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Obiceiuri de nuntă şi povestiri din Curtuiuşu
Mare (Ţara Chioarului)

Obiceiuri nupţiale

Peţitul

Meréu tata cu fecioru'. Şi părinţii fetei ştieu dinainte, că erau
anunţaţi, că ia, pă sâmbătă sara, ori pă când, vinim pă vujală. Ne-
am dus acolo. Şi api' să punea horincă pă masă, bem câte un pahar
de horincă şi făcém înţălegerea.

Chemarea la nuntă

Fata îşi chema patru, şase chemători, împărţiţi pă tăte satele. Şî
chemătorii avé bote făcute de fete cu primă roşie, galbână,
albastră, mnerâie, tăte culorile. Era poptiroş creponat şi încrestat
cu foarfeca, erau tare fain îmbrăcate botele celea. Şi sus era un
mănunchi de bosâioc. Şi zadii din cap care era mai mândre, legate
acolo şi cu prime. Palţău le zicea. Era atâta de fain îmbrăcate
palţauăle. Api merea. Să băga în casă la om unde era fata:

Noroc bun să dăie Dumnezău,
De la Domnu' Cristos,
De la 12 Apostoli
Pă duminica dimineaţa
Să lăsaţi fata să vie la nuntă.
(Şi să spune locu' unde să ţine nunta)

Fata îi îmbie pă chemători pă unde mereu, cu horincă, cu mâncare.
Pă când s-o gătat chematu', s-o pregătit de nuntă, s-o dus la casa
miresei şi o dus un scaun, da' nu tâmburel de cela mnic, o dus un
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Ei, da‘ şi-o luat mândre
frumoasă
Da‘ departe de casa noastă,
Da‘ departe de casa noastă,
Ei, da‘ le-am făcut şură şi
casă,
Da‘ ş-amu‘ sângură-s
rămasă
Da‘ ş-amu-s sângură
rămasă.
Ei, da‘ le-am făcut casă şi
şură
Da‘ le-am făcut casă şi şură
Da‘ şi ei m-o lăsat sîngură.

De la Buda Ana (a lui Ion), 73
ani, Ungureni 2010

59

Mult mă-ntreabă iedera

Ei, da‘ mult mă-ntreabă
iedera,
Da‘ di ce nu-s verde ca ea,
Da‘ di ce nu-s verde ca ea.
Ei, da‘ cum n-a si iedera
verde,
Da‘ că numa-n pădure
şede,
Că numa-n pădure şede,
Ei, da‘ nu o suflă vânturile,
Da‘ ca pă mine gândurile,
Da‘ ca pă mine gândurile,
Ei, da‘ nu o suflă vântu‘
răcé,
Da‘ ca pă mine gânduri
săci,
Da‘ ca pă mine gânduri
săci.

De la Buda Ana (a lui Ştefan),
68 ani, Ungureni 2010



scaun de cela lung. Şi pă el o pus o ştergură mândră, aşternută fain,
că noa, o fo' sărbători. Pă capătele scaunului, bliducă de bodog cu
grâu în ele. Şi lua chemătorii şi nunele care erau chemate de mire şi
ţâpa grâu păstă tăt. Api' după ce ţâpa grâu' cela că era puţin grâu
acolo, lua blidu' de margine şi care era stăpân, îl ţâpa păstă casă. Da'
era nalţi cornii la case. Şi care era stăpân să arunce blidu' să treacă
dincolo, păstă casă. Şi dacă nu nimerea păstă casă, venea napoi
blidu', da', da' altu' nu mai arunca, numa' o dată.
După aceie s-o dus la cununie. Api' de acolo meré unde să făcea
nunta. Nu erau atunci cămine, nunta să făcé în căs bătrâne, erau
două căşi şi tindă. Şi în tindă să juca şi în căşi stăteu la mese. Nunta
s-o făcut laolaltă. Să înţălegeau cuscrii şi punéu laolaltă.
Începé la două zâua şi ţâné până a doua zi dimineaţă. Iarna s-o făcut
în căşi. Api vara să făcé în odor. Pă mine mă chema la nunţi să
cânt, că mie mi-o plăcut în veci cântecu' şi dansu'. Eram tânără.
Mă chemau dintr-o casă în ceielaltă să le cânt. Api' m-o luat la dans
Gheorghică birău', că el era răspunzător cu nunta, el meré dint-o
casă în ceielaltă, şi aranja treburile. Am dansat cu el în tindă. Şi-
o zâs:

Io cu iadărana noastă,
Duce-m-aş furiş pă coastă,
Şi-om tăie căte-o nuie
Şi-om face ce om puté.
(Că io de fată eram din Iadăra)

Atuncia făcea colaci soacrele. Şî îi împtistreu cu băniţă, nişte
crenguţe verzi cu frunzucă. Şi să puné acolo în colac, cu flori vara
şi cu flori de poptiroş iarna, struţuri de poptiroş creponat. Doi colaci
să făceau şi soacrele înştimbau colacii între ele.
Păntru masă tăieu câte o oaie şi cu carnea de pă oaia ceie, făcé câte
un guiaş. Ferbé zama şi ţâpa picioici acolo. Api' făcé purcei
(sarmale).
Când merem la nuntă, eu îmi ducem un blid de pancove tăieté cu
forma. Fiecare ducea câte un blid de pancove. Şi feciorii ducéu numa'
câte o felé de horincă. După ce să aşeza lumea la masă, fetele
înştimba pancovele di pă blide, între ele, eu dădeam la alta din ce
am făcut eu, alta îmi dădea mie. Feciorii cu horinca îşi închinau şi
beu din oiagă, n-o fo' pahare.
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Săraci, cărările mele

Da‘ săraci cărările mele,
O crescut iarba pă ele,
Da‘ pă cărarea di la jocu‘
O răsărit busuiocu‘.
Da‘ şi pă ceie din uliţă,
O răsărit tămâiţă,
Pă ceie di la mama,
O crescut mare iarba.

De la Buda Ana (a lui
Ştefan), 68 ani, Ungureni
2010
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În vârvuţu‘ muntelui

Ei, da‘ în vârvuţu‘
muntelui,
Da‘ şede ruja soarelui,
Da‘ şede ruja soarelui,
Ei, da‘ şi-i judecă florile,
Da‘ ca soacra nurorile,
Ca soacra nurorile,
Ei, da‘ şi le judecă pă
flori,
Da‘ ca soacrile pă nurori.

De la Buda Ana (a lui
Ştefan), 68 ani, Ungureni
2010



De pe vremea războiului

Eram acasă, la casa bătrână, cu coptiii aceia mici, gemini; n-am
putut mere nicări cu ei. Că bărbatu' şi cu socru' o fo' ieşiţi cu
vacile, din sus, că le puşca nemţii şi ruşii. O coborât nemţî di pă
deal, şi acoale la vecinu' şi-o făcut ei cazarea lor, cu cai, cu
căldările cu mâncare, tătă armata, numa' o înnegrit acolo odoru'
cela. Noa, eu eram acasă înfricată, n-am putut mere nicări:
"Doamne, de or veni aci, ce m-oi face, şi cum a hi?"
Aud zgomot mare cu cai, cum coboară şi cum bat. Şi văd că umple
acolo de tăte cele. La vecini, plin de nemţi, m-am înfricat. Tăt
pândem ce să mă fac io, că nu poci mere nicări cu doi coptii. Că
de era unu' îl luam şi merem undeva. Da' cu doi, unde să mă duc?
Gândesc, stau aci, nu mă duc nicări. Dacă Dumnezo m-a feri şi oi
rămâne, bine, dacă nu, nu. Da' pă mine să mă omoare întâie, eu
nu vreau să văd cum îi omoară pă coptii întâie. Aşa am gândit eu.
Cum era casa ceie din bătrâni cu talpă şi ies pă talpă şi mă uit:
“oare nu zin încoace?” Că o femeie din ceie parte, şi-o fost adusă
porcu' la noi în coteţ. Că s-o temut că i l-a împuşca şi l-o adus mai
lăturé din drumu' principal. Şi l-o băgat acolo în coteţ. Şi vine un
neamţ mare, avé-o-ar sănătate. Io îl văd că să apropie, să suie, că
avem tri ptietrii de suit pă talpă, nu scări ca şi amu'. Şi el o tăt
cerut de la mine un vas să-şi facă tocană. Io n-am ştiut că ce zâce,
că o cerut în limba lui. Luaţi ce vreţi, numa' mă lăsaţi în pace şi
i-am arătat de unde să ia. Atunci nu mâncam la masă ca şi amu.'
Avém o meştioară, îi zâcea, un scaun ce îl puném în mijlocu' căsii
şi cu scăuneşe mnicuţă, să poată şede oricare. Şi la acela
mâncam. Şi când o ieşit din casă neamţu', o văzut un laboş de hier,
cu tocană, cum o fo' făcută soacră-mea dimineaţă să prândzâm. Şî
când l-o văzut, acela i l-o trebuit şi o luat laboşu.' Şi o zâs cătă
mine: "Con, con". Eu am gândit că cere coc. Şî l-am dus în ceie
casă, că avém două căşi. Eu am gândit că dacă tăt spune aşé, îi
mort de foame, că îi vinit de pă front. Şi îl duc în casă, atuncia nu
mâncam pâine, că mâncam mălai. Avém pită de mălai pă pănuşă
di pă cucuruz. Era mălaiu' pus pă o laiţă, aşé unu' lângă olaltă. Şî
îi arăt la neamţ. Nu i-o trebuit. Api io l-am temat la leagăn, erau
amândoi coptiii în leagăn, într-un leagăn mare, prunc şi fată. Am
făcut cu mâna şi m-am cântat. Că n-am putut fi cu voie bună şi
i-am arătat coptiii. El atunci o făcut: "tata căput?". Asta am
înţăles-o io, că căput îi mort. Io am zâs căput, da' nu era, că era
dus cu vacile. Şi mnică nu mi-o făcut.
O vinit altu' după el şi s-o băgat în coteţu' unde o fo' porcu'. Eu m-
am uitat pă fereastră, avém o fereastră care dădea spre coteţ, şî

memoria ethnologica nr. 38 - 39 *ianuarie - iunie 2011 ( An XI )

161

62

Măicuţă când m-ai
făcutu‘

Ei, da‘ măicuţă când m-ai
făcutu‘
Da‘ măicuţă când m-ai
făcutu‘
Da‘ o plouat şi-o suflat
vântu‘
Da‘ o plouat şi-o suflat
vântu‘
Ei, da‘ cum o fo vremea de
gré da‘
Da‘ cum o fo vremea de
gré da‘
D-aşe-i şi viaţa mé
D-aşe-i şi viaţa mé
Da‘ dui şi dui şi iară dui
Da‘ ce să faci, dacă nu-i,
nu-i
Şi norocu‘ la vremea lui,
măi,
D-ardă-l para focului
Ei, da‘ cum o fo‘ vremuri
de grele,
Da‘ cum o fo‘ vremuri de
grele,
D-aşe-s şi zâlile mele,
D-aşe-s şi zâlile mele,
Da‘ dui şi dui şi iară dui
Da‘ ce să faci dacă nu-i,
nu-i,
Şi norocu‘ la vremea lui,
măi,
Da‘ dui şi dui şi iară dui,
Mânce-l para focului.

De la Buda Ana (a lui Ion), 73
ani, Ungureni 2010



vedém acolo. Am văzut că să apleacă la cizmă şi scoate un cuţât
mare. Am ştiut că acela pântru porc l-o luat, că s-o băgat acolo şi
o tăiet porcu'. Şi s-o dus la altă casă la Cătălina. Acolo o făcut ei
prânzuieli, o fript porcu' şi l-o mâncat. Şi biata femeia ceie văduvă o
rămas fără porc.

Pădureana

Zâce că Pădureana s-o tâlnit cu unii, da' aieştia să feré de ié. Că pă
care îi prindé, îi lua la dans şi juca până îi omora. Api feciorii dacă
o ştiut, tare s-o ferit de ié.
Avém un pământ mare acolo din sus de sat. Şi acolo sămănam mălai.
O brazdă de pământ nu lăsa socru meu pustiu. Tăt era semănat, grâu,
săcară, ovăz, mălai, picioici. Şi când o fo' înt-o noapte, merea, la
masu' de pământ. Că vineu mistreţii şi să băga în holda de mălai şi îl
mistuia, tăt îl punea jos, cucuruzii îi strâca. Şi când o vinit acasă de
la mas, ne-o povestit şi noi coptiii am râs. Îşi făcé colibă şi înaintea
colibei făcé foc. Lemne erau bugăte, tătă noaptea ardé focu'.
Şi înt-o noapte o coborât de acolo di pă un deal Pădureana (Mama
Pădurii). Îi o femeie tătă cu păr, cum îi păru' pă cap, aşé îi ié pă tot
corpu' şi pă mânuri şi pă pticioare. Numa' o văzut că să crăceşte
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Iză, Iză, apă seacă

Iză, Iză, apă seacă
Da‘ ce vii neagră
tulburată?
Că n-adui turci, n-adui
butuci, măi,
Da‘ numa capuri de
voinici
Şi frâie de la cai mici.
Da‘ n-adui stani, nici
bolovani, măi,
Da‘ numai capuri de
romani, măi,
Ai şi frâie de la cai mari,
măi,
Şi frâie de la cai mari,
măi,
Da‘ la capătu‘ văii mele,
Da‘ vine sânje, vine jele,
Ai, să bate sânje cu sânje,
Care pă care să-nvinge.
Tot cătă mine să-mpinge,
Care pă care să-nving,
Da‘ tot cătă mine
să-mping.
Ai, care pă care să-nving,
Tot cătă mine să-mping,
D-ardă-te focu‘ război
Să nu mai vii pă la noi,
măi,
Ai, să iei tata pruncilor,
măi,
Şi feciorii mamelor.
Copilaşii să şi-i crească
Da‘ cu pită albă pe masă,
Ai şi cu bucurie-n casă,
Şi cu bucurie-n casă,
Asta-n lume dăinuiască.

De la Buda Ana (a lui Ion),
73 ani, Ungureni 2010

Emilia Avram - 92 ani - Curtuiuşu Mare; foto: Florin Avram



pă foc şi s-o pişet pă foc şi ne-o potolit focu'. Bine că o fo' jăratic,
nu pară, că para îi ardé tăt păru'.

La mănăstiri în pelerinaj

Merém la tăte mănăstirile pă jos. Am mărs la mănăstire la Nicula
şi la tăte bisericile din Curtuiuş, pă tăte satele. Avém o străiţucă de
pânză şi puném în colţu' ei câte o nucuţă. Şi o legam şi o luam ca
şi raniţa în spate. De Sfânta Mărie merém, că atunci tare multă
lume meré. Era pădure mare de goron pă lângă mănăstire şi tăt
era plin la poalele mănăstirii. Crucea cu care merém, că meré
norodu' cu o cruce, o punéi jos şi punéi străiţâle pângă ié, să nu
să îmburde, că n-avei unde pune. N-avei unde o ţâné şi unde o
puné. Că meréu oşenii tineri, erau tare umblători, meréu în grupuri
şi era atâta lume. Api am mers din Dej în Gherla. Biserica din
Gherla o fo' arsă şi o rămas statuia Maicii Domnului. Statuia Maicii
Sfinte o rămas tătă pălită. Că ne-o arătat cine o ştiut şi ne-o
povestit. Şi o ars biserica tătă, mnică n-o rămas. Aşé o spus. Şi o
făcut biserică nouă tăt pă statuia ceie, n-o vopsât-o, aşé o rămas
afumată, s-o vadă lumea.
Acolo la Nicula să pregăté cu mâncare păntru lumea care meré.
Tăieu oi, şi după ce să găta slujba, poftea pă tătă lumea la masă,
şi dădea la tătă lumea guiaş şi câte două scrijelucă de mălai la
fiştecare, câte două scrijelucă de mălai.
Şi la Şişeşti am fost, şi acolo la mănăstire nu ne-o dat de mâncare,
numa' ce-ai avut în străiţucă. Când am ieşit din sat era o grădină
acolo cu mere faine şi o strâgat un om pă noi. Api ne-am temut de
şişeştenii ceia, că zineu mintenată cu cuţâtu'.

De la Emilia Avram, 92 de ani, Curtuiuşu Mare, 2011
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Bate, Doamne, cetinile

Ei, da‘ bate, Doamne
cetinile,
Da‘ din ce se fac legenile
Ei, da’ să se legene fetile,
Da‘ să se legene fetile,
Da‘ să crească nelegănate,
Să moară nemăritate.
Hei, da‘ să crească
netupăite,
Da‘ să moară nesuduite,
Da‘ să moară nesuduite.

De la Buda Ana (a lui Ştefan),
68 ani, Ungureni 2010
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De jelea traiului mneu

Ei, da‘ de jelea traiului
mneu,
Da‘ de jelea traiului mneu,
Da‘ plâng pietrile pă părău,
Da‘ şi pădurea-n dosu‘ rău,
Da‘ şi pădurea-n dosu‘ rău.
Ei, da‘ de jelea vieţii mele,
Da‘ de jelea vieţii mele,
Da‘ plâng pietrile pă
vălcele,
Da‘ şi pădurea-n dosurele,
Da‘ şi pădurea-n dosurele.
Ei, că petrecut-am răle
multe,
Da‘ petrecut-am răle multe,
Da‘ de le-aş strânje-aş
face-un munte,
Da‘ ori peste mare o punte,
Da‘ ori peste mare o punte,


