
A. 187

Din partea mirelui:

Floare albã de muºcatã,
Mulþ‘ o vrut ca s-o
iubeascã!
Da’ nime-n lume n-o ºtiut,
Ca º-a nost n’ire vestit!

Frunzã verde de pe rât,
Nici n’irele nu-i urât!
Numa on pic îi negricios,
Cum îi omu’ mai frumos! 
U, iu, iu, iu ...

A. 188

Vornicelul începe:

Mult cinstitã adunare,
Rog, o þâr’ (pic) de as-
cultare!
Preacinstiþ‘ socrilor n’ici
(mici)
De mulþ‘ ani acum vestiþi

Iatã a dumnevoaste fatã
Sã sâmþãºte-ndatoratã (înda-
toratã)
Sã vã deie-o mulþãmnitã.
Aºa rosteºte ºî grãieºte
Tinãra n’ireasã pin gura me:

Colecţia MARIANA şi PETRU ŞTEŢIU 

Desfãºurarea nunþii

Nunþile mari de obicei se fãceau duminica, uneori se fãceau joia.

Acestea durau o zi ºi o noapte. Astãzi, nunþile se fac sâmbãta spre

duminica. Gãtirea miresei a fost cândva un moment important. De

gãtirea miresei se ocupã naºele ºi druºtele: era pieptãnatã în chip mai

deosebit, i se puneau cele mai bune haine, anume confecþionate pentru

acest moment. Cãmeºa þãrãneascã era frumos cusutã ºi aceasta se

pãstra pânã la moarte. În trecut, cu cãmeºa de mireasã era îngropatã

femeia. Guba a jucat un rol important în satul Sârbi. Toþi mirii,

indiferent de anotimp, aveau gubã. Dacã nu aveau se zice cã sunt

„sãraci”. În cazul în care nu aveau posibilitãþi sã-ºi facã gubã, o

împrumutau nãnaºii de la finii lor.

În picioare, mirii purtau cizme de piele, foarte rar erau opinci. Miresele

aveau zadii roºii cu negru. Mirele era îmbrãcat cu cãmeºã þãrãneascã,

gatii, cioarici ºi cizme. În cap purta pãlãrie de paie sau cuºmã.

În zilele noastre, portul popular tradiþional a fost aproape pãrãsit. Se

pãstreazã: cãmeºã albã din pânzã þesutã la rãzboi, „tearã”, pieptarul alb

la mire, negru la mireasã, cizmele de piele la miri iarna, iar vara pantofi

ºi clopul de paie la mire. Mireasa vine în sumnã (fustã largã

þãrãneascã), nu mai poartã zadii ºi nu se mai pãstreazã obiceiul

tradiþional, purtatul gubei.

Mersul dupã nãnaºi era o secvenþã dintre cele mai însemnate, dat fiind

locul înalt pe care-l ocupã în ierarhia nuntaºilor ºi rolul lor în viaþa

familiei nou întemeiate. Mirele împreunã cu feciorii, stegarii ºi

ceteraºii merg dupã nãnaºi.

Pe drum ei stigã:

„Pare-mi-se ori se vede

Nãnaº mare unde ºãde;

Pare-mi-se ori s-aude

Nãnaº mare oareunde”.
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Draji pãrinþ‘: tatã ºî mamã,
Astãz’ io vã mulþãmnesc
Pintru câte mi-aþ‘ fãcut
Câtã vreme m-aþ‘ crescut.
Pânã m-am fãcut mai mare
V-am fãcut ºî n’eascultare
D’amu la a me plecare,
Rog sã-mi daþ‘ o sãrutare
Ca albã sã-mi ºie (fie)
Calea de cununie.
Az’ io ies de sub ariptile
voaste
Mã duc la sfânta bisericã.
ªî nainte de-a porni,
Rãmas bun, tatã iubit
Pintru câte mi-ai fãcut
Câtã vreme m-ai crescut!
Nu plec sã nu ieu în samã
ªî p-a me iubitã mamã,
Din ceasu’ car’ m-o fãcut,
Hodinã n-o mai avut.
Noaptea din somn mã
trezeam
Ca un copil io plânjem
Tu-ni dãdeai þâþã s-adorm
ªî mã legãnai mereu
ªî te cred cã þ-o fost greu!

Rãmas bun, bunã bãtrânã
(bunicã),
Zo (zãu), mult m-ai purtat
de mânã,
De la trepte la fântânã,
De la casã pân’ la ºurã,
Pã cãrare pin ogradã.
ªî pre mult m-ai legãnat

Nãnaºul îi întâmpinã cu o sticlã înstruþatã ºi-i pofteºte în casã. Nãnaºa

îi serveºte cu plãcintã, cu sarmale (curechi). Se întorc la casa mirelui ºi

stau în aºteptarea momentului plecãrii la cununie. Cu nãnaºii miresei se

procedeazã la fel, numai cã nu merge mireasa, merg doar feciorii ºi

druºtele. Nunta se desfãºoarã la început separat la casa miresii ºi la

casa mirelui, cu invitaþi proprii pentru fiecare neam. Dacã unul din miri

este din alt sat, primii care vestesc sosirea mireului sunt cãlãreþii. Fe-

ciorii, 10 – 14 la numãr, îºi pregãtesc caii frumos. Le împodobesc

cozile, le pun verdeaþã, panglici (cipce), învelesc calul cu þol, iar în

coama calului frumos pieptãnatã se pun batiste cusute cu flori. Ei se

îmbracã în cojoace „cu ciucalãi”, gatii, cãmeºã, clop de paie cu un struþ

foarte frumos ºi în mânã o sticlã înstruþatã cu flori, plinã cu horincã ca

sã poatã servi oamenii pe drum.

Druºtele fac în ziua nunþii „þâpoi”, cozonac frumos împletit. Se fac

perechi de colaci, câte doi pentru douã druºte. Aceºtia sunt legaþi cu

„pânzãturã”. Aceºti colaci sunt þinuþi în mânã de fiecare druºcã.

Momentul cel mai important înainte de plecarea la cununie este luarea

iertãciunilor. Mireasa ºi mirele închinã, înainte de a pleca la cununie,

pãrinþilor, bunicilor, fraþilor, surorilor ºi celorlaþi oameni care au venit

la nuntã. Mireasa ºi mirele închinã prima datã mamei:

„ Mamã, te rog sã mã ierþi, ºtiu cã þi-am greºit, îþi mulþumesc cã m-ai

crescut, m-ai învãþat a lucra, Dumnezeu sã-þi dea sãnãtate, sã trãieºti!”.

Se sãrutã ºi îºi închinã cu o sticlã din care se bea de trei ori, schimbând

apoi sticlele. La fel se închinã la tatã, la bunici. În continuare, îºi ia

iertãri de la fraþi:

„Iubiþii mei fraþi, vã rog sã mã iertaþi dacã v-am greºit cu ceva ºi vã rog

sã fiþi cuminþi, sã ascultaþi de mama ºi de tata! La mulþi ani!”.

De la întreaga nuntã îºi ia iertãri astfel:

„Dragi nuntaºi, vã mulþumesc cã aþi venit sã mã petreceþi, vã rog sã mã

iertaþi dacã v-am greºit ºi vã doresc multã sãnãtate ºi sã trãiþi!”.

În timp ce mireasa ºi mirele îºi cer iertare, ceteraºii cântã încet o

melodie caracteristicã acestui moment. Dupã aceasta, druºtele, mama

mirelui sau a miresei strigã unele strigãturi înainte de cununie:

„Mniresucã, draga me,

Ascultã-mã dacã-i vre!

Mniresucã te-aº întreba:

Meri în sat ori meri la joc

Găina moţată face-un ou pă săptămână
Şi să laudă o lună.
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ªî pã braþã m-ai purtat,
Da’ amu când oi pleca
Cu mult drag te-oi sãruta!

Rãmas bun, voi, frãþâori,
Vã sãrut de mnii de ori.
Viniþ‘ sã vã strâng în braþã,
Cã az’ noi ne despãrþâm
Laolaltã sã nu ºim (fim)
Az’ io merg pã un nou drum
ªî vreu sã-m’ ieu rãmas bun.
De când m-am nãscut,
Multe zâle-am petrecut.
Tãte ºtiu câte-am fãcut
Da’ de astãz’ înainte
Multe mi-or ºi (fi) date-n
lume.

Rãmas bun, unchi ºî mãtuºi
Care staþ‘ aci la uº‘ (uºi)
Rãmas bun, voi verâºori,
Vã sãrut de mnii de ori.

Te sãrut cu-adevãrat,
Drag ºî iubitule sat,
Cã aci io am crescut,
Zâle multe-am petrecut,
Zâlele mele frumoasã
Pân-amu ce îs n’ireasã.

A. 189

Toþi cei de faþã lãcrimeazã,
iar vornicul mare grãieºte
urmãtoarele în 
numele mirelui:

Iubiþ‘ socrii mei, vã rog
Nu ºiþ‘ (fiþi) supãraþi deloc,
Cã io astãz’ am vinit
Cu hârleþ de-argint,
Sã-m sap astã floare din
pãmânt,
Sã o sap cu rãdãcinã,
S-o rãsãdesc într-a me grã-
dinã
Unde sã prindã rãdãcinã
ªî-napoi sã nu mai vinã.

Ori te duci în altu loc?

Dacã meri la cununie

Spune-i mâne-ta sã ºtie

ªi-i mulþume de crescut

Mândrã fatã te-o fãcut!

Tu mnireasã ce-ai pierdut

Nici în târg nu-i de vândut

Mamã dulce n-ai mai mult.

Tu mnireasã paie-þi rãu

ªi dupã tãtuca tãu”!

Sora miresei ºi ea strigã:

„Fost-am douã surorele

ª-am trãit ca douã stele

ªi ne despãrþim cu jãle

Ca luna de cãtre stele;

ªi ne despãrþim cu dor

Ca luna de cãtre nor”.
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Greşeala iertată nu să mai aminteşte.

Foto F. Săteanu: Nuntă în Budeşti, 2007 



A. 190

Dupã aceasta, fetele care
au fost prietene bune cu
mireasa cântã cântecul de
rãmas bun:

Frunzã verde de sulfinã,
Ie-þ‘ n’ireasã zua bunã,
De la iarba din grãdinã,
De la mama ta ai’ bunã,
De la iarba di pã rât,
De la tatã-to iubit,
De la fraþ‘, de la surori,
De la grãdina cu flori,
De la ºir de busuioc,
De la tinerii din joc,
De l-adunãtura tãtã
C-apoi ieºi plângând pe
poartã!

A. 191

Iertãciunile miresei con-
tinuã cu cele adresate
tineretului, feciorilor ºi
fetelor, vecinilor ºi naºilor:

Frunzã verde, lemn uscat,
Feciori, care m-aþ‘ jucat,
ªî cu mine-n vorbã aþ‘ stat.
Az’ la nuntã v-am chemat.

Cât am fost pintrã voi fatã,
Poate v-am greºât vodatã.
Mã rog frumos de iertare
Fiindcã-s gata de plecare.

Frunzã verde de ºãlatã
(salatã),
Iubite, fete frumoasã,
Rãmâneþ‘ de min’i voioasã
Vã puteþ‘ ºî veseli,
Io-ntre voi nu oi mai ºi (fi)
N-oi mai mere-n ºezãtoare,

În cazul în care mireasa rãmâne acasã, nu merge de norã, nãnaºa strigã:

„Mniresucã, nu zdiera

Cã nu meri de la mã-ta

Sã se cânte mnirele

Cã zâne de ginere

ªi ºi-a pune clopu-n cui

La porunca socrului”.

Când mireasa merge de norã, prietenele îi strigã:

„Mniresucã, draga me,

Pânã-ai fost la mã-ta fatã

Te-ai culcat numa pã þol,

Te-ai sculat la prânzâºor.

De-amu ti-i culca pe braþã,

Ti-i scula mai dimineaþã”.

Mireasa strigã la amândoi pãrinþii atunci când merge de norã:

„Râmâi tatã sãnãtos

Dacã n-ai fost bucuros

Sã rãmân la pragu vost

Greu la deal cu boii mici,
Şi la vale de-i împingi.
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Unde-s fete ºî ficiori,
În joc nu v-oi încurca
Drãguþîî nu vi-oi lua,
Iar-acuma la plecare,
Mã rog frumos de iertare
Pintru orice supãrare.

Drajii mei nãnaºi,
Ce m-aþ‘ botezat,
ª-az’ mi-þ cununa,
De v-am supãrat cu ceva,
Lãsaþ‘ tãte neºtiute
Precum o ºî fost fãcute
ªî sã-m daþ‘ un bun cuvânt
De cale albã ºî noroc!

Drajii mei unchi, mãtuºi,
vecini,
Acuma când îs gata de ple-
care,
De la casa pãrinteascã,
Vã rog sã mã iertaþ‘
ªî sã-m’ daþ‘ un bun cuvânt,
De cale albã ºî noroc!

Iar voi oaspeþ‘ adunaþ‘
Care staþ‘ ºî ascultaþ‘
Tãþ‘ sã rãmâneþ‘ cu bine
Cã de astãz’ înainte
Oi mere pintrã strãini
ªî mi-oi face alþ‘ vecini,
Cale albã ºî noroc!

Mãieran prãdat pã masã,

Rãmâi mamã sãnãtoasã

Dacã n-ai fost bucuroasã

Sã rãmân la casa voastrã”.

Mama îi rãspunde cu lacrimi în ochi:

„Lasã, las dragu mamii,

Dumnezeu aºa-o lãsat

Pã pãmânt sã creascã flori

Fetele mãrg de nurori.

Pã pãmânt sã creascã spini

Ele mãrg între strãini”.

Alaiul nunþii

Dupã strigãturi se pregãteºte alaiul de mers la cununie. Toatã lumea se

ridicã în picioare ºi se zice Tatãl nostru. Nãnaºul spune cu voce tare, iar

ceilalþi oameni se roagã în ºoaptã ºi dupã terminarea rugãciunii se

spune: „Doamne, ajutã-ne într-un ceas bun sã sie!”

Mirele pleacã mai repede la bisericã, el trebuie sã ajungã primul.

Mireasa e anunþatã de un frate al mirelui sau de un alt neam când sã

plece la bisericã. 

Când mirele este din alt sat, atunci cãlãreþii vestesc sosirea mirelui. Tot

alaiul mirelui venea pânã în „ocol” la mireasã ºi apoi plecau înainte.

Alaiul pentru plecarea la cununie se formeaza astfel: în frunte sunt fe-

ciorii ºi ceteraºii, nãnaºii, mirele care e dus de douã fete veriºoare,

stegarul, neamurile ºi apoi ceilalþi oameni. Feciorii ºi bãrbaþii cãsãtoriþi

fac cerc în jurul ceteraºilor, joacã ºi cântã:

„Morþii voºti de rãºânari,

Staþi în loc ºi bateþi pari

ªi-ngrãdiþi care cum ºtiþi

Cu nuiele de rãtiþi

ª-apoi de-acole porniþi!”

În timp ce bat „parii”, nuntaºii stau pe loc, iar stegarul joacã steagul.

Fiecare bãrbat ºi fecior din nuntã are o sticlã de horincã. Ei închinã pe
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Iarba bună încetuc.



A. 192

În continuare, vornicul
mare dã sfaturi miresei cu
privire la viaþa ei ce va
urma:

Dragã n’ireasã
Fata pânã sã mãritã,
Îi ca floarea înfloritã:
Creºte ºi înfloreºte,
Frumos sã veseleºte.
Da de astãz’ sã plânji,
Cã pleci de la pãrinþ‘
Cu amar sã lãcrimez’
Dupã bomeºe ce-l terz’
(pierzi)
Cât îi mai trãi pã lume,
Nãcazu nu li-i mai spune
La draga de mumã-ta,
Cã li spune la bãrbat,
Cãci cu el te-ai cununat,
Când ai fost beteagã-n pat,
Mumã-ta þ‘-o stat la cap,
Tatã-to te-o întrebat:
Ce te doare, fata me?
ªî nici fraþ‘ ºî nici surori
Nu þ‘-or ºî de ajutor.
Pânã ce te-ai mãritat
Pãrinþîî grija þ‘-o purtat,
Fraþîî ºî surorile
Þ‘-o ºtiut durerile.
Da de astãz’ înainte,

tot parcursul drumului la oamenii care au ieºit sã vadã nunta. Cântecele

pe care le horesc feciorii pânã la bisericã sunt pe o melodie specificã

„mersul la cununie”:

„Când a si nunta mândrii,

Eu m-oi culca ºi-oi dormi,

Tri zâle nu m-oi trezî.

Suiþi fete pã gunoi

C-om zini ºi dupã voi

Când or si Paºtile joi

ªi Crãciunul mai apoi!

Þâne, Doamne, mândrele

Sã se facã nunþâle

ªi mã þâne ºi pã mine

Cã petrec la tãte bine”.

Mireasa când pleacã de acasã trece peste o lopatã cu jar (cãrbuni) ca sã

nu se lege nimic rãu. Erau demult femei care aruncau între miri scame,

chibrit ca sã nu gãzduiascã (sã nu se înþeleagã). La cãlcâi se pune zahãr

(sã-i fie dulce viaþa), iar în sân un cãþel de usturoi tot ca sã nu se lege

nici un „duh rãu”.

La mireasã, alaiul se formeazã la fel ca ºi la mire numai cã acesta are 4

– 6 druºte. Druºtele merg tot douã câte douã ºi duc în mâini câte un

„þâpoi” (colac împletit, fãcut în cuptor). Þâpoiul este dat stegarului.

Mireasa este condusã de doi bãieþi, druºtele, nãnaºii, mama care are

perina pe care o sã îngenuncheze mirii la bisericã ºi nuntaºii. 

Mirele aºteaptã mireasa în faþa bisericii, iar doi dintre stegari vin sã-i

„cumpere” mireasa. Dupã multe schimburi de replici, mireasa e

„cumpãratã” cam cu 5 bani odatã, iar acum se „cumpãrã” cu câteva

milioane. Banii aceºtia îi dau nãnaºii.

Când iese preotul, mirele ºi mireasa, nãnaºii, stegarii, druºtele, pãrinþii

lor, vin în faþa bisericii, atunci preotul îi întreabã: „De bunã voie ºi

nesilit de nimeni o iei în cãsãtorie (îl iei)” ºi apoi intrã în bisericã.

Mireasa trece prima pragul ca sã fie ea stãpâna casei. La intrarea în

bisericã mai este o credinþã: cel care va pãºi primul peste pragul

bisericii se zice cã va fi cel care va conduce noua gospodãrie. De aceea

mirele ºi mireasa încearcã fiecare sã fie primul la intrarea în bisericã.

Acum acest obicei a dispãrut, deoarece mirele e politicos ºi lasã

mireasa, îi dã prioritate. Se aºazã în faþa altarului. Mirii sunt încadraþi

Merge ca racu’.
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Dumnezo sã îþ‘ ajute
Cã te duci din astã casã
ªî apuci pe cale lungã
Pasãrea sã nu te-ajungã,
Calea sã-þ‘ ºie (fie) curatã,
Tãt cu bine sãmãnatã.
Tãt cu bine ºî cu flori
Sã ºie (fie) a tale cãrãri!

A. 193

În cazul în care mireasa
pleacã în alt sat, aceasta,
prin gura vornicelului, îi
reproºeazã mamei c-a
mãritat-o departe:

Plânje, mamã, ºî sustinã!
Plânje, cã tu eºti de jinã
(vinã)
Cã mã duc aºa strãinã!
Tãt o grijã þ-o rãmas
Sã mã mãriþ‘ în alt sat,
Sã nu-þ‘ vin dupã-mprumut
Cã nu þî l-oi da mai mult!
ªî dacã aº ºi (fi) lucrat,
Pintru bani, cu zua-n sat
ªî-napoi tãt þ‘-aº ºi dat
Numa’ sã nu plec de-acas’,
Sã mã duc aºa departe
Cu desajile în spate,
Amãrâtã, nãcãjâtã,

de naºi, care þin lumânãri, iar alãturi stau druºtele. Stegarul ºi cu

steagul se aflã în spatele mirilor. Atât mireasa cât ºi mirele au o cununã

de bãrbânoc. Înainte de a li se pune pe cap, ei o sãrutã ºi fac semnul

sfintei cruci. Mirii þin în mânã o lumânare. Preotul le împreunã mâinile

mirilor în formã de cruce. La un moment dat, îi poartã prin bisericã

într-un ritm de dans, în timp ce se cântã „Isaia dãnþuieºte”. Dupã ce

înconjoarã masa de trei ori, se aºazã la locuri ºi preotul îi joarã, în

genunchi cu mâna pe biblie ºi pe cruce. Mama miresei pune un covor,

o pernã sau cergã înaintea mesei, unde îngenuncheazã mirii. La noi

existã încã o credinþã, conform cãreia atunci când „troiþa” din faþa

altarului stã drept, nu se miºcã, mirii vor avea o cãsnicie fericitã. Dacã

stã într-o parte atunci nu se înþeleg („gãzdãluiesc”).

La sfârºitul cununiei, preotul þine o predicã adecvatã împrejurãrii

solemne. Mirii ies primii din bisericã ºi apoi ceilalþi. Preotul, diacul,

crâsnicul ºi copiii sunt serviþi cu bãuturã ºi mâncare în faþa bisericii.

Ceteraºii aºteaptã mirii în faþa bisericii. În satul Sârbi, în Josani sunt

douã uliþi la bisericã. De aceea pe una se merge la cununie ºi pe

cealaltã, pe unde duc morþii nu se coboarã. Pe uliþa pe care se duc

morþii nu e voie sã meargã tinerii la cununie. 

Alaiurile unite, cel al mirelui ºi cel al miresei, se întorc cântând ºi

strigând:

„Ieºiþi fete din bordei

Sã vedeþi afarã ce-i!

Ceterucã, lemn de brad,

Sã si ºtiut te-aº fi spart

Cã tu mi-i scoate din sat

ªi mi-i trece-n celãlalt”.

De la bisericã tot alaiul se îndreaptã spre casa sau locul unde se face

nunta. Mirii sunt întâmpinaþi cu grâu, semn de bogãþie.Þinând în mânã

o farfurie, o fatã prietenã cu mireasa îi strigã acesteia:

„Ceteraº cu cetera,

Zî un pic cã oi striga,

Grâu peste miri oi þâpa!

Eu þâp grâu din tãlgerel,

Mirele ni-i frumuºel
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Începutul sie cum a si,
La sfârşit să sie bine.



ªî de drum rãu obosâtã.
Mamã, nu ai fost voioasã,
Sã îm’ vez’ umbra pin casã?
Când o fost ieri dupã-masã,
Mn’i-ai scos hainele din
casã,
Le-ai pus tãte într-o ladã
ªî ai scos-o în ogradã.
Az’ m-ai scos mamã ºî pã
mine
ªî mã dai pã mâni strãine
Crezând cã mi-a ºi mai bine.

Îþ‘ aduci aminte, mamã
Ce ni-ai spus nie (mie)-ntr-o
sarã?
Cã io când m-oi mãrita,
Dumneata, mi-i cãuta, în
tãtã dumineca!
Da mã tem mãicuþã dragã,
Cã de-oi zâce cã mi-i bine
Nu-i vini altu’ la mine,
ªî nu-i bate drumurile
Cã te dor ticiorile 
(picioarele).

Doru’ mamã di la tine,
Greu îi tare p-astã lume.
Nu-l poate cunoaºte nime,
Numa fetele ca mine
Ce sã duc din satu’ lor
ªî trãiesc numa’ cu dor.

Plânje-mã, mamã, cu dor,
Plec az’ din al tãu ocol!
Plânje-mã, mamã, cu drag
Cã az’ îþ‘ trec piste prag,
ªî-þ rãmâne-n casã larg!
Plânje, mamã, plânje tare,
Plec din casa dumnitale!
Ies, mamã, din astã casã,
ªî mã duc plângând, 
pe poartã!
Cale albã ºî noroc!

ªi mireasa ca ºi el!

Eu þâp grâu mare ca bobul,

Feciorii sã þânã clopul, 

Mnirii sã-ºi cinstea norocu!

Mãi, mnire, cu ochi cealãi,

Bine-ai celuit cu ei

ªi bine te-ai mai uitat

Mândrã fatã þi-ai luat!

Frumoasã ºi de neam mare

Ar si luat-o oriºicare!

Sã trãiþi sã aveþi noroc

ªi la anu un boboc!”.

Feciorii stau cu clopurile în mânã sã primeascã cât mai mult grâu. În

timp ce se aruncã grâul, stegarul intrã în casã ºi înconjoarã de trei ori

masa mirilor cu steagul. Apoi steagul împreunã cu „þâpoii” sunt puºi

deasupra mirilor unde stau.

(continuare în nr. urmãtor)

O adus apă după ce s-o stins focul.
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