
VICTOR BECHEANU

70.

Strigături la nuntă

Ieșiți afară, femei,
Și vedeți afară ce-i
Afară-i nuntă frumoasă
Și voi stați închisă-n casă
Și vă uitaț pă fereastă.

De la Blidar Crina, 43 ani, profesor Școala Gimnazială Băița
de sub Codru.

71.

Alai la mire

Faceți drum, faceți cărare
Că vinim cu alai mare
Pe mireasă s-o luăm
Și la mire să i-o dăm
S-o facem a lui mireasă
Amândoi să facă casă. 

De la Covaci Claudiu, 35 ani, profesor Școala Gimnazială
Băița de sub Codru.

72.

Alai la mireasă

Rozmarin în colțul mesî
Frumos plâng ochii miresî
Dar nu plâng de supărare,
I-a ieșit norocu-n cale!

Performer anonim
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73.

Toți

Frunză verde, baraboi,
Haideți gospodari cu noi
Care vreți, care puteți,
Care nu, mai rămâneți,
De trei ori pă după masă
Să scoatem răul din casă
Să rămână binili
Să se-mpace tinerii! 

Performer anonim

74.

Staroste 

Prea frumoasă adunare,
Vă rog, puțină ascultare
De la mic, până la mare.
Că știți dumneavoastră bine
Prea iubită tinerime
Căci cuvântul neascultat
Nici în seamă nu-i luat
Vă rog tare și fierbinte
Să luați puțină aminte
Despre câteva cuvinte
Cele ce în cărți stau scrise
Și astăzi trebuie zise.

De Petran Aurel (Ucu), 59 ani, Băița de sub Codru.

75.

Mireasa noastră frumoasă 
V-a poftit pe toți la masă
Să vă spună trei cuvinte
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Cum a ști ea mai fierbinte
Dar mireasa a zis așe:
Vă spune pân gura me
De-acasă nu pot pleca
Până nu m-oi adresa
Mai întâi părinților
Căci am fost în grija lor
Că de mică m-o ferit
De pe vatră să nu pic
Și de foc să nu mă frig.
Iară când am fost mai mare
Fost-am de ajutorare
Am săpat și-am secerat
Și tăt lucru l-am lucrat
Am știut ca orișicine
Cum îi rău și cum îi bine.

De Petran Aurel (Ucu), 59 ani, Băița de sub Codru.

76.

Alaiul miresei

Aiștea-s nănași, nănași,
I-am adus din Făgăraș
Nu i-am adus de frumoși
Că i-am adus de bănoși.

De la Blidar Crina, 43 ani, profesor Școala Gimnazială Baița
de sub Codru.

77.

Alaiul mirelui

Pe la noi pe su coteț
Este-un rățoi mândru creț
Ca nănașu de măreț.
Pă la noi pă su poiată
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Este-o rață mândră creață
Ca nănașa de măreață. 

De la Covaci Claudiu, 35 ani, profesor Școala Gimnazială
Băița de sub Codru.

78.

Alaiul miresei

U’iu’iu, nănașe mare,
Sui pă iepure călare
Și nănașu pă cocoș
Că-i mai  bine ca pă jos! 

Performer anonim

79.

Staroste 

Dragi nuntași, obiceiul bătrânesc spune că toate lucrurile bune,
să încep c-o rugăciune, așa că vă rog să vă ridicați în picioare și
să rostim un TATĂL NOST fiecare: 

Tatăl nostru....

Onorați părinți și frați,
Surori, rudenii, invitați
Câți suntem aici adunați
La mai multă voie bună
Să petrecem împreună
Să-nchinăm acest pahar de băutură
În sănătatea și pentru fericirea crailor noștri de astă seară,
A tinerilor căsătoriți!
Cât crește grâul prin livezi
Atâția ani la miri urez,
La anu un copil mic
Să crească mare și voinic
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Să mai putem juca un pic
Și la botez!

Aurel Petran (Ucu) 59 ani, Băița de sub Codru.

Taroste 

80.

Prezentarea crailor

Onorată adunare,
Vă rog puțină ascultare
De la mic până la mare.

Crai nou, David, mirele
Tractorist de meserie
Precum toată lumea-l știe
El ară și discuiește
Și pă tăți îi mulțumește
El pă sate-o tăt arat
Și mireasă și-o aflat.

Marina, mireasa noastră
Scoase capul pă fereastră
Dornică să povestească
Mi-o plăcut cum o arat
Discuit și sămănat
De-aia am ales să fie
Tractorist de meserie
Iară eu, a lui mireasă
Pă tractor îs jupâneasă.
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81.

Prezentarea socrilor

Socrii mari, Luis și Raluca, 
Oameni buni și de-omenie
Precum toată lumea-i știe
Dumnezău Sfântu să-i țâie.
Au fost în străinătate
Fecioru s-aibă de toate
Iară când s-o făcut mare
Vreme de însurătoare
Scot bănuții de valoare.

Socrii mici, Ghiță și Alina
El, patron de meserie
Precum toată lumea știe
Gletuiește, zugrăvește
Banu-n buzunar îi crește.
Ea îi mare săboiță
Este prima din Băiță.
Le croiește și le coasă
Haine mândre și frumoasă.

Aurel Petran (Ucu), 59 ani, Băița de sub Codru.

82.

Ne-ndreptăm acum spre nașii din partea mirelui

Șofer bun și năzdrăvan
Nu se vede la volan
Nici din față, nici din spate,
Dar umblă-n străinătate!
Soția-i casnică de meserie,
Precum toată lumea știe
E-o domnă de ominie
Contabilă la buzunarul nănașului, se știe.
Iar acum nașule,
Hai și oprește muzica!
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83.

Nănașul cel mare
A cinstit mirii cu un dar frumos
Să aibă mirii noroc!

84.

Să vedem în capul mesii, pă nașii din partea miresii

Constructor de meserie
Precum toată lumea știe
Construiește căși și vile
Le ia, doar din temelie
Cu soția casnică
Le vin banii ca pe ață
Lucrează amândoi de zor,
Și le vin banii cu spor.
Hai nașule, să te vedem, oprește muzica!

85.

Nănașul cel mare
A cinstit mirii cu un dar frumos
Să aibă mirii noroc și sănătate!

Aurel Petran (Ucu), 59 ani, Băița de sub Codru.

86.

Jenucu

Nu vă uitați că-s micuț
Că-s al dracului puiuț.

Blidar Crina, 43 ani, profesor Școala Gimnazială Băița de sub
Codru.
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