecutã peste masã la mire. Acuma se putea sã-l calce
foarte bine pe mire pe picioare. Dupã un scurt joc al tineretului lumea
era invitatã de cãtre staroste la masã. La masa din faþã se aºezau mirii,
nãnaºii ºi apoi rudeniile cele mai apropiate. Tinerii erau aºezaþi mai la
urmã. Astãzi, când nunþile se fac la cãminul cultural, tineretul stã pe
scenã, deci în faþã ºi apoi ceilalþi nuntaºi. Înainte de servitul mesei o
prietenã de-a miresei spunea o oraþie numitã închinãturã la mn’ireasã.
Este poate ultimul mesaj adus miresei, un simbol al despãrþirii ei de
grupul fetelor ºi al integrãrii într-o nouã stare, colectivitate:

C-aiesta nu-i târg de boi,
Ce iei sã dai înapoi,
Nici îi mãr putregãios
Sã-l muºti ºi sã-l arunci jos.

O ajuns la resteul de alun.
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Colecţia Ioniţă G. Andron: Fete din Chioar, 1925


