
Colecţia CORINA ISABELLA CSISZÁR

Obiceiuri în cadrul manifestărilor nupţiale din
judeţul Maramureş

Obiceiurile vieţii de familie implică elemente de credinţă
străveche şi de practică legate de logica magică, rituri menite să-l
apere pe om sau să consacre situaţia nouă în care acesta trece cu tim-
pul spre funcţii de urare. Aceste evenimente reprezintă o schimbare în
cadrul familiei şi a grupului social mai larg, deci un dezechilibru în
sistemul relaţiilor sociale, fiind astfel implicate acte şi secvenţe menite
să restabilească echilibrul. În momentele esenţiale ale vieţii sale,
individul suportă o trecere de la o stare la alta, de la o existenţă
prezentă la o existenţă nouă, care implică alte forme de viaţă, un alt
sistem de relaţii sociale, un alt comportament. În ritualurile care
însoţesc ceremonialurile de trecere se mai păstrează urmele unor
modele de comportament din vremea când omul imita evoluţia naturii.
Căsătoria reprezintă momentul crucial în organizarea conceptuală şi
practică a etapelor duratei telurice a omului, moment culminant al
integrării în destinul individual ideal.1 Ea reprezintă o schimbare a
statutului relaţiilor sociale ale individului, trecerea de la un sistem de
relaţii de familie şi de grup la alte relaţii familiale cu implicaţii în
comportamentul protagoniştilor. Scopul ei este de natură biologică şi
anume perpetuarea.2 Nunta reprezintă spectacolul cel mai pitoresc,
cel mai încărcat de fast şi ostentaţie, în care se realizează o osmoză
între solemn şi ilariant, între tragic şi comic, între sacru şi profan, este
în acelaşi timp o adevărată mixtură de arhaic şi contemporan.3

Lucrarea de faţă se bazează pe mărturiile directe ale performerilor
chestionaţi între anii 2008 - 2011, în localităţile: Breb, Lăpuşul
Românesc, Suciu de Sus, Costeni şi Cupşeni.
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Colecţia CORINA
ISABELLA CSISZÁR

Oraţii de nuntă în
Dumbrăviţa (Fisculaş)

1

Ia-ţi mireasă, ziua bună,
Nu gândi că zic a glumă,
De la mama ta cea bună,
De la ierbea de sub prag,
De la al tău tată drag,
De la unchi, de la mătuşi,
Îndată ieşim pe uşi.

De la Ioan Cetăţean, 37 ani,
Dumbrăviţa, 2010

2

Soacră mare, vino-ncoa,
Să ai grijă de fata asta.
Soacră mare, soacră mare,
Ai o noră ca o floare,
Ai grijă să nu fi rea,
Că şi tu ai fost ca ea,
Tânără-n casă străină,
Da-ai avut soacră cu milă.
Frunză verde busuioc,
Mamă, te-ai rugat să am
noroc,
Norocu-i aici în prag,
Uită-te, la el cu drag,
Că de azi ei or fi doi,
Mai venior pe la voi,
Or veni, dar n-or sta mult.

1 Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, Folclor literar românesc, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1978, pag. 181;
2 Op. cit. pag. 178;
3 Ivan Evseev, Simboluri folclorice, Editura Facla, Timişoara, 1987, pag. 183;



Credinţe şi practici magice în cadrul obiceiurilor nupţiale

Peţitul

Mereu băiatu’ cu tata a peţî. Tu te înţelegei cu fata:
- Uite, cam ce aş vrea io, punem de mămăligă, ori nu?
- Api să vedem.
Dacă aproba, merem în peţât, dacă nu, rămânea fata acasă pă cup-
tor. Merem la altă fată.
- Tată, mamă, mie îmi place de fătuca ceie.
- Bine, măi fecior, api cum facem? Vine ié aicia, te duci tu acolo?
Cum vi-i tocmala?
Tata nu m-ar fi dat de ginere, fata n-ar fi venit de noră.
Api merem la casa fetii, punem horincă în traistă.
- Bună sara!
- Bine aţi venit! Ce vânturi, ce ploi, ce vremuri, vă abat cătă casa
noastă?
- Api, că să vedeţi păntru ce am venit.
- Luaţi loc.
Badea zice:
- Ia uite, ce vor copiii ieştia să facă. Aţi hi dumavoastă de acord?
De ceva, cumva?
- Api noi suntem de părere să nu strâcăm ce a hi rând. Ce n-a hi
bine, ne tocmim, facem.
- Măi, copii, vă place unu’ de alălalt?
- Da.
- Bun. Măi, fârtate, ce dai zestre la fată?
- Măi, îi dau vacă cu viţel, sau vacă care trebe să fete păstă două
luni, da’nu deodată cu mireasa. Îi dau 5 oi, purcel, pământ, în vale,
în Căpăcişa, păşune, să aivă copiii şi una şi alta, să nu margă la
străini. Mirele avea car, pământ, boi. Şi eu am mers 6 ani de ginere.

De la Valer Burzo, rapsod popular, 75 ani, Suciu de Sus, 2011

Credinţa

O mărs înaintea popii, o făcut un miez de credinţă, sara, întot-
deauna vineri sau sâmbătă sara, o mărs înaintea popii. Api pă du-
minică le-o strâgat herdetiş. Că dacă nu strâgă în trei duminici, nu
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Haida, amu’ să te sărut,
Or veni şi-or sta puţin,
C-aşa-i viaţa la străini.

Iubit mire şi cinstit
Oare asta ai peţit?

De la Ioan Cetăţean, 37 ani,
Dumbrăviţa, 2010

3

Haideţi, să ne târguim,
Noi mireasa s-o plătim,
Spuneţi cât cereţi pe ea,
Bani atâţia de-om avea.
S-o plătim cu vreo doi
zloţi,
Tu, mire, cam cât socoţi?
Sau s-o plătim în valută,
Viaţa să le fie lungă,
Crăiasa văd că-i îmbrăcată,
Dar îi tare supărată.
N-am plătit noi bănişori?
Sau plânge după alt fecior?
Ori plânge după drăguţi?
Scoate banii, hai, nănaşe,
Şi-o plăteşte pe mireasă,
Şi scoate băncuţe noi,
Dacă ai venit cu noi,
Şi scoate bani mai nouţi,
Să n-o ducă alt drăguţ.

De la Ioan Cetăţean, 37 ani,
Dumbrăviţa, 2010



să pot cununa. Şi o avut un blid pă masă, cu grâu, şi o pus acolo
verighetele.

De la Maria Hotea, socăciţă, 74 ani, Breb, 2010

Chemarea la nuntă

Amu mirele cu mireasa, cheamă în nuntă. Mai demult, când am fo’ io
tânără, o fo’ chemători cu colaci. Şi io 12 chemători cu colaci
am avut.
Chemătorii s-o pornit dimineaţa pân sat, până o gătat tăt satu’. Pă
jos, cu colacii ceia mari în mână. De vineri dimineaţa îmbla până
sara, până sâmbătă, până găta satu’şi mereu şi în Costeni, Ungureni.
Trebuia să te gândeşti să le dai de mâncare două zâle, vineri şi
sâmbătă.

De la Anica Butcure, 78 ani, Cupşeni, 2008

Vineri purtau t’ematorii pân sat, să umble. Meré mireasa şî mirele şi
t’ema t’emătorii şî lumea la nuntă; t’emătorii merea şi vinea acolo la
miritei. Api mereu care o fo’a mirelui la mnire, care o fo’ la mireasă,
merea la mnireasă. Noi eram druştele şi le făceam colaci aşă mari.
Îmbrăcam colacii cu brâie şi năfrămi aşé fain, şi mereau pân sat fe-
ciorii, câte doi laolaltă.

De la Raveca Hereş, 70 ani, Costeni, 2008;
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4

Mireasă, mărirea ta,
Rogu-te, te-aş întreba,
Tu să-mi răspunzi „da” au
„ba.”
Albul ce l-ai îmbrăcat,
Cununa ce-o-ai pus în cap,
Tu le-ai pus de bună voie?
Sau ţi-s puse din nevoie?
Nu te-o silit nimenea?
Le-ai pus tu cu dragostea?
Ştii ce faci de bună seamă,
Dai cununa pă năframă.
Că bărbatu’ nu ţi-i frate,
Să gândeşti că nu te-a
bate.
Miresucă, struţ de flori,
Ia-ţi gându’ de la feciori,
Şi ţi-l pune la bărbat,
Că cu el te-ai măritat.
Mireasă din doi părinţi,
Ce gândeşti că te măriţi
Că la mă-ta-i dormit pă
ţol,
Şi te-ai trezit târzior,
La bărbat îi dormi în
braţe,
Şi ti-i trezi dimineaţă.
Mireasă de amu’ înainte,
Cărările ţi-s oprite,
Numa’ trei ţi-s dezgrădite.
Văd că răspunsul tău îi
„Da”.
Noi de mână te-om lua,
Şi la mire apoi te-om da,
Într-un ceas bun şi cu
noroc să fie,
Această sfântă cununie.

De la Ioan Cetăţean, 37 ani,
Dumbrăviţa, 2010

Nuntă din Văleni; foto: Felician Săteanu



Mirele şi mireasa coboară în fiecare duminică la joc în sat şi aleg
chemătorii, 7, 8, 10, chemători, pretini sau verişori. Mireasa îşi
alegea druştele. Şi marţea chemătorii mereu la mire şi druştele la
mireasă. Câte un chemător şi o druşcă mereu şi chemau la nuntă pă
fiecare, mereu din casă în casă, fiecare pereche primea câte o uliţă:
“noa, tu meri de la omu’ cutare, la omu’ cutare.” Fiecare avea un
macău, o botă cu cap de cal. Era din aramă, turnat, şi s-o păstrat
din moşi, strămoşi. Demult, îmi povestea bunicul că să jucau
macauăle, le băteau în pământ ca la căluşari. Da’ nici bunicu’ nu
le-o prins, numa’o auzât şi el. Chemătorii intrau în casă, cu o sticlă
de horincă, cu care închinau cu gazda.

De la Nicolae Pop, 50 de ani, Lăpuşul Românesc, 2010

Steagul de nuntă

Aiesta îl coseau feciorii care-s stegari şi druştele. Puné tri năfrămi
păstă o botă şi coase tăt roată şi puné clocotici, nişte clopoţei. Aceia
îi punea pă steag, o cunună lungă de vo 15 clocotici, să cânte
steagu’ cela.

De la Anica Butcure, socăciţă, 78 ani, Cupşeni, 2008

La mireasă s-o strâns fetele şi la mire s-o strâns feciorii. Mama o
cusut steagurile la tăţi feciorii. Cosea steagu’ şi merea mirele cu
stegaru’, cu feciorii şi duceu horincă la mireasă. Şi o jucat cu
mireasa un joc, două, şi o horit fetele pân casă. Steagul să făcea
din pânzături.

De la Maria Hotea, 74 ani, Breb, 2010

Sâmbătă să aduna toată lumea la mire şi la mireasă. Chemătorii
mereu la mire, la cusutu’ steagului, druştele mergeau la mireasă la
cusutu’cununii. Băieţii mergeau şi tăiau fiecare câte o botă de alun,
ca mâna de groasă şi cam de vreo doi metri de lungă. Iar fiecare
chemător avea o lopăţea, o bucată de lemn, cu clocotici pă ea. Era
ars sau scris cu un cui numele fiecăruia pă lopăţea. Unul dintre
chemători să ocupa de decorarea steagului. Să puneau 8 lopăţele,
4 jos, 4 sus, pă o botă, să prind în cuie, şi în vârf să pune crucea
steagului. După care îmbracă steagu’cu baticuri, dedesupt să pune
un batic negru iar pă botă să pun ciucuraşi. Api să pune un batic alb
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5

Frunzuliţă, mentă creaţă,
Sâmbătă de dimineaţă,
Mândru soare o răsărit,
Frumoasă mireasă ni s-o
gătit,
Cu cunună de argint,
Şi cu balţ până-n pământ,
S-o vadă lumea-n faţă,
La cinstita casă,
Şi la onorata masă,
Gată-te, mireasă bine,
Că am venit după tine,
Gată-te mireasă, zău,
Că îndată ieşim pă pârău.
Te-om duce-n casă străină,
Nu ştiu cine ţi-a da milă,
Peste văi şi peste munţi,
La părinţi necunoscuţi,
Mireasă, cunună albă,
La toată lumea eşti dragă,
Numa’ la mă-ta urâtă
Şi de asta te mărită.
Frunză verde de susai,
Cată mamă, cui mă dai.
Nu mă da urâtului,
Că-i dau foc pământului.
Mireasă, dragă, mireasă,
Te-aş pofti mai după masă,
Să-ţi spun două, trei
cuvinte,
De jale şi dor fierbinte.

De la Ioan Cetăţean, 37 ani,
Dumbrăviţa, 2010



înflorat, şi ciucuri albi, şi un batic roşu cu margini. Api să pun cipci
şi tricolor. Cipcile erau un pic mai lungi ca baticu.’ După aceea, se
făcea cununa steagului, din tisă, spice de grâu şi bărbânoc. Se intră
cu steagul în casă, cu mirele în frunte, şi se înconjoară masa de trei
ori. Apoi steagu’se acaţă la cununa căsii. La ora 12 stegaru’dezleagă
steagu’şi pornesc spre mireasă, jucând steagu’şi strigând strigături.

De la Nicolae Pop, 50 de ani, Lăpuşul Românesc, 2010

Io am făcut pă puţân 50 de steaguri. Pă sâmbătă sara meréu la cusu-
tul cununii, la cusutu’ steagului.
Şi-api făceam steagu’ aşé: puném acolo brâie, stele, cosăm acolo.

De la Raveca Hereş, 70 ani, Costeni, 2008;

Erau doi, tri stegari. Sâmbătă dimineaţa mergeam şi strângeam
clopoţele, clocotici, năfrămi, eu am fo’ de cel puţin 50 de ori stegar.
Făcém o cunună de bărbânoc. Umblam pân sat pă la femei după
năfrămi, de mai multe culori. Năframa demult era groasă şi roşietică.
Api puném năframă albă, cu ciucuri, după aceie să pune roşie cu pui,
api să punea una verde. Api să punea încă una, da’ aceie nu prea să
vedea. Pă tăte colţurile să puneau mai multe, era cu două feţe. După
aceea să puneau cununi de bărbânoc, făcute de druşte. Api când
zineau socăciţele să strige cu găinile, picioarele de la găină le-o dat
la stegari.

De la Valer Burzo, rapsod popular, 75 ani, Suciu de Sus, 2011

Cusutul colacului

La mireasă se face cusutul colacului. Bucătăreasa cocea colacul în
cuptor, îl plămădea şi îl făcea cât roata carului. Se îmbrăca cu
baticuri albe, negre şi roşii cu margini, cipci şi ciucuri. Colacul
rămâne la mireasă până se pleacă la cununie. Doi chemători duc
colacul în faţa miresei. Colacu’ să duce la biserică şi la cămin, el
trebuie să fie pă masă când începe jocu’ pă bani.

De la Nicolae Pop, 50 de ani, Lăpuşul Românesc, 2010
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Oraţie de nuntă la
Lăpuşul Românesc
(Ţara Lăpuşului)

6

Bună zâua,
Socrul mare vă invită
Să viniţi la nuntă:

Acesta este cuvântul de la
Dumnezău,
Mai cu seamă de la Maica
Sfântă Preacurată
Şi de la cei 12 apostoli.
Mai cu samă de la
Înalţatu’ mire
Şi de la Înălţata mireasă
Pe noi ne-aţi solit,
Şi noi v-am poftit,
La un pahar de băutură,
Cu alţi meseni împreună.
Să nu credeţi că suntem
ceva cealăi,
Ceva oameni răi,
Ceva vagabonzi.
Că suntem şi noi cu semne
împărăteşti,
Cu fir de busuioc,
Cum poartă şi Înălţatu’
mire în clop.
Cu cipcă de mătasă,
Cum poartă şi Înălţata
Împărăteasă.
Noi pă voi vă rugăm,
Faceţi bine şi veniţi,
Să umblăm ş noi loviţi.

De la Nicolae Pop, 50 ani,
Lăpuşul Românesc, 2010



Nunta propriu - zisă

Când să mărita fata şi merea la cununie la beserică, era bine să-şi
puie un ou în sân. Şi să-l ţâie acolo tătă cununia. Şi când zâné acasă
de la biserică, să-l facă aşé, să pticé pă sub tăte legăturile, câte le
are. Aşa să nască de uşor, cum o ieşit oul de uşor.
La cununie te gândeşti câţi copii vrei să ai. Şi câţi coptii vrei să ai,
atâtea jedite să pui pă uşă, vrei unu’ vrei doi, vrei mai mulţi, pui
mâna acolo. Sau dacă vrei să n-ai coptii doi ai, ori tri ai după ce te-
ai măritat, api pui atâtea jedite pă uşa de la biserică, câte vrei. Io
la Jenica i-am spus să facă aşa, şi-api n-o dat Dumnezău, să aibă
coptii.
Api cu pticioru’tre să-l calci pă mire, când să învârtesc pângă masă
cu popa, la dansu’ lu Isaia. Api în pantof să-i puie la mireasă
spăgmă, şi la mire să-i coasă un bumb. Apoi aşa să credea că
mireasa i-a fi supusă mirelui.
Femeile bătrâne ne spuneau că tre să-şi pună când să mărită, sare
în păpuc, să nu să deoache şi usturoi în păpuc şi nu să leagă nimic
rău de ié.
Când s-o măritat Mărie a lu Alexa, o fo’ ceie din Cupşeni din Vârf,
api începând de acasă şi până o ajuns la jumătate grădina, tăt pă
jar o mărs. Nu uit veci. O ţâpat cărbuni înfocaţi şi ea tăt pă acolo
o trecut. Nu ştiu că pân ce formă o fost. Că aceie din Vârf, ştii dracu’
câte o ştiut.

De la Raveca Hereş, 70 ani, Costeni, 2008

De era vară, nunta să făcea afară, în şură, înaintea căsii, de era
frig să făcea în casă. Să făcea dumineca şi la mire şi la mireasă,
amu să face înt-un sângur loc.
Dimineaţa să strângeu chemătorii, stegarii mergeu după nănaşi.
Api mereu la cununie. Să da la tătă lumea spice şi îşi puneau tăţi
câte două spice în clop.
Să juca mireasa pă bani, o juca cine îi punea bani în farfurie. După
mireasă tăţi merg pă jos şi teotesc. Druştele ţâpă grâu păstă nuntă.
Când să băgau în casă, treceau păstă nişte cărbuni care îs sub uşă,
sub prag. De să băgau stegarii în casă, era o farfurie acolo, lângă
uşă şi până n-o spărgeu nu să lăsau. Aşe-i obiceiu, să aivă noroc.

De la Anica Butcure, 78 ani, Cupşeni, 2008

Io am avut două fete. Şi le-am făcut nuntă înt-o zî la amândouă.
Când o vinit după mnireasă, o vinit doi mniri, doi stegari cu două
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Oraţii de nuntă din Breb
(Maramureş)

7

Strigături la găină

Socăciţa:

Săraca găina mé
Cârâie şî dohăné,
Şi s-o suit pă poartă
Ş-o sărutat o toartă.
Taci, găină, nu zdera,
Că te-a plăti nănaşa,
Că ş-a vinde cămaşa.
Că te-a plăti nănaşu’,
Că ş-a vinde cojocu’.

De la Maria Hotea, 74 ani,
Breb, 2010

Nănaşa:

Socăciţă, de la oale,
Frigând găina-n unsoare,
Ţi-ai ars colţu’ de la poale.

De la Maria Hotea, 74 ani,
Breb, 2010

Socăciţa:

Ştii, nănaşă, că eşti tare,
Că nănaşu’ dumitale
Asară cu o ţâgare
Mi-o ars colţu’ de la poale.
Nănaşă, dacă nu crezi,



steaguri. Şi acolo sus deasupra uşii, am pus două farfurii, una mai în-
coace şi una mai încolo, că acelea trebuia să să spargă, şi să să
spargă rău. Un mnire o dat cu steagu’şi o spart o farfurie. Şi celalalt
n-o spart farfuria. Io atâta am fo’ de năcăjită că di ce n-o spart şi
iesta farfuria, că n-a avea noroc, şi n-o avut. Vorva aşé o fo’ că ar hi
avut năroc, era bătaie la nunţi dacă nu spargeai farfuria, era scârbă.
Api apucam blidu’ şi nu-l lăsam, să nu ni-l ieie şi îl aruncam păstă
casă.

De la Raveca Hereş, 70 ani, Costeni, 2008

Nunţâle ţâneau până dimineaţa da’ să făceau numa’ marţa şi joia,
numa credinţa s-o făcut sâmbăta sara. Când am fo’fată, n-o fo’slobod
să te prindă răsăritul la nuntă. Când mărg după mireasă, ţâpă grâu
tăt drumu’, ca s-aivă năroc.

De la Raveca Hereş, 70 ani, Costeni, 2008;

La noi fetele, druştele care o dus mireasa, acelea strâgă cu grâu. Ele
aveau o coroniţă făcută din bumbuşte, aşezată pă cap şi ele strâgă cu
grâu când ies din casă sau când să întorc de la cununie.

De la Maria Hotea, 74 ani, Breb, 2010
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Rădică zadia şi vezi,
Că tăt mi l-o făcut linţ.

De la Maria Hotea, 74 ani,
Breb, 2010

8

La popa nănaş

Boii popii după mese,
Popa după jupânese,
Boii popii pân trifoi,
Popa după buze moi.

De la Maria Hotea, 74 ani,
Breb, 2010

9

Mulţam boieri de voi,
C-aţi zinit până la noi,
Mulţămim la dumavoastă,
C-aţi zinit la casa noastă.

De la Maria Hotea, 74 ani,
Breb, 2010

10

În drum spre cununie

Mireasă ca o crăiasă
Spune-mi unde meri
de-acasă?

Nuntaşi; foto: Colecţia Nicolae Maricec



Api mărg la cununie şi când zin de acolo, să aşază la masă şi socă-
ciţele încep a da horincă. Api băga ceteraşi la nuntă, era o babă ce
cânta cu cetera, erau câte patru braici, gordonă şi taragoată.
Api stau la masă care, cum, numa’nănaşii şi fraţii să trăjeu să stăie
la loc de cinste în fundu’ mesii.
Pornea apoi taljerul şi tătă lumea punea bani acolo. Api să serveau
pancove, carne, zamă de oaie, tăieu oi, viţei, ce aveau, care cum le-
o fo’puterea. Să făcea plăcintă în cuptori şi să rumpé, o aducea nă-
naşa cu desagii. Ţinea nunta o zî şi o noapte.

De la Anica Butcure, 78 ani, Cupşeni, 2008

Cu tri patru, zile înainte de nuntă, să punea sfeclă roşie, o fierbea,
o tăia scrijele, o puné într-un ciubăr şi să mora. Şi făcea brozbuţă
şi plăcintă creaţă. Api punea burac de acela ici şi colo pă masă, cu
hrean. Şi punea plăcintele într-o bărbânţă. Şi între brozbuţe punea
un picior de porc, ori două; făcea cozonac şi pancove şi ţâpou. S-
o făcut bliducu’ cela de brozbuţe şi plăcintuca şi pancovele şi co-
zonacul. Şi punea din piciorul cela, o pus un miez de carne pă
plăcintucă şi o împăturit-o şi atata o fo’. Da’n-o fo’bine că la unii
le-o ajuns carnea, la alţii, nu. Şi s-o făcut cornurei şi turtă fără
cremă. Şi api mai târzâu s-o făcut guiaş. Api ziné fete mândre şi
stăpâne şi ele duceau mâncare la masă. Împtistrem ptită cu mizină
că-i încrengată şi găurită. O luam şi o băgam în ţâpou şi cu un fir
de verdeaţă şi un sir de bosâioc. Le ieşea cu ţâpou înaintea mirilor
şi le dădea la miri cruciş. Ţâpoii şi colacii mnirătoilor şi-a
stegarilor îi duceau druştele. I-o dus legaţi cu pânzătură nouă, bă-
gată pân colaci. Aceia i-o dus la beserică şi aceia i-o luat mnirii,
când o zinit înapoi. Erau doi legaţi deolaltă şi mirele ţinea de unu’
şi mireasa de altu’. Şi druştele veneau tăt aşé cu colacu’stegariului.
Îi împtistrem cu oglinzi, cu miere de albină şi ouă. Şi puném coro-
niţă cu o oglindă şi unjem cu ou pă deasupra. Şi în mijloc puneam
o uiagă de horincă îndulcită.
Găina să făcea anume din aluat ca de pancove şi rupem o crenguţă
de brad. Şi api făceam oătură pă masă cu sucitoriu şi tăiem felii şi
api tăt o încrestam; să striga cu găina. Îi făceam pene, creastă,
aripi, ţâgare în gură.

De la Maria Hotea, socăciţă, 74 ani, Breb, 2010

Demult, nunta nu s-o făcut laolaltă. O coborât mirele, o coborât
mireasa şi o mărs la cununie. De o mărs mirele de ginere o mărs la
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Meri în sat sau meri la joc,
Sau te duci la altu’ loc?
Înainte de a pleca,
Ia în mână uiaga,
Şi închină la mă-ta.
Închină şi-ţi ié iertare
Pântru că te-o crescut mare.

De la Maria Hotea, 74 ani,
Breb, 2010

11

Horea miresii

Măieran în colţu’ mesî,
Mândru’ plâng ochii miresî,
Să horim horea miresî.
Să horim că-i supărată,
Că să află măritată.
Miresucă struţ tomnit,
Să-ţi placă unde-ai zinit.

De la Maria Hotea, 74 ani,
Breb, 2010

12

Strigături

Doamne, dă şi dă şi dă,
Numa’ nu hâdă şî ră.

De la Ileana Bozai, 40 de ani,
Breb, 2010



mireasă acasă, de o mărs mireasa de noră, o mărs la mire acasă, cu
oaminii mirelui. Şi a ei s-o întors înapoi dimineaţa cu oaminii mirelui.
Şi pă dimineaţă s-o adunat socrii. Amu’ fac în cămin.
Api mai demult, meréu cam după averi. O mai fo’ o fată şi o bătut-o
tată-său şi atâta o îmblătit-o şi cu curelele de la opinci, numa’ să
margă după un fecior. Şi o mărs, da’ n-o fo’ bine. O fo’ bugăt, că nu
s-o înţăles familiile din avere şi atunci s-o dus numa’ dimineaţă şi s-
o cununat la notarăş, şi de n-o fo’ bine, nu s-o luat, aşé o rămas
mâncările.
O fo’ un caz. O fo’ gata tăt pregătit de nuntă, s-o strâns ouă, o vinit
oaminii de pă sate, că o fo’ de neam tare, îs Popeni. Pă când nu s-o
vâjât aicia la primărie cu averea, din nu ştiu ce. Că mireasa o zâs
cătă mire: “Eu vreau să ştiu ce ai”. Şi o vinit acasă şi ié şi o nuntit
cu oaminii ei şi el cu oaminii lui şi gata o fo’. Şi aiesta de care i-o plă-
cut ei o stat la fereastră, şi api l-o luat pă aiesta şi l-o băgat la masă
lângă mireasă. Şi api s-o s-o şi luat.

De la Maria Hotea, socăciţă, 74 ani, Breb, 2010

Mai demult zinea cu o litără de horincă şi o cană de grâu în traistă.
Amu’ îi tare bine că duc de tăte, tăt satu’ duce, ouă, zahăr, oloi, orez.
Şi la mine încă îs vo’ 40 de lităre de horincă şi o tăt rămas la mine.
Dă fiecare şi să adună.

De la Maria Hotea, socăciţă, 74 ani, Breb, 2010

Când să întorc de la beserică încep ocarele între nuntaşi, neamurile
mirelui să ocărăsc cu neamurile miresei. Se vine la cămin. Demult,
nunţile se făceau cu plăcinte cu brânză pă vatră. Socrii puneau
plăcinte pă masă, ici şi colo, iar nuntaşii veneau cu câte o sticlă de
horincă.
Când alaiul ajungea la casa mirelui, sau unde se făcea nunta, se făcea
jucatul miresei pă bani. Mirele să aşeza jos cu o coşarcă şi nănaşu’
venea şi juca mireasa pă bani. Toată lumea juca mireasa, chiar şi fe-
meile singure, jucau mireasa în două lături. Stegaru’ trebuia să bată
tot timpul steagul de pământ, conform imnului miresei.

De la Nicolae Pop, 50 de ani, Lăpuşul Românesc, 2010
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Hai, ţurai şi ţura,
Ceteraş cu cetera
Zâi ceteraş c-oi strâga
Zi-mi ceteraş cu arcu’
Ca să pot ţâpa şi io’.
Grâu’ ţucu’ norocu’.

De la Maria Hotea, 74 ani,
Breb, 2010

Eu ţâp grâu din farfurie
Mireasa-i de omenie
Mirele aşé să sie.

De la Maria Hotea, 74 ani,
Breb, 2010

Eu ţâp grâu ales pă masă,
Zâle bune la mireasă.

De la Maria Hotea, 74 ani,
Breb, 2010

13

La mire

Ei, hai şi iară hai,
Măieran cu creanga-n jos,
Să trăieşti, mire, frumos,
Ei, hai şi iară hai.

De la Maria Hotea, 74 ani,
Breb, 2010



La noi sătenii nu să ajutau între ei păntru nuntă, Doamne feri, că
avé omul cela care făcea nunta de tăte, şi fărină şi de tăte.

De la Anica Butcure, 78 ani, Cupşeni, 2008

Mirele îşi face bucăţica lui de nuntă. Şi mireasa la fel. Nu le făceu
laolaltă, erau separat. Mirele chema oamenii lui, de prin sat,
rudenii, pretini, vecini. Mireasa tot aşa.
Mireasa alegea doi băieţi unu’ de-a stânga şi altu’ de-a dreapta,
care să chemau fraţi mari. Mirele punea fete de onoare, cu care
s-o avut el bine.
Plecam la cununie. În timp ce să cununau, tineretul juca afară, cu
muzâcanţî, care le cânta. Dacă vrei să asculte bărbatu’de tine tătă
viaţa, îţi puneai sare în păpuc la dansul lui Isaia. Sau trebuia să-l
calci pă mire pă pticior când ieşeai de la cununie să sii tu mai în
frunte. Druştele aveu o cofă cu apă şi busuioc şi un taljer cu grâu.
Şi api lua grâu şî strâga strâgături. Blidu’ să arunca păstă casă,
trebe să ajungă dincolo de casă.
Api acasă venea starostele cu colac, cu o năframă frumoasă. El se
ocupa de nuntă. Mirele mergea după mireasă, o aducea la el acasă.
Părinţii miresei rămâneau la casa miresei. Spre dimineaţă, după
cântatul cocoşilor, mesenii mirelui plecau acasă şi veneau oamenii
miresei la casa mirelui. Ospătam acolo, era altă bucată de nuntă,
până sara. Acum vreo 60 de ani aşa era.

De la Valer Burzo, rapsod popular, 75 ani, Suciu de Sus, 2011

Zestrea

N-o fo’ că duceau zestrea cu căruţa. I-o dat la fată o vacă sau cum
o trebuit. Când o mărs fata pă la părinţi, api i-o tăt dat. I-o tăt dat
după o săptămână, două, n-o tăt dus câte o zadie o dată, le-o pus
tăte, şi le-o dus tăte odată.

De la Anica Butcure, 78 ani, Cupşeni, 2008
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Tare mândru eşti gătat
Ca un fecior de-mpărat
Nu ştiu unde-i de plecat,
Hai, dorule şi iar hai.

De la Ileana Bozai, 40 de ani,
Breb, 2010

De te duci la cununie
Să spui la părinţi să ştie.
Măi, mire, când îi pleca,
Din ocolu’ mâne-ta,
La biserică a jura,
Fecior nu-i mai înturna
Din ocolu’ tată-tău,
Gata-i fecioritu’ tău.

De la Ileana Bozai, 40 de ani,
Breb, 2010

La mă-ta cât ai trăit,
Dragu’ mamii, te-o ţânut.
De-ai lucrat, de n-ai lucrat,
Puiu’ mamii te-o strâgat.

De la Ileana Bozai, 40 de ani,
Breb, 2010

14

La nănaşul poliţist

Frunză verde de stejar,
Trăiască, domn comisar,
Am intrat într-o belea
Poate dânsu’ m-a scăpa.
M-o supărat bărbatu’
Şi asară i-am spart capu’.
Dacă mă scăpaţi de el


