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Obiceiuri din Ţara Lăpuşului
Capu’ primăverii
D’e Capu primăverii, femeile nu lucrau lucruri d’e mână, nu ţăsă,
nu mere în câmp. Api la plug mere şî înaint’e d’e 24 februarie, d’e
Capu primăverii. Da când să mere la plug, să afuma cu tămâie.
Înaint’e d’e-a ieşî d’in grăd’ină, să umbla cu focu şî cu tămâia pă
lângă an’imale. Şî pă lângă oi iară când mărg la stână, tătd’eauna
să umblă cu tămâie.
Şî la Blagoveştenie să afumă la noi. Să pun’e jar, on grăunţ d’e ai,
o cârpă şî tămâie şî să mere pân grajd’i până la marhă, pân poiată
pă la oi şî s-afumă. Când mărg la stână iară s-afumă. Când ies d’in
poiată ori d’in grăd’ină, zâce să pui săcurea împlântată în pământ
ş-on lanţ să treacă păstă ele să nu le strâce lupt’ii, ursu’, să nu
păţască ceva.
Inf. Măriuca Benedec, 61 ani, Lăpuşul Românesc

Zilele babelor
Le zice aşa pentru că-s urât’e. Atunci să cam duce iarna şî vin’e
cât’e-on vânt d’e ăla...şi n’inje.

Mărţişorul
Mai d‘emult numa copt‘iii purtau mărţişor. Nu era mărţişóre d‘e
aieste, făceu d‘in mătasă. Făcei mărţişor roşu şi alb ori făcei cum
avéi mătasă, nu erau atât‘ea. Şi să purta d‘in 1 până în 8 martie, o
săptămână. Api d‘e put‘ei, îl păstrai până la anu‘, d‘e nu ţî să
rumpé. Îl păstrai până la anu‘, d‘e nu, la anu‘ făcei altu.

Femeile abd‘e aşt‘eaptă să vie Mărţâşoru. Am făcut şî io când am
fo fată. Pun‘em pă on carton şi legam lână roşie şi lână albă, făcém
două laolaltă şî legam mărţâşoru. Nu n‘e cumpăra atunci la noi
mărţişore, cum sunt acuma. Aşé era atunci.

Dumnezău,
Şi la bine şi la rău
Şi c-on struţ de busuioc
La mulţi ani şi mult noroc!

De la Aniţa Puşcaş, 44 ani,
Asuaju de Jos, 1989
Miresucă cu cunună
Hainele pe tine sună,
Să cunoaşte că-i hi bună
Că nici mă-ta n-o fo rea
Şi tu-i semăna cu ea
Mireasă ca ş-al tău mire
Nu este pe lume nime.
Numa-n codru este-un brad
Aşa subţirel şi nalt
Şi la tătă lume drag.
Miresucă ţucu-te
Bine ţi să şade aşé,
Cu faitior şi cunună
Ca şi cerului cu lună.
Pă drăguţu’ miresi
Facă-l dracu’ măturoi
Şi măture uliţa
Să poată trece nunta.
Să poată trece nunta.
Tu, mireasă, tu, tu, tu!
Bagă samă pă bărbat
Nu-l purta deştiotorat
Că femeile-s căţele
Şi ţi-or scoate vorbe rele.
De la Aniţa Puşcaş, 44 ani,
Asuaju de Jos, 1989

Pe din jos de beserică
Mândră rouă să ridică.
Roua trebe scuturată
Ei, mireasă cununată.
Părinte, popă bun
Ne ieşi-ne până-n drum.
Şi ne ieşi c-o cărticică
Şi cunună o florice

121

memoria ethnologica nr. 34 - 35 * ianuarie - iunie 2010 ( An X )
Să ne ieşi cu patrahir
Şi cunună-un trandafir.
Ai grije mire ce faci
Nu faci redie pă vaci,
Ce-ai făcut iară să faci.
Nici faci redie pe boi
Ce-ai făcut
să strici ‘napoi.
De la Livia Gâţ, 63,
Asuaju de Jos, 1989

Miresucă struţ de flori
Ia-ţi gându de la feciori
Şi ţi-l pune la bărbat
Că cu el te-ai cununat.
Dulce-i mierea-n cununie
Da-i amară pă vecie.
Dulce-i mierea-n cununat
Da-i amară pe şohan
Supărată-i mireasa
Pân ce-o întrebat popa
Place-i mirele or ba?
Nici acolo n-o spus drept
Numa şi-o pus
capu-n piept
Şi-o zis că-i place bugăt.
Nici cu gândul n-ai gândi
Cine ne-a şti ciufuli
Buruiana, loboda
Ciufu şi batjocura.
Buruiana dintre cepe
Şi ciufu dintre neveste.
Iuesc că îndrăznesc
Gura nu mi-o şăinălesc
Cea frumoasă nu să-ndură
Că să spârtică la gură.
Iuiască cât de bine
Că-i mai hâdă decât mine.
Taci din gură săcătură
Că-ţi tremură dinţii-n gură
Se iuiau şi nănaşii:
Nănaşu ni-i ca ş-un crai
Nănaşa ni-i cât un pai.
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40 de sfinţi
La 40 de sfinţi, în 9 martie, se făceau 40 d‘e turt‘e sau plăcint’e. Le
dăd‘e la vecini şi dăd‘é d‘e pomană. Zâce că aşé-i bin‘e să faci 40 d‘e
turt‘e. Atunci să béu 40 d‘e pahare d‘e ţuică.

Lăsatu secului
D‘e Lăsatu secului se făcea joc în sat. Se făcea sara, înaint‘e d‘e-a
începe postu, dumin‘ică sara dacă-ncepé lunea postu. Şî dacă începea
postu peste o săptămână, tăt dumin‘ica să făcea. La joc participa
feciori, fét’é, omin’i însuraţi, tăt satu’.
Mai d’emult nu erau cămin’e, să făcéu pân şuri, pă la omin’i pân căs,
scot’eu lăiţâle afară şî patu’ şî făceu joc.
Atunci să fierbeu ualele cu leşie, cu cenuşé, să spălau. D‘i la Lăsatu
secului, când intri în Postu Mare, n-ai voie să faci mâncare d‘e dulce.

Bunavestire
La Bunavestire s-afumă pomnii, să face foc în livadă, la tătă casa ar
trebui să să facă. La tătă casa s-aprind’e on pt’ic d’e foc să să facă
fum. Zâce că s-afumă pomnii să nu înd’eţă.
Atunci să făceu focuri. Zâce că pentru pomn‘ii. Să aprind‘eu tulen‘i
d‘e mălai şî d‘in ce mai aduna omu d‘i pân curt‘e.

Despre arat „oraniea”
Mai demult se ara cu boi, cu cai. De la 15 aprilie până la 15 mai era
timpul aratului. Caru era făcut cu roţi de lemn şi deasupra fieru.
Femeia ajuta la purtat caii sau boii.

Sfântu Gheorghe
Se ţinea în data de 6 mai. Era o tradiţie: băieţii stropeau fetele cu
apă. Veneau fetele la biserică şi băieţii se ascundeau după poartă,
luau găleata de 10 l cu apă şi dă-i pă fată, îmbrăcată fata de biserică.
Şi fata se ducea leorcă să se schimbe şi apoi nici la biserică nu se
ducea.
Să pun‘e la portă salcie şi rug sălbat‘ic ca să nu vie strâgoii. Aşé şt‘iu
io d‘in bătrân‘i. Şi era obiceiu d‘e a t‘e uda ca să-ţi meargă bin‘e tot
anu.

Iurea
Se împodobea poarta cu mesteacăn, puneau acolo unde erau numai
fete. A fost un obicei foarte frumos pentru că băieţii mergeau la furat
de mesteacăn de la fete. Furau băieţii mesteceni şi îi duceau în curtea
bisericii. Se făceau 2 rânduri de mesteceni pe aleea bisericii. Avem 2
poduri în comună împodobite cu mesteacăn. Duminica dimineaţa
când mergeau fetele la biserică îşi recunoşteau mesteacănul.
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Moşii de iarnă şi Moşii de vară
Atuncia să pomin‘eu morţî. La Rusalii erau Moşii de vară şi înaint‘e
d‘e-a începe Postu Mare erau Moşii d‘e iarnă. Atunci îi pomin‘e
popa la biserică pă morţ.

Florii
La Florii să duc copt‘iii la cimitir cu părinţî. Copt‘iii să pun acolo
lângă biserica ceie bătrână, să pun tăţ unu lângă unu cu străituţa
şî femeile să duc şî le dau pupt‘i pântru morţ.
Paştele
În Săptămâna Mare se face mâncare de post. Noi ţineam post tătă
săptămâna.

Nănaşu ni-i cât o cruce
Nănaşa de abia să duce.

De la Livia Gâţ, 63, Asuaju
de Jos, 1989
Ieşi afară soacră mare,
Că-ţi aducem noră tare.
Să-ţi ajute la ciubăr
Să te scalmene de păr.

De la Livia Gâţ, 63, Asuaju
de Jos, 1989
Crapă Doamne pământu’
Să iasă socru cel mare
Să vadă ce noră are!

De la Livia Gâţ, 63, Asuaju
de Jos, 1989

Ritual plante, Paşti; Foto: Felician Săteanu

Erau femei care nu lucrau sâmbăta, care aveau „prilej”, ceva
necaz. Ouăle se vopseau vinerea când veneam de la „prasternitia”.
Se vopseau cu coji de ceapă. Pregăteam coaja de ceapă înainte cu
o lună, două şi puneam pe fund coaja de ceapă, pe urmă puneam în
ciorap, apoi puneam câte o frunză, le lipeam şi le legam, le puneam
la fiert în oală şi pun‘em d‘easupra coaja şi stau până dimineaţa în
apa aia. Apoi le luam afară, le puneam într-un vas şi le ungeam cu
ulei să sclipească.
În dimineaţa de Paşti, fiecare om merge cu coşarca pe care se pune

Ţîpaţi grâu nu ţâpaţi pleavă
Că ni-i mireasa de treabă
Ţâpă grâu nu ţâpă goz
Că ni-i mirele frumos.
Şi stropit cu busuioc
Să aivă mirii noroc!
Fetele de la meştioară
Gândeşti că îs puiţ de
cioară.
Feciorii de la colac
Gândeşti că-s puiţ de drac!
Vai, de voi, feciori de nună
Cum v-o-ngheţat
limba-n gură
Şi nu vi s-a dezgheţa
Până-ţi vedea lităra.

De la Livia Gâţ, 63, Asuaju
de Jos, 1989

123

memoria ethnologica nr. 34 - 35 * ianuarie - iunie 2010 ( An X )
Când îi hi mireasă
Câţi prunci vrei să ai,
Pe atâte degete de la
mână, să şezi
Când îi mere după masă.
De la Livia Gâţ, 63,
Asuaju de Jos, 1989

După miazănoapte
Când îi hi dezgătată,
Să-ţi pui faitorul şi struţul
Păstă atâtea blide din cui,
Câţi prunci vrei să ai.

De la Livia Gâţ, 63,
Asuaju de Jos, 1989

Tânăru’ nost crăişor
Dimineaţă s-a sculat
Pă faţă s-o spălat,
La vânătoare a plecat
O văzut o căprioară
Ce-a intrat la casa
dumneavoastră.
Noi am vinit să ne-o daţi.

De la Livia Gâţ, 63,
Asuaju de Jos, 1989

Nănăşi-o-aş, nănăşi
Tare nu m-aş cheltui.
Place-mi să fiu
tăt de frunte
Da’ n-aş da parale multe.

De la Ioan Sabou, 55 ani,
Asuaju de Jos, 1989
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un prosop tradiţional făcut de noi. În coş puneam unt de casă,
„maslo”, brânză de vacă, pască, ouă, usturoi verde, sare, vin şi o
lumânare, „svicica”. Aveam coşarca mare cu două urechi.
De Paşti ne îmbrăcam frumos, în haine noi.
După ce veneam acasă mâncam şi apoi toată lumea din sat merge la
cimitir. Acolo se jucau, feciorii jucau capra. În zua d‘e Paşti,
d‘imineaţa, înainte de a méré la biserică, fét‘ile să ducéu şi scot‘éu o
găleată d‘e apă d‘in fântână, dacă avé fântână, dacă nu, méré la
vecinu după apă curată. Pun‘é într-o farfurie şi pun‘é ou, urzică şi 50
d‘e ban‘i d‘e ăia galben‘i. Şî n‘e spălam tri zâle.
A doua zi de Paşti, miruia popa şi era hramu’ bisericii. Fetele
mergeau îmbrăcate în „fartuh alb” şi aveau cunună ţărănească. Aşa
se îmbrăcau fetele care duceau prapore.
A treia zi de Paşti, era o sărbătoare obişnuită, toţi mergeau la
biserică. Şi când se însera ne luam de mână, „crevei danneti”, cam
în jur de 300 de persoane şi lanţul ăla de persoane mergeau până
dincolo de sat. Dar acum nu se mai face.

Rusaliile
La Rusalii, înt-on an era grâu înt-o part‘e şî înt-on an în ceielaltă şî
să iéşă cu icon‘ile şî sfinţă acolo. Femeile făceu acolo o coroană mare
d‘in stice d‘e grâu pă care o sfinţă popa. Api coroana ceie rămân‘e
acólé, până să usca, pă Răstignire. Zâceu că d‘e-aceie face acolo ca
să hie an bogat.
Sunt considerate sărbători verzi pentru că sunt la începutul
primăverii. Şi popa se îmbracă în veşminte verzi. Noi, pe vremuri,
împodobeam casa cu crenguţe de nuc, tei şi aruncam pe jos cimbru.
Sânzâiene
Mama făcé, cât îi lumea, o cunună d‘e Sânzâien‘e. O avé şî o puné
acolo cum era casă cu goz. Zâce că atunci când să strâcă vacile, să
mulji pân cununa ceie ca să tomn‘eşt‘i lapt‘ile.

Secerişul
Unde era holdă mai mare de secerat, se strângeau 10-15 femei la
lucru. Pă când era gata de secerat se făcea cunună. Puneau aşa paie
mai lungi, mai verzui şi împletea. Când se împletea, un rând de femei
cânta şi un rând strângea din snopi. Cununa era purtată de o fată
mare. Şi-apoi veneau din holdă seceretoarele de la secerat şi cântau
cum veneau de la holdă.
Feciorii le auzea că vin cântând, că vin seceretoarele cu cununa şi
veneau să ude cununa. Aveau o găleată cu apă şi lua cu mâna aşa ca
şi când te-ar stropi o ploaie. Apoi te mai fereai.
Când ajungeau la casa gazdei, puneau cununa undeva într-un cui.
Apoi intrau în casă şi înconjurau masa aşa de norocu’ căsî. Apoi se
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17.

Strigături la nuntă
Ieşi afară soacră mare
Şi ridică streaşina,
Să încapă mobila.

De la Vasile Petcaş, 59 ani,
Asuaju de Jos, 1989

La cules de Sânziene; Colecţia Pamfil Bilţiu

făcea un ospăţ cu mâncare bună: sarmale, plăcinte şi câte un pahar
de hornică ori de vin.

Vrăji
La noi o fo’una bătrână care zicea că face pentru a-i aduna laolaltă
pe care se căsătoresc. O zis că lega răchiţi cu lanţuri şi nu ştiu câte
icuri tăt bătea tătă zua. Şi strângea acolo lemnu’acela. Ş-apoi când
mereai la ea, auzeai pân pod nişte sunete de-acelea şi nişte
drungăleţi de aceia, de ferească Dumnezău. Da la sfârşitu’ vieţii ei
o înnebunit.

Naşterea
Femeia însărcinată zice că nu-i voie să se uite la mort ca să nu-i
moară sarcina. Ori dacă a vid’e o cârtiţă, să nu să uit’e că la
cârt’iţă i-s mânurile pă dos. O fost o femeie la noi şi o zâs că o văzut
o cârt’iţă când o fo’ gravidă şi n-o ştiut să îşi aducă amint’e. Zâce
să-ţ aduci amint’e, să nu păţască orice copt’ilu.
Când să spăla prima dată copt’ilu, să pun’e cărbun’i în apă. Zâce
că să sting tri cărbun’i în apă şi zâce să nu ţâpi în pt’iciore la
omin’i, în îmbletă, să-l ţâpi mai d’epart’e.
Nănaşii duceu lumn’in’i la bot’ez. Lumn’ina pă care o ţân’e nănaşa

Noi merem după mireasă,
De-om găsi-o somnoroasă
Om lăsa la mă-sa acasă,
S-o mărite după domn,
Să se sature de somn.

De la Vasile Petcaş, 59 ani,
Asuaju de Jos, 1989
Soacră mare, soacră mică
Ai rămas fără nimică.
Fără perini, fără ţol
Fără mână de ajutor.
Astălaltă soacră mare
Şi fecior şi noră are.

De la Vasile Petcaş, 59 ani,
Asuaju de Jos, 1989

Nănaşule, nănaşule,
Ţâpă ochii păstă cap
Nu te arăta supărat.
Te-arată cu voie bună
Cu două mii de lei în mână.
De la Vasile Petcaş, 59 ani,
Asuaju de Jos, 1989
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Aieştea-s nănaşi, nănaşi
I-am adus din Făgăraş
Nu i-am adus de făloşi,
Că i-am adus de frumoşi.
De la Vasile Petcaş, 59
ani, Asuaju de Jos, 1989
Iu-iu-iu, nănaşa mare
Sui pă iepure călare
Şi nănaşu’ pă cocoş
Că-i mai bine ca pă jos.

De la Vasile Petcaş, 59
ani, Asuaju de Jos, 1989
Nănaş mare aş tăt fi,
Numai nu m-aş cheltui,
Cu banii de p-o găină,
Mi-aş cuprinde
câte-o fină.
Cu banii di pă cocoş
Mi-aş cuprinde
un fin frumos.

De la Vasile Petcaş, 59
ani, Asuaju de Jos, 1989
Pă drăguţu’ miresii
Facă-l dracu’ măturoi
Să măture uliţa
Să poată trece nunta.

De la Vasile Petcaş, 59
ani, Asuaju de Jos, 1989
Fetile de la mestioară
Gândeşti că-s puiuţi de
cioară.
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când bot’ează copt’ilu, aceie să păstrează în casă. Când îi ajitat
copt’ilu sau îi bet’eag, să aprindă lumânarea bot’ezului.
D’emult, nu ieşă d’in casă fără să puie cârlig, o cleşt’e ori mătură în
pătuţ. Zâce să nu hie sângur. Sara d’e adurn’e pă sfinţâtu’ sorelui,
aprind’e-i cârpă sub pat. Amu’ nu poţ aprind’e că aprinz pod’elile.
Înaint’e o fo’ pământ şî aprind’ei o cârpă să afume. D’e durn’e
copt’ilu pă sfinţâtu’ sorelui.
Inf. Măriuca Benedec, 61 ani, Lăpuşul Românesc

Superstiţii la naştere
Femeia însărcinată să nu pună ceva frunză, trandafiri sau flori în
buzunare că apăré la copt‘il pă corp.
Ca să şt‘ie dacă a fi băiat sau fată, îţ arunca ceva haină jos şî să t‘e
apleci. Dacă t‘e aplecai o dată, era fată. Dacă t‘e aplecai d‘e două
ori, era băiat.
Apa din prima scaldă să ţâpa la rădăcina unui pom frumos ca să
crească şi copilaşu‘ frumos ca pomu‘.
Nu era bin‘e să pui hăinuţe d‘e-a copt‘ilului afară să să uşt‘e sara,
să nu rămâie hain‘e d‘e-a copilaşului pă sârmă că zice că-l spurcă cé
hâdă.
Când rămân‘é copt’ilu sângur în casă, să pun‘é o pană d‘e găină pă
el şi-l unje cu mnir.
Copt’ilu să legăna cu pt‘icioru drept ca să nu hie nătâng.
Zâce că dacă îi spurcă ceie hâdă pe copt‘ii api tăt plânjeu. Şi mamele
îi vind‘e la alta pă fereastă şi-i schimba numele.
Inf. Viorica Ţâţoc, 57 ani, Răzoare

Obiceiuri la nuntă
Începe de copt plăcintele şi de făcut mâncarea cam de joi, de vineri,
după cum era d‘e mare nunta, după cât‘e cupt‘iore trebuie să facă, că
se făce numa în cupt‘ior plăcint‘ele acele. Şî să făce colaci la
t‘emători şî colacii aceia să îmbrăca vineri sara. Mere druşt‘ile şî
t‘emătorii şi îmbrăcau colacii. Să pun‘e năframă n‘eagră, una roşie
şi alta n‘eagră cu mărjă roşii, apoi albă, apoi cipci şî să lega cu
brăuri şî cu struţuri colacul.
Sâmbătă d‘imineaţa să duce t‘emătoriu cu colacu’ susoară, cu un
macău în mână şî pă t‘ept pă partea stângă avé o batistă, să duce
d‘in casă în casă, und‘e-l mâna mnirile ori mnireasa. Dacă era
t‘emători la mnireasă, să mai pun‘e un brâu în tricolori păste haine.
Dacă era la mnire, nu. Să duceu şî t‘emau tăt‘e n‘iamurile.
Sâmbătă sara era cusutu’ d‘e cunună şî d‘e steag. Tot sâmbătă sara
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să pregăte colacu mniresî care era mai mare ca a t‘emătorilor şî
năfrămi tăt aşé erau pusă: neagră, roşie, cu marjân‘i roşii şî albă
şi apoi cipcile. Îl duceu la biserică dumin‘ică d‘imineaţa şi fătu
când ieşă din beserică, ieşă cu colacu în mână şi zâce nişte cuvint‘e:
Pântru asta-i cuvânt d‘e la Dumnezău,
D‘i la-nălţata împărăt‘easă
Şi roagă să vin‘iţ la nuntă
La mnire, sâmbătă sara să făcé stiag. Stiagu era o botă lungă pă
care să pun‘e o năframă roşie, una albă şi să pun‘e cipci şi
clopoţăle cu clocot‘ici şî cu t‘inghit‘eauă că să cânt‘e când îl
scutură ş-o cunună făcută d‘in bărbânoc, t‘isă şi busuioc să pun‘e
deasupra pă steag. Sâmbătă sara, când vin‘e mnirile la mnireasă,
întra în şură că era jocu’ în şură. Apoi cu oricine juca mnireasa,
ori cu t‘emători, cu oricin‘e o fo’, când intra mnirele-n şură trebuie
să-i deie mnireasa la el să o joce. După aceie mnirile şi t‘emătorii
intrau în casă şî iară druşt‘ile şî t‘emătorii mniresî. Nuntaşii să
duceu.
Pă duminică d‘imineaţa să duce colacu’ la biserică. Acolo să
strânjă lumea. Mnirile trimit‘e odată t‘emătorii şî cu druşt‘ile cu
tăt la mnireasă. Mnireasa trebuie să le deie d‘e mâncare. Apoi să

Feciorii de la colac
Parc-ar si puiuţi de drac.

De la Vasile Petcaş, 59 ani,
Asuaju de Jos, 1989

Nici cu gându’ n-am gândit
Cine ne-a şti ciufuli
Buruiana, loboda,
Ciufu’ şi batjocura,
Buruiana dintre cepe
Şi ciufu’ dintre neveste.
De la Vasile Petcaş, 59 ani,
Asuaju de Jos, 1989

Supărată-i mireasa,
Că o întrebat popa
Place-i mirele ori ba.
Nici acolo n-o spus drept
Numa ş-o pus capu-n piept
S-o zâs că-i place bugăt.

De la Vasile Petcaş, 59 ani,
Asuaju de Jos, 1989
Miresucă frumuşică
Poartă-te şi fii harnică,
Că soacră-ta, nu ţi-i mamă,
Să bage pă tine samă,
Nici mirele nu ţi-i frate,
Să gândeşti că nu te-a bate.
De la Vasile Petcaş, 59 ani,
Asuaju de Jos, 1989

Chemători călare; Foto: Felician Săteanu
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Dacă-i mere la străini
Nu şedea mult în vecini
Că femeile-s căţele
Şi ţi-or scoate vorbe rele.
De la Vasile Petcaş, 59
ani, Asuaju de Jos, 1989
Bun rămas măicuţa mé,
Apă rece nu-i mai bé
Adusă de mâna mé.
Ţi-or aduce străinii,
De-i trăi bine cu ii.

De la Vasile Petcaş, 59
ani, Asuaju de Jos, 1989
La nănaşu’ sub coteţ
Este-un pui de huhurez,
Ca nănaşu de măreţ.
Şi la coadă răsucit,
Ca nănaşu’ de zgârcit.

De la Vasile Petcaş, 59
ani, Asuaju de Jos, 1989
La nănaşa sub poiată
Este un pui de raţă creaţă,
Ca nănaşă de măreaţă.
Şi la coadă răsucită
Ca nănaşa de zgârcită.
De la Vasile Petcaş, 59
ani, Asuaju de Jos, 1989

Ieşi afară soacră mare
C-ai o noră ca o floare.
Cea mai harnică din sat,
La durnit şi la mâncat.
Şi te-nvârte pângă curte
Că-ţi aducem haine multe.
Câte haine aducem noi
Nu le-am da pă patru boi.
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duce înapoi, mere după nănaşi. Pă când ajunjă acasă, mnirile trimit‘e
un t‘emători la mnireasă să să pregătească să margă la cununie.
După ce să tăroste, că era taroste la mnire şi altu care taroste la
mnireasă, să duceu la cununie. Întâie trebuie să ajungă mnirile ş-apoi
mnireasa. Nu şt‘iu d‘i ce, da mnireasa nu trebuia să ajungă înaint‘ea
mnirelui. Când o ajuns aprope d‘e uşa bisericii, t‘emătorii d‘e la
mnire o vin‘it şî o luat mnireasa şi-o dus-o acolo. După cunun‘ie s-o
dus la casa mnirelui. Când mere cu mnireasa, d‘i la cunun‘ie până la
mnire acasă, să strâga pă drum.
La casa mnirelui, o aşt‘epta soacra ce mare cu o sticlă d‘e horincă în
prag pă mnireasă. Înt‘inau şi beu d‘in oiagă. Şî pă când intra în casă
să-ncepe jocu’ mniresî. Atuncea era strigături la mnireasă. Când
striga oricin‘eva să mai odihn‘e mnireasa, api unu’ o lua şi altu’ o
lăsa. Când să găta jocu’ pă bani, nănaşa îi ţâpa cununa d‘in cap
mniresî. Un t‘emător pun‘e năframa pă steag şî i-o înturna pă cap la
mnireasă. Mnireasa o ţâpa d‘e 2-3 ori, a tria oră rămânea cu cununa
pă cap. Asta însămna că o intrat între neveste şî nu mai avea voie să
port‘e barşon’e şî d’e-acele. După ce t’e-ai măritat, altu nu. Nu s-o
mai purtat numa atâta cât o fo’fată. Când era joc, îşi pun’e barşon’e,
să-mplet’e într-o codă, pun’e cipcă-n codă şî mere şî juca. Druşt’ile
încă purta năframă pă sub t’eptari, năframă cu ciucuri, ori n’eagră,
ori roşie, da era o năframă mai mare. Acele să pun’eu pă umere şi
t’eptariu peste ele. Era mai diferite druşt’ile de alt’e fet’e care erau
cu barşon’e, da’ nu aveu năframă după cap, cum să zâce.

Să pregăté d’e nuntă d’e joi, d’e vin’eri. Umbla pân sat să t’eme la
nuntă on bătrân ş-on t’emători. T’emătorii mere vin’erea cu macauă
cu cipci, îi înştimba cu clopuri cu zgărz şî umbla doi pân tăt satu. D’i
la fată apart’e, d’i la fecior apart’e. Macău era făcut d’in tufă şi legat
cu cipci. La mnireasă să face on colac atâta d’e fain. Api îl îmbrăca
cu cipci, brâie, cu şt’erguri. Ş-api colacu acela l-o dus la cununie.
După cununie, mnireasa mere acasă şî mnirele rămân’é mai înapoi şî
mere după mnireasă. Când o duce mnirile pă mnireasă acasă la el,
prind’eu amândoi d’e colacu’cela şi trăjeu. Api d’e rămân’e la mnire
part’ea mai mare, să zicé o strâgătură. Şî mnireasa era supărată.
D’e era la mnireasă, tăt aşă. Ş-api acela să ducé într-o vatră d’e
cuptoriu şî gazdile avé lapt’e hiert şî d’emnica colac d’e-acela şî
mânca mnirit’eii în vatră colac cu lapt’e.
Mnireasa era îmbrăcată cu patru zad‘ii şî cu două păret’i d’e poale
şî cu căméşă. Nu era cu hain’e albe. Mnireasa şi-l pregăté, ié îl cosă.
Îl făcé cu fitauă, cu fel d’e fel d’e culori. Să cosă pen’e pă el, pă
mân’ecă, care d’e care avé căméşă mai faină, mai împt’istrită.
Zad’iile erau făcut‘e în t’iară.
Cununa mniresî era înflorată. O cunună mare, înaltă, cu tăt felu d‘e
struţuri. Pă când mere mnireasa pă cele zile la mnire, trebuie să-ş
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strângă păru’, să nu-l lase pă spat’e. Şi nu mai era voie să îşi ţâie
păru pă spat’e, cozâle pă spat’e, fără numa dacă îi mure oricin’e.
Dacă îi mure oricin’e, api să d’esplet’e la şăsă săptămân’i. Da nu
era ca amu să-ş facă cocu cela, era mnireasa cu coz cu cipci în codă
şî să pune barşon pă cap şî cunună.
Lumea care mere la nuntă ducé cearceafuri, ţoluri, lipid’eauă.
Strânjău acolo cât încape p-on lădoi d’e hain’e. Api părinţî pregăté
lada d’e zestre. Ş-o pun‘é p-o căruţă şî pă marţ, pă mniercuri, după
nuntă, vin’é mnireasa după ié. Să uita lumea cum mere mnireasa pă
lădoi. Asta o fo zestrea mniresî. Şî părinţî trebuie să-i fogăd’ească
pământ, part’ea d’e pământ.
Inf. Anuca Bota, 83 ani, Libotin

Nunta în Remeţi se făcea marţia şi joia. De luni începeau pregătirile
dacă era nunta marţia. Nunţile se făceau în casă. Dacă era multă
lume, fetele trebuiau să stea pe genunchii băieţilor. La noi de nănaşi
mergeau fetele nemăritate şi feciorii. Dar neapărat trebuia să fie
un cuplu de nănaşi căsătoriţi. Cine te cununa, trebuia să îţi boteze
şi copiii.
Mireasa - „nevisca” avea pe cap „cosetea”, floare. Cununa era
rotundă, albă. Avea un şorţ cu plisuri din mătase albă.
Când se mărita fata, gazda casei trebuia să arunce jar lângă pragul
uşii, iar mireasa trebuia să treacă peste el. Tot aşa se făcea şi când
mergeai cu copilul la botez.
Nunta ţinea 2 zile. A doua zi dimineaţa se duceau oamenii acasă, iar
după masa iar făceau o petrecere - „vecerea”. Acolo mergeau
numai cei care erau chemaţi.

Înmormântare
Când o murit omu, prima dată îl spală, îi îmbracă cu hain’e curat’e
şi-l pun’e în sălaş. După-aceie vin’e popa şi cet’e, că să cet’e
stâlt’ii, la noi aşé să zice şî să trag clopot’ile şî să cântă. Să trag
clopot’ile sara, la amniazăţ şî d’imineaţa şî atuncea să cântă mortu.
În sicriu cu mortu să mai pun’e botă şî pup susoară şî în pup pun’eu
ban’i rud’ile că zâce că-i plăt’eşt’e la mort că i-o lucrat. Dacă era
femeie, să pun’e în sicriu t’ept’inile. Mai pun’eu pă su mort aşt’ii
d’e-acele cum jăluieu sălaşu. Înaint’e d’e-a pun’e mortu în sălaş,
tătd’eauna să afumă sălaşu cu tămâie. Tămâia ceie avé rolul să-l
ferească pă mort. Nu şt’iu da în sălaşu’ n’eafumat cu tămâie, nu
s-o pus mortu n’iciodată.
Pă aşt’iile cele să pun’e lipid’eu. Amu să pun şî ţoluri şî apoi să
pun’e mortu. Pă d’easupra să pun’e fat’ior, aşă să zâce la noi,
fat’ior, şî copârşău.

Când or fi la mire acasă
Nu le-om da nici pă şasă.

De la Vasile Petcaş, 59 ani,
Asuaju de Jos, 1989
Nime-n lume nu să-nşală,
Ca feciorii când să-nsoară
Prinde patru boi la car
Şi mere după amar.
Prinde patru boi la rudă
Şi se duce după trudă.

De la Vasile Petcaş, 59 ani,
Asuaju de Jos, 1989
Săracii boii cornuţi
Cum însoară nişte muţi.
Săracile sutele
Cum mărită mutele.

De la Vasile Petcaş, 59 ani,
Asuaju de Jos, 1989
Nu fujiţi fete-nainte
Şi spuneţi la domn părinte
Să iasă cu cărticica
Să cunune floricica.
Să iasă cu patrafiru
Să cunune trandafiru.

De la Vasile Petcaş, 59 ani,
Asuaju de Jos, 1989
Mireasă, mirele tău
Poate fi solgă birău
Da pă care l-ai lăsat
Poate fi porcar la sat.
Miresucă după tine
N-am văzut plângând
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pă nime
Dar după mirele tău,
La multe le pare rău.
Miresucă tu şi tu,
Bine ţi-o cântat cucu,
Te-o luat cine-ai vrut tu.
Să-mi cânte şi mie aşé
Să mărg după cine oi vré.
Tu mireasă tu, tu, tu,
Tăt aşe te-ai lăudat,
Că tu când ti-i mărita
Pă tăt satu li-i chema.
Pă tăt satu l-ai chemat
Da pă mă-ta o-ai uitat,
La umbruţa nucului
În fundu pământului.
Ieşi’ măicuţă’ de sub glie,
Că mă duc la cununie
Ieşi’ măicuţă’ din mormânt
Că mă duc la jurământ.

18.
Strâgătură la găină
Zî ceteraş, mai cu drag
Să mă pot sui pă prag.
Zî ceteraş mai cu dor
De pă prag să mă cobor.
Frunză verde a rătiţî
Zî cetera găinii
Că găina-i cucuietă
Şi stă-n cameră-ncuietă.
Daţi-mi cheia s-o descui
Să i-o dau nănaşului.
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La noi nu să îngropă vin’eri. Vin’erea îi post şî dacă pt’ică în hâşlej,
îl ţân până sâmbătă. Îl acoperă, da nu să-ngropă. Ori îi post, ori d’e
dulce, la noi nu să-ngropă morţî. Pomană să face d’e-a tria zî, să face
şi vin’erea, da când îi d’e dulce, nu fac până sâmbăta, lasă să treacă
o zî.
Când vin’e popa, face o sfinţâre a căsî şî sfinţăşt’e apă şî cu aceie
stropt’eşt’e pân casă, und’e-i mortu. Apa ceie să pun’e înt-on pahar
şî este dusă la groapă d’e-o babă văduvă, împreună cu busuiocu.
Când ajunge la groapă, ţâpă paharu cu apa ceie şî cărbun’ii d’in
căd’eln’iţă să aruncă în groapă. Aceie zâce că trebe să margă cu
mortu că pântru mort s-o făcut rugăciun’ile şî s-o pus tămâia. Mai
ţâpă ban’i, să mai aruncă cât’e-on leu, cum o fo atunci. Popa făcé o
rugăciun’e a gropii şî să zâce că pecetluieşt’e groapa. Făcé cu sapa
sămnu crucii, lua d’in pământ şî întâieş dată trăje popa lut pă mort
şî apoi dau gropaşî cu lutu şî-l îngropă.
Omin’ii să întorceu pă und’e mereu cu mortu. Numa la nuntă zâceu
că nu mărg pă und’e-o vin’it mnirile, că să duc pă altă cale d’e-o avut
pă und’e, d’e nu, tăt p-acólé s-o dus pă und’e-o şî vin’it. Da la mort
să duc şî să întorc înapoi la pomană, că să făcé pomană.
Când scot’e mortu d’in casă, rud’ile să pun’eu în jănunţ pă lângă
sălaş. Şî când să fac staţii, că aşă zâc la noi, rud’ile pun’eu mâna pă
sălaş. Api când să-ntorc la pomană, tăţ d’in familie care o pus mâna
pă sălaş să spală pă mânuri şî să şt’erg cu o şt’ergură. Nu dă pupu,
o colacu, o ce ii la oamen’i până nu să spală pă mânuri şî apoi săncepe pomana. La nouă zâle, să t’eamă nouă văduve şî le face
mâncare. Api că-i d’e dulce, că-i d’e post, după cum pt’ică zâlile. Îi
pomana la nouă zâle. Mai dau cât’e-on pahar cu apă ori on blid,
acelea ca să le ducă acasă. Să dau pântru mort, ca să aivă mortu.
Când vin d’i la gropă şî să face pomana, d’in restu d’e mâncare să
duce şî să pun’e în casa (camera) und’e o fo mortu. Să pun’e on blid
d’e mâncare şî să pun linguri aşă rotă pă blid, nu în blid, pă lângă
blid şî mălai că amu la noi cam mălai să face şî amu. Că la noi asta
îi, când îi d’e dulce, să fac tojmaj cu carn’e d’e óie, când îi d’e post,
îi mazăre cu oţăt. Lângă blid să mai pun’e on pahar d’e horincă plin
şî să pun’e o pt’ită d’e mălai. Zâce că vin’e mortu să mănânce nópt’ea
şî apoi vin’e cu n’iamurile. D’e-a tria zî tăt aşă să face. Să face şî la
nouă zâle. Api să mai face la on an. Io am auzât pă bătrân’i că nu se
duce sufletu d’in colţu căsî până nu se face pomană la nouă zâle.
Inf. Măriuca Benedec, 61 ani, Lăpuşul Românesc

Mai d’emult îl ţân’eu pă mort on pt’ic pă laiţă ş-apoi îl pun’e în sălaş.
În sălaş să pun’e paie, lipid’eu d’e cân’epă, perină şî jolj. Să mai
pun’e lumnina trupului şi merind’ea cu bani. Şî să pun’e lână în cot’e
şî jănunţ.
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Zâce că în cele şăsă săptămân‘i t’e jud’ecă. Ş-api cin’e şt’ii cât îi
d’e greu. Orce făcé cu capu, plăt’é cu ot’iu. Şî vămile-s pă on
balaur. Ş-atuncia pui lâna acia. Ban’i să dăd’éu la tătă vama. Api
pun’é d’e cinci ban’i, d’e zăce, d’e tri.
Păstă sicriu să dăd‘eu vasă d’e lut. Şî la mama am dat canceauă d’e
lut, pahară cu lapt’e la copt’ii. Vasâle d’e lut să da cu apă. Că zâce
c-aşé-i bin’e şî să bé on pt’ic din ele.
Când să dece mortu‘ la t’imit’eu, să fac şapt’e staţii. Îl duce pă
umăr, alţii îl duc cu boii.
La groapă, să arunca ad’iazma mortului şî busuiocu în groapă. Şî
să făceu şăpt’e pupt’i la şăpt’e vămi. Şăsă să dăd’eu la şăsă copt’ii.
Unu-l duci acasă şi-l arunci în pod. Api acela nu-l mănânci on
dărab d’e vreme.
Inf. Buda Maria, 70 ani, Cupşeni

Jocurile de copii
Jocuri de copt’ii era: minjă, pă fugă, în rotă. În rotă, unu sta în rotă
şî unu era la botă; era la sprijonă şî la botă. Care era la sprijonă
stăt’e răzămat d’e gard, d’e o casă, orice. Ceia d’e la botă, lua
minja şi dăd’e. Când dăd’e cu bota, ceialalţ copt’ii, care erau la
sprijonă, fujău. Tăt atâţa era la sprijonă, câţ era la botă. Ceia de
la botă, prind’e minja şî dăd’e după copt’iii care fujeu. D’e n’imere
pă unu din ceia care fujeu, ceilalţi treceu la sprijonă.
Api n’e mai jucam în béd’éşă. Avém cinci pt’etrii pă care le tăt
aruncam în sus. Api prind’em cât’e-o pt’iatră, după ce
prind’em pă două. Când trebuie să le prinz, să întorn’i mâna,
să steie pă dosu mâin’ii.

Inf. Măriuca Benedec, 61 ani, Lăpuşul Românesc

Etnobotanică
Coada şoricelului zice că trebe să să strângă zua pă amn’iazăs,
când îi mai cald. Şi după ce o strângi, o leşi on pt’icuţ , apoi o
pui la umbră. Sunătoarea să strânge d’imin’eaţa. Mai este o
plantă, noi îi zicem potroce când eram copt’ii, da amu îi zice
valeriană. Aceie îi foart’e bună pentru stomac. Îi aşé o floricică
frumosă, roză. Mai este o floare mare, îi zice şovârf. Aceie îi bună
tăt pântru stomac şî să strânje tăt pă soare.
Mătrăguna zâce că-i foart‘e bună pântru nervi şî spânzu îi bun
la porci. Când îs bet’eji porcii, dacă le baji o rămurică d’e-aceie
în uret’e, zâce că scapă.
Dacă ai la jeit’e, la mânuri ceva bube care să infectează şî să

Eu mă duc câtingănaş
Cu găina la nănaş
Că nănaşu-i de la noi
Mi-a da pă ie’ patru boi.
Şi nănaşa îi avută
Mi-a da pă ie’ o sută.
Cu banii de la nănaş
M-oi duce pă la oraş
Şi nu mi-oi lua diţele
Că mi-oi lua ruminele
Şi nu mi-oi lua pă bani boi
Că mi-oi lua păpuci noi.
Păpuci cu călcâie – nalte
În ciudă la celelalte.
Să trăieşti nănaşule
Să suceşti musteţăle
Să săruţi nevestele
Să trăieşti că ţi să şăde
Ca la rât cu iarbă verde.

De la Livia Gâţ, 63 ani,
Asuaju de Jos, 1989

19.
Chemarea la nuntă
Tânăru’ nost crăişor,
Dimineaţă s-o sculat
Lui Dumnezo s-o rugat.
De ce s-o rugat,
Dumnezo i-o dat:
Zi de veselie,
Ceas de căsătorie.
Zi de căsătorie
Ceas de veselie,
Nu poate să fie
Fără mai mulţi oameni
de omenie.
De aceea ne-a ales pă noi,
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pă doi
Cei din fire mai cuminte
Şi ne-a dat calea-naite.
Să umblăm uliţele de-a
lungul
Şi căsâle de-a rândul
Să umblăm din casă-n
casă
Să chemăm cocoane
frumoasă.
Ştim că şi-n această casă
Este o coconă frumoasă
Prietenă cu a noastă.
Şi-un băiat de loc
Să le dea Dumnezo noroc!
Pă duminică dimineaţă
Vă poftesc la nuntă
Craii cei noi.
De la Livia Gâţ, 63 ani,
Asuaju de Jos, 1989

face aşă răn’i, îi bun să hierzi pelin şî să t’e unji. Hierzi în puţină
apă şi pui sămânţă d’e-aceie p-o cârpucă curată, o p-on tifon. La
vopsit pânza şi lâna se foloseşte coajă d’e arin foart’e crudă, d’e
arin tânăr. Iesă on n’egru sau on bej. Cu coajă d’e nucă îşi
vopsesc femeile păru. Da era hunsfot’e atunci, nu spun’eu. Fet’ile
pun’eu la brâu cât’e-o rujă d’e rug. Că amu-s trandafiri, da atunci
era rujă d’e rug. Ş-apoi rumpeu şî le pun’eu la brâu. Şî busuioc
pun’eu la brâu ca să aivă noroc, să le iubească feciorii. Şî dacă
merem la biserică, învârt’em busuioc înt-o batistă, cum avem
atunci cusut’e cu mâna, le cosăm noi cu fitău. Ş-apoi n’i le luau
feciorii şi eram măreţă că n’e ieu feciorii batistele, că le-o plăcut
că tare fain le-am cusut. Merem la mince primăvara ş-api care d’e
care să him cu mai mândre batiste să n’i le ieie feciorii şi să n’e
pomin’ească. D‘e la măru‘ lupului să folosăsc frunzele. Da atâtai d‘e amar. După ce bei ceaiu, stai pă part‘ea dreaptă douăzeci d‘e
minut‘e. Ăsta-i foart‘e bun la ficat. Să bé înaint’e d’e mâncare.
Să rumpe on pt‘ic d‘e busuioc d‘in mănunt‘iu popii când vin‘e să
sfinţască la Bobot‘ează şi trebe să dorn‘i cu capu und‘e o stat popa
şî atuncia visezi cu cin‘e t‘i mărita.
D‘e marja d‘e şerpe am auzât că este o floricică mov şi zâce că
dacă treci cu floarea printre doi tineri care să iubesc, ăia nu să
mai ieu. Nu să mai căsătoresc.

Lapt‘e cân‘esc mi-am pus pă faţă când am fost fată. Tătă m-am
bobot‘it la faţă că tare ustură. Zâce că să pun‘e ca să nu hi
brunetă, să ţi să deschidă faţa.
Vâscu zâce că-i bin‘e să-l ţâi în casă că aduce noroc.
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