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Eu vă dau găina aşé.
C-amu-s aspre legile,
Când să bat femeile.

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

Găină ca a mé nu-i
Şi cu ouă şi cu pui.

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

Hori din Breb
(Maramureş)

15

Când eram nevastă nouă

Când eram nevastă nouă,
Auzeam când pică rouă
Şi-amu’ n-aud nici când
plouă.
Când eram nevastă bună,
Auzeam când pică brumă
Şi-amu n-aud nici când
tună.
Hai, lume, lume,
Auzeam când pică brumă.
De când am îmbătrânit
Picioarele nu mă ţin.
Picioarele nu mă ţin,
Mărg pă drum tăt
hodinind.
Hai, lume, lume.
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Colecţia ELEONORA DUMITRAŞ
Oraţii nupţiale la Gârdani (Ţara Codrului)
Chemarea la nuntă

Chemarea la nuntă se făcea de către chemători, feciori aleşi de
mire, dintre rudeniile apropiate. Umblau câte doi prin sat de-a
rându’ şi rosteau chemarea:

- Noroc bun să dei Dumn’izo!
N’e-o trimăs Maicuţa Sfântă,
Cei doisprezece apostoli,
Iisus Cristos,
Craii cii noi,
Socrii mari amândoi
Să vin’iţi cu drag la nuntă!
La on pahar d’i palincă,
Sau două, tri
N’imi nu le-a socot’i.
L-on pahar d’i băutură
La mai multa voai bună,
Să him cu tăţ împreună.
Nu cumva să vă gând’iţi
La această taină să nu vin’iţî,
Că nu-i taină din călătorie
Că-i taină d’i căsătorie
Şi nu să faci
Fără oamin’ii d’i-omini’ie
Şi c-on struţ d’i busuioc
Să zâcim să li dei Dumn’ezo noroc!
Altă chemare:

Preacinstiţi, boieri d’i cânsti,
Şi oamin’i d’i ominii
Şi mai ales d’i la Înalţatu’ Împarat
Cari frumos va roagă
Să luaţî part’i
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La on danţ doauă, tri
Cît’i Dumn’izo o rândui,
Asta noi nu put’em şti
Să nu cred’iţi că suntem n’işte soli mincinoşi,
Suntem soli împarateşti
Dupa cum şi dumn’eavoasti ved’eţi:
Colac d’i grâu frumos
Ca peliţa lui Cristos,
Naframă albă spalată,
Credinţă adivărată,
Struţ di busuioc,
Dumn’izo li dei noroc.
Ducerea hainelor miresei

Dacă mireasa mergea noră la casa mirelui, cu 2 – 3 zile înaintea
nunţii, se duceau hai’ili mn’iresî cu căruţe cu boi sau cu cai împodobiţi.

Nu mai mărg sara la joc,
Nu mai mărg, că nu mai
pot.

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

16

Eu acasă dac-oi mere

Eu acasă dac-oi mere
Tăte botele-s a mele.
Şi pălite şi uscate
Cât îs spatele de late
Şi pălite şi cu cungi
Căt îs spatele de lungi.
Pune-oi botele pă foc
Şi oi lua mutu’ la joc.
Atâta l-oi tropoti
Până boala l-a stropşi,
Atâta l-oi juca,
Pănă boala l-a călca.

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

17

Nuntă în Ţara Codrului; foto: Felician Săteanu

Cerutul hainelor

Ce saltă, ce veselie
Ce lucru poat’i să hie,
Ce staţi aici adunaţi
Dumn’ivoasti, iubiţi fraţi,
N’ici nu beţi, nici nu mâncaţi,

La a mé inimă-i tină

La a mé inimă-i tină
Cum îi vara la fântână,
Când plouă o săptămână.
La a mé inimă-i tău,
Cum îi vara la pârău,
Când plouă zâua mereu.
Inimă supărăcioasă,
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Ce să-ţi dau să sii
voioasă?
T-aş da binele din ţară,
Cum ai fost, nu-i mai sii
iară.
De la Ileana Bozai, 40 de
ani, Breb, 2010
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Săraca inima mé

Săraca inima mé
Că cu dor,
O băut apă cu mol.
Săraca îi supărată,
O băut apă noroasă.
Că io de când am fost,
Mi-o plăcut un om
frumos,
Şi din faţă şi din dos.

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

19
Fecioru’ păcălit la
însurătoare

Nime-n lume nu să-nşală
Ca fecioru’ când
să-nsoară.
Prinde patru boi la car
Mere-n lume după amar.
Bis
Prinde patru boi la rudă
Mere-n lume după trudă.
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Numa’ staţ cam suparaţi?
Că noi d’i când vin’im
Tocma aşé lucruri ivit’i,
Nu n’e-au fost gatiti:
Afară feciori jucând,
În casă fet’ili plângând.
Io nu ştiu plâng d’i jali
O d’i bucuria mari.
Ieşi afară, soacră mari,
Şi t’invârt’i pângă curţi
Şi n’i scoat’i hain’i mult’i:
Noauă perin’i şi-on dricar
Şi-on ladoi cât on hambar,
Şi n’i scoat’i-on pat
Plin cu perin’i încarcat,
Şi n’i scoat’i şi-o masuţă
Să ştii c-o fost la mulţî draguţă,
Ni scoat’i nişti scaun’i di fag
Că meri după cel drag,
Nişti perin’i împanat’i
Numa’ să nu hie cumparat’i,
Nişti perin’i înflorit’i
Numa’ să nu hii cârpojit’i,
Alt’ili tăt’i cu flori
Numa’ să nu hii d’i la surori,
Nişt’i noptiere di nuc
De-aicea să li duc,
Şi-o oglindă d’i iagă
Ca să li hii lumea dragă,
Parnahaii lat’i,
Numa’ să nu hii capatat’i.
Când li duci, li duci cu caru’
Să li vadă-ntreg Ardealu’,
Şi di li-aduci înapoi,
Li-aduci cu caşu’
Să nu le vadă nici moşu’
Dumn’ivoast’i aşé vă socotiţi
Ca la noi să n’i li daţ
Pa cară să li-ncarcaţ
Să nu vă stei gându’
Că li-ţ aduci înapoi,
Că înapoi nu vi le-om da
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Nevoia di va călca!
Noroc bun să dei Dumn’izo.

Hainele erau duse prin sat pa uliţa cé mari chiar dacă mirele
stătea mai aproape de casa miresei. Pe drum se cânta şi se striga.
Strigături pentru dusul hainelor miresei

Ieşi afară, soacră mari,
Şi ti-vârt’i pângă curt’i
Şi n-i scoat’i hain’i mult’i
Iu, iu!

Mulţămn’esc la maicuţa
Că mn’i-o umplut laduţa
D’i hain’i ca matasa
Şi d’i tort şi d’i bumbac
Şi m-o dat după cel drag
Iii, iu, iu!

Soacră mari soacră mn’ică
Ai rămas fără n’imn’ică
Fără pat şi fără ţol,
Fără fată în ocol,
Fără ţol şi fără masă
Şi fără di fată-n casă
Iii, iu, iu!

Cu cât’i hain’i-s aci
Put’em mărita vo tri
Cu câti mai sunt acasă,
Put’em mărita vo şasă.
Iii, iu.

Ieşit-o femeili
Cât’i doauă cât’i tri
Să n’i vadă hain’ili,
Să n’i poată bd’iciului,
Bd’iciuluiască cât d’i bin’i
Că la voi nu v’i-i ruşin’i,
Hain’ili-s tomn’it-i bin’i!
Iii, iu, iu.

Când îi după un an, ori doi,
Prinde-ar la car patru boi.
Duce-ar truda înapoi.
Prinde-ar şî câte şasă,
S-ar duce truda napoi
de-acasă.
Duce-o-ar da’ nu să poate
Că-i a lui până la moarte.
Bis
De la Ileana Bozai, 40 de ani,
Breb, 2010

Hori din Suciu de Sus
(Ţara Lăpuşului)
20

Da’ nu da Doamne,
nimănui,
Ca mie şi codrului.
Da’ codrului i-ai dat
verdeaţă,
Da’ mie sângur pă viaţă.
Da cine bé şi cântă bine,
Da’ nu-l mai vezi cu haine
bune,
Da’ numa răle ca pă mine,
Da’ că şi io mîndru-am
cântat măi,
Da’ nimic n-am adunat.
Da’ că şi eu mândru-am
horit.
Da’ nimică n-am folosât.
De la Valer Burzo, 75 ani,
Suciu de Sus, 2011
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Haida, mândră să lucrăm,
Da’ holda s-o secerăm,
Dacă holda om găta,
Dacă holda om secera-va,
Noi cu drag ne-om săruta.
Da’ ce te-oi strânge
mândră-n braţă,
Ai, da’ până-n zori de
dimineaţă.
Da’ ce te-oi strânge
mândra mé,
Ai, da câte zâle le-om avé.
De la Valer Burzo, 75 ani,
Suciu de Sus, 2011
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Din fereastră di la noi,
Te văd mândră la război
Atunci m-am gândit în
mine
Ai, Doamne, cât ar hi de
bine,
Ai, să hiu mândră lângă
tine,
Ai şi să him alăturea
Ai, câte zile le-om avea,
măi.

De la Valer Burzo, 75 ani,
Suciu de Sus, 2011
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N’i ieşiţi şi v’i ved’eţ
Numa’ nu n’i diot’eţ,
Că noi suntem domn’işoari
Şi vin’im cu zestre mari,
Zestri mândră înflorată
Şi d’i mâna i lucrată.
Zestri mândră-mpodobită
Şi d’i mâna i facută.
Iii, iu, iu.

Perin’ile n’in’i-s cu ruji,
Nu-s perin’i d’i la matuşi,
Perin’ili n’i-s cu flori
Nu-s perin’i d’i la surori,
Perin’il’i n’i-s cu peni
Nu-s perin’i di pă la veri
Nici d’in târg nu-s cumparat’i
Că-s d’i mâna i lucrati.
Ii, iu, iu!

La intrarea cu hainele în curtea mirelui se striga:

Ieşi afară, soacră mari,
Şi-arad’ică streşina
Să-ncapem cu mobila
Şi t’i-nvârt’i pângă curt’i
Că ţ-aducim haini multi!
Ii, iu, iu!

Nunta propriu – zisă
Cererea miresei

Se face de către staroste înainte de mersul la cununia religioasă.

Ce saltă, ce veselie
Ce lucru poat’i să fie?
Ce staţi aici adunaţ
Dumn’evoasti, iubiti fraţ,
Nici nu beţi, nici mâncaţ
Numa’ staţ cam supăraţ?
Afară, feciori jucând,
În casă fet’i plângând.
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Nu şt’iu di jali,
O d’i bucuria mari.
Und’i s-ar afla on socru mari
Şi-o soacră mari din part’ea mn’iresî
Să vie aici d’i faţă
La cinstita masă.
- Socri mari, luaţi amint’e
La vo’ doauă – tri cuvint’e
Care în cărţ sunt scrisă
Şi astăzi trebuie zisă:
A nost tânăr crăişor
Plin di pară şi d’i dor,
De d’imin’eaţă s-o sculat,
Părul şi l-o t’eptânat,
În străi noi s-o îmbrăcat,
Şi-o luat o goarnă mari
Şi-o suflat în tri părţ tari
Şi-o adunat o oasti mari
Oasti mari şi frumoasă
Cui stă ‘naint’ea noastă
Precum ved’eţ şi dumn’ivoastă:
O sută cincizăci şi cinci
Tăţ câţ n’i vedeţ p-aici
Tăţ cu puşti şi cu pistoali
Mai mulţ cu mânurile goali;
Patruzăci d’i călăraşi
Calari pa nişt’i cai argaşi.
Numa’ să să spargă d’i graşi.
Iar naşul cel mari
Cu grija-n st’inari
Calari p-on cal
Ca un Ducipal
S-o rădicat d’in scări,
S-o umflat din nări
Şi-o făcut uăt’ii roată
Păstă oştirea toată.
Şi-o zărit aici floricică frumoasă,
Frumoasă şi drăgăstoasă.
Văzând că nu-nfloreşti,
Nu rodeşti,
Ni-o trimăs pă noi, doi lipani,
La curţâle dumn’eavoastă, boieri mari,
Şi-au vin’it cu târnăcoapi d’i arjint

23

Supărată mi-i soacra,
Că mi-i tânără nora.
Nu hi soacră supărată
Şi tu ai fo’ noră odată
Şi-ai băgat mălai sub vatră.
Şi sub vatră şi-n cuptior
Şi l-ai dat şi porcilor.
Mâncaţi porci şi vă hrăniţi
Numa’ nu mă povestiţi.
De la Valer Burzo, 75 ani,
Suciu de Sus, 2011

24

D-apoi omului i-i bine
D-apoi până omului i-i
bine,
Da’ nu ştii-n lume ce îl
ţâne,
Dacă omu’ dă de rău,
Ştii că-l ţâne Dumnezău
Da’ şi inima de putregai
Îi spune în tine ce ai.
Şi de mi-ai da bunu’ lumii,
Cum am fost, altu’ n-oi hi.
Şi de mi-ai da bunu’ din
ţară
Cum am fost n-oi mai si
iară.
De la Valer Burzo, 75 ani,
Suciu de Sus, 2011
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Strigături de nuntă din
Şişeşti (Fisculaş)

25

Noi merem la cununie,
Mireasa, nu vré să zie,
Ie-ţi mireasă zâua bună,
De la soare, de la lună,
De la maica-ta cea bună.
Mult în braţe te-o purtat,
De multe te-o apărat,
De la părul cel cu pere,
De la veri şi de la vere,
De la pomul cel cu flori,
De la fraţi, de la surori.
De la Ileana Bonte, 73 ani,
Şişeşti, 2011

26

Bucură-te, soacră mare,
Că-ţi aducem noră tare,
Noră tare de-ajutor,
Să te-mblătea de cuptor.

De la Ileana Bonte, 73 ani,
Şişeşti, 2011
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S-o scot’im şi d’in pământ,
S-o scot’im d’in rădăcină
S-o răsăd’im la noi în grăd’ină,
Ca locu’ să-i priască,
Floricica să-nflorească
- Tân’ii, socru’ mare, asta ploască
Cu cealaltă, pă cealaltă,
Ia-nchină, socrule, o dată,
Da’ să nu o săruţ tari
Că şi cujma din cap îţ sari.
Sărut-o mai bin’işor
Să-ţ pară mai dulcior.
Poft’iţi, beţi şi vedeţi
Că-i rachiu di Dragomireşti,
Când îl bei ţi-veseleşt’i,
Nu ca a voastă zamă d’i prun’i,
Când bei multă,
Îi uflii la burtă,
Faci burta tobă,
Intrii după sobă.
Ni uităm aici pă la peret’i
C-o ramas fet’ili cu gurile lenjet’i d’i set’i,
Aici pă la spat’i,
O ramas cu gurile cascat’i,
Aici pă dinaint’i
O ramas cu gurilii pârţâti,
Pă la gunoi, la nişte feciori
Numa’ le curg mucii cioroi.
- Aduciţ on blid cu prun’ii fripţi
S-aruncăm în guri pârţâti,
Altu’ cu prun’i hierţ‘i
S-aruncăm în guri lenget’i;
Altu’ cu pruni’i uscat’i
S-aruncăm în guri cascat’i.
Vinim şi noi d’int-on sat
Şi-am dat păst-on pod strâcat,
Caii ni s-o bolnăd’it
La unu’ şi d’inţî d’in gură i-o sărit;
Am vin’it mai încoaci,
Ne-am întâln’it c-o babă ruptă d’i şeli,
Pa obraz cu rumin’eli,
Pa pâncit’i cu rastauţă
Poat’i ţ-o fo’ şi ţâi drăguţă,
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- Dragu’ bad’i, să întraţ
C-astăz sunteţi aşt’eptaţi
D’e-o dalbă porumbiţă
D’e-o dalbă copiliţă.
Frunzuliţă mândră creaţă,
Când o fost azi d’imin’eaţă,
Mândru soari o răsărit
Şi mn’ireasa s-o găt’it
Cu cunună di arjint
Şi cu balţ până-n pământ.
Ne placi cum îi gătată,
Numa’ stă cam supărată,
Supărată lasă, hie,
Că-i d’i mărs la cunun’ie
Până-i verd’i frunza-n vie,
Ie-ţi mn’ireasă zuoa bună
D’i la măica-ta ce bună
Cari t’i-o purtat d’i mână
Şi frumos îşi mulţămn’eşti
Păntru că ţ‘i-o putut creşt’i,
T’e-o ţânut numa-ntre flori
Să hii dragă la feciori.
Cred, mn’ireasă, că din prânz
Cred, că t’e-ai hrăn’it d’i plâns
Şi d’in pânz până-n gustări,
Treci voaia ta ce mari
Şi din prânz până-n ujină,
Treci voaia ta cé plină.
Creşt’iţ, flori, şi nu-nfloriţ
Că mn’ie nu-m’i trebuiţ,
Creşt’iţ, flori cât gardurile
Şi-ngrăd’it prilazurile
Şi-ngrăd’it şi-a mn’eu prilaz
Să nu-mn’i hir de nacaz.
Poţî-ţi, maică, sămăna
Busuioc pa talpa ta,
Că io rar ţî l-oi călca:
O dată la două beri
La tri ai di două ori,
Plânje-mă pa su fereastă
Că nu ţ-am fost d’i rău la casă
Şi mă plânji cât d’i bini
Că mărg astăz d’i la t’in’i,
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Strigături la găina

Hai, nănaşule-n grădină,
Să punem preţ la găină.
Preţu’ la găină-i pus,
De la două sute-n sus.
Cu suta nu ţ-oi plăti,
Ţi-oi plăti-o cu otii,
Nănaşa n-a bănui,
Nănaşa-i tare de treabă,
N-a zini să ne vadă,
Numa-un ptic om zăbodi
Numa’ până ne-om iubi.
De la Ileana Bonte, 73 ani,
Şişeşti, 2011

28

Mireasă, nănaşu’ tău,
Frumos îi ca un palţău
Numa’ un ptic de dihăieşte,
Că umblă după neveste,
M-o chemat asară-n hunci,
Că mi-a cumpărat păpuci,
Şi-un sorţâu cu floricele
Numa’ io să-i dau ce-a
cere.
Bărbatu’ mneu îi mnilos,
Şi m-a lăsa bucuros.
De la Ileana Bonte, 73 ani,
Şişeşti, 2011
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Săraca găina mé
Rău îmi pare după ié,
C-o fo’ tare ouătoare,
Şi-o ouat stând in
pticioare,
Şi-o mâncat api din sâtă,
Şi-o murit necocoşâtă.

De la Ileana Bonte, 73 ani,
Şişeşti, 2011

30
Cum îi coada ursului
Aşe-i ş-a nănaşului,
Cum îi vulpea pă stinare,
Aşe-i nănaşa pă pticioare.

De la Ileana Bonte, 73 ani,
Şişeşti, 2011
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Doru’ men’eu cui să-i rămâi?
Păstă munţ, în alte curţ
La părinţ necunoscuţ
Păstă munţ în altă ţară
La o casă mai amară
La o soacră ca o pară.
Când din gură-a cuvânta
D’i tri ori vei lăcrăma,
Când d’in gura va grai,
D’e tri ori vei lăcrăma,
Când d’in gura va grai,
D’e tri ori te vei sari.
Vai, săraci, maicuţăle
Cum îşî ţân fetiţele,
Ca pa apa ce puţână
Şi-o dau în mână streină.
Pelin beu, pelin mănâncă,
Sara pă pelin să culcă,
Cu pelin să invălesc,
Cu străin să nacajesc.
C-aşe-i omu-ntre strein’ii
Ca şi pomu’ între st’in’i,
St’in’ii cresc în lung şi-n lat
Pomu’ ramân’i uscat.
Iară zâc pân gura mé:
Ie-ţi, mn’ireasă, rămas bun
D’i la pt’etrili d’in vali,
D’i la vecin’ili tali,
Că d’i-o fo bun’i, d’e-o fo’ reli
Tu ţ-ai petrecut cu ieli.
Vai şi d’i-a tali marjeli
Cum li purta tăt cu jeli
Şi numa’ în voarui reli
Nim-o dată-n saptamână
N’ici atunci cu voai bună,
Şi nu-i avé n’icio mâncari
Să nu-ţ hie cu-mputari.
Nora lucră ce-i mai greu
Şi mănâncă ce-i mai rău,
Nora meri n’emâncată,
Şi ramânii n’emâncată,
Ie-ţi, mn’ireasă, rămas bun
D’i la struţu’ cel cu flori,
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D’i la fet’i şi feciori,
D’i la struţ d’i lămâiţă,
D’i la fet’i fecioriţă
Care-s d’i-a ta măsuriţă.
Struţ d’i busuioc nu-i mai purta,
N’ici feciori nu t’e-or juca.
Nici nu-i meri-n şezători
Und’i-s fet’i şi feciori:
Hori-ţ, fată, horile
Până ieşt’i ca florile,
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Bradule, brăduţ frumos

Bradule, brăduţ frumos,
Bradule, brăduţ frumos,
Apleacă, tu, vârfu-n jos.
Să mă urc în vârful tău,
Să mă urc în vârful tău,
Să mă uit în satul meu.

Nuntaşi din Ţara Codrului; foto: Felician Săteanu

Că dacă ti’-i cununa,
Hori-u-ai nu-i cut’eza
În casă d’i soacră-ta,
În t’indă d’i socru-tău,
Afară d’i uomu tău,
În poiată, d’i cumnată,
Nu li hori niciodată.
Cărărili ţî s-or ciunta,
Numa’ tri ţî s-or lasa:
În grădină după ceapă,
La fântână dupa apă
Şi la mă-ta câtiodată
Când îi hi mai suparată.
Când ţ-a vin’i omu’ bat,
Cum t’i-a băga pă sub pat,
Pă su pat şi pă su masă
Să nu crezi că ieşti tăt mn’ireasă

Să-mi văd satul şi averea,
Să-mi văd satul şi averea,
Copilaşii şi muierea.
Să-mi văd satul şi moşia,
Să-mi văd satul şi moşia,
Copilaşii şi soţia.
Copilaşii tăi fac bine,
Copilaşii tăi fac bine,
Şi tot întreabă de tine.

Mămucă, tata când vine?
Mămucă, tata când vine?
Vine azi ori vine mâine?

Vine mâini, ori vine alaltă,
Vine mâini, ori vine alaltă,
Ori poate că niciodată.
De la Susana Gherman,
Rohia, 2008
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Prieteni şi duşmani,
În valea asta-s pietricele,
Nu pot trece de guri rele.
Cin‘e mână plugu bin‘e,
Poat‘e bea că-i mai
rămân’e;
Cin‘e mână plugu rău,
Trece pângă fogădău.
Zice că-i jirad şi rău.

D‘e-ai si verd’e cum ţi-i
para,
Nu ţi-ai pun‘e t’iară iarna,
Ci ţi-ai pun‘e-o când se
pun’e,
Şi ai ţese mâncând prun‘e.

De la Ioan China, Rohia,
2008
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Cântec la seceriş:

Secerat-o fetele,
Holdă ca păret‘ele.
Daţi, daţi, daţi dragele
mele,
Să nu zică c-am fo rele,
Că ni-i holda lângă drum,
N‘e-or ciufuli oarecum.
De la Maria Nechita, Suciu
de Sus, 2008
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Ori că-i fuji la mă-ta-acasă,
Că la soacră d’i-i greşi,
Dinţî d’in gură ţ-or sari
Urechile ţ-or trămura,
Icoan’ili-or prind’i-a juca
Cu scaunu-n cap ţ-a da
Şi la mă-ta t’e-a mâna
Şi-i durn’i pă la vecin’i
Ca gaina la strein’i,
La mă-ta dacă-i vin’i
Înapoi ţ‘i-a bulgari
- Meri şi-ţ coată d’i barbat
Că cu iel t’i-ai cununat.
Iară zâc prin gura mé:
Ie-ţ mn’ireasă, rămas bun
D’i la tăt’i până-n drum:
D’i la umbra d’i su prag,
D’i la la-l tău tatucă drag;
D’i la umbra d’i su cruci,
D’i la-a ta maicuţă dulci,
D’i la nucu cel cu nuci,
D’i la unchi, d’i la mătuşi;
D’i la pt’itrili d’in vali,
D’i la-a tali verişoari
Că d’i-o fo’ buni, d’i-o fo’ reli
Tu t’e-ai înţăles cu ieli.
D’i la struţu’ cel d’i flori,
D’i la fet’i şi feciori.
Ie-ţi mn’ireasă, rămas bun
C-o vin’it ceasu’ di bucurie
Să merim la cunun’ie;
Şi-a da darul păstă voai
Şi vi-ţi cununa-amândoi
Şi-ţi meri-amândoi acasă
Iel mn’ire şi tu mn’ireasă.
- Haidiţi să n’i grăbdi’im cât om puté
Să merim d’i p-aicea.
Da’ naint’i d’i plecari,
Onorată adunari,
V-aş ruga d’i ascultari
Să zâcim cu tăţî, să trăiască craii cii noi
Şi socrii amândoi.

