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Strigături la nănaşi

27

Nănaşu’ s-a lăudat,
C-aici când ne-a căpăta,
Trei zile ne-a ospăta.
Nici un ceas nu ne-o ţânut
Şi-acela i-o părut mult.

(De la Victoria Filip, 20 ani,
Lăpuş)

28.

Să trăiască nănaşa,
Alăturea cu şatra!
Să poarte rotie verde,
Să cunune multe fete;
Să poarte rotie cu flori,
Să cunune mulţi feciori.

(De la Victoria Filip, 20 ani,
Lăpuş)

Strigătură cu grâu

29.

Ţâpăm grâu şi ţâpăm apă,
Că nănaşii ni-s de treabă.
Ţâpăm grâu şi nu ovăs,
Că nănaşii ni-s p-ales.

(De la Victoria Filip, 20 ani,
Lăpuş)

Colecţia ELEONORA DUMITRAŞ

Oraţii nupţiale la Gârdani (Ţara Codrului)

(Continuare din numărul trecut)

Iertăciune la mireasă

Onorată adunari
V-aş ruga d’i ascultari
D’i la mn’ic până la mari,
D’i la cel cu barba sură
Pân’ la cel cu ţâţa-n gură.
Tânăra noastă mn’ireasă
Cari plânji după masă
S-o sculat d’i dimineaţă
S-o spalat, s-o t’eptănat
Hain’i albe o-mbrăcat,
În grădin-o alergat
Şi aculu ce-o aflat?
Florile plin’i d’i roauă
I s-o rupt inima-n doauă.
Cum la ieli să uita,
Cătă ieli cuvânta:
- Creştiţi flori şi înfloriţ
Că mn’ie nu-mi trebuiţ,
Creştiţ flori, cât gardurili
Să va bată vânturili.
- Vai, saracu’ păru’ tău
Cum li-i pun’i su haitău,
Plant’icuţa ta cé albă
S-a ştimba în zad’i neagră
Că bin’ili d’in fet’ii
Nu-i popă să-l poată scrii,
Da’ bin’ili d’in nevestii
Şi purcaru-l poat’i scrii
Cu cornu’ toporului
Cătă urechea porcului.
Mn’ireasă, cununa ta
Stau-a-n cui şi-a rujina,
Dor d’i mă-ta ti-a apuca,
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Închinare la mire

30.

Gazde bune, vă rog tare,
De puţină ascultare,
Ascultaţi, luaţi aminte,
La vreo două dulci
cuvinte,
Care în carte stau scrise
Şi la nuntă trebe zise:
Tânărului nostru mire
De mult a făcut de ştire,
La biserică a vestit,
Că de mult îi pregătit
Şi pe toţi el ne-a poftit,
Ziua nunţii a sosit.
Tânărul nostru mire
Dimineaţă s-o sculat,
Şi pe faţă s-o spălat,
Şi lui Dumnezeu s-a rugat,
De sărbători s-a îmbrăcat,
Şi-n grădină a alergat,
Dar acolo ce-a aflat?
Florile pline de rouă,
I s-a rupt inima-n două.
Şi struţul lui de muşcată,
Mai uscat ca niciodată.
Tare rău s-o supărat,
De la inimă, a aflat.
S-a uitat la miazănoapte
Şi-a plâns cu lacrimi de
moarte,
Blestemând florile toate.
S-a uitat la răsărit
Şi din gură aşa a grăit:
„Creşteţi flori cât
gardurile,
Să vă bată vânturile,
Ca pe mine gândurile,
Să vă bată vântu-n dos,
Să umpleţi lumea de
miros,
Să vă bată vântu-n faţă,
Să umpleţi lumea de

Ai meri, nu-i cuteza.
Sărută-ţ parinţî tăi
C-amu ti duci di la iei
Dă-le-o dulci sărutari
Şi ti roagă d’i iertări
Şi frumos li mulţamn’eşti
Pântru că ti-o putut creşti.
Ie-ţ mn’ireasă iertăciuni
Ca cum ti-ai duci din lumi,
D’i la câţi, d’i la toat’i
Ca cum ti-ai duci la moart’i;
D’i la struţ d’i măieran
Că fată nu-i hi şohan,
Cură valea cu bulbuci,
Gata-t’e c-amu’ t’i duci.
Fetiţă din doi parinţi,
Ai grăbd’it să ti măriţi;
D’i-ai ştii cum îi măritată
Ai şede la mă-ta fată,
D’i-ai ştii cum îi cu bărbat,
N-ai scăpa la măritat;
Că măritatu’ nu-i noroc
Numa’ cum t’i-ai ţâpa-n foc
Măritatu’ nu-i t’ihneală
Numa’ cum t’i-ai ţâpa-n pară.
Nu tăt plânji, tu mn’ireasă,
Că bota-i pa grindă-n casă
Şi-i cioplită şi-i mezderită
După spat’i ciuruită;
Şi-i cioplită-n patru dunji
Cât în spat’ili d’i lunji.
Ai avut fecior d’in sat,
T’i-o cerut şi nu t’i-o dat,
Că maică-ta s-o t’emut
Că-i vin’i dup-amprumut
Şi nu li-i da mai mult.
Da’ t’i-o dat d’in sat d’iparti,
Cu desajii-mbăiaraţi
Şi cu ochii-nlăcrimaţi.
Ie-ţ mn’ireasă, zuua bună
Nu gând’i că zâc tăt glumă,
D’i la soari, d’i la lună,
D’i la maica-ta cé bună
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frumusaţă.
Puteţi creşte, să-nfloriţi,
Că mie nu-mi trebuiţi.”
Şi apoi în casă a intrat
Şi de mire s-o gătat.
Şi mirele cum se-ntoarce,
De nuntaşi vrea să se
roage,
Că vrea să-şi ceară
iertare,
De la mic, până la mare:
„Iubiţii mei nuntaşi,
Eu vă rog să mă iertaţi,
M-am oprit de la veselie,
Mi-a venit vremea şi mie,
Ca să ajung la cununie.
Şi eu vreau să-mi cer
iertare,
De la mic până la mare.
Că ştiţi d-voastră bine,
Că n-am crescut în
pădure,
Unde face rugu’ mure,
Nici în câmpu’ cu doru’,
Unde-nfloreşte bujoru’.
Cum şi d-voastă ştiţi
Şi eu sunt din doi părinţi;
Şi nănaşa mea din sat,
Pe braţele ei m-a luat,
La biserică m-a dus,
La preot pe braţe m-a pus,
Şi m-a pus sub patrafir,
Făcând din mine creştin,
La altar m-a botezat,
Şi frumos nume mi-o dat,
Şi părinţii s-au zbătut,
Până mare m-au crescut.
Am crescut aici în sat,
Părinţii mei m-au legănat,
Cu oamenii de-mpreună,
Să trăim în voie bună.
Cu d-voastră trăind,
Poate că v-am greşit,
V-am greşit poate
vreodată
Sau prin voie, sau prin
faptă.

Cari t’i-o purtat d’i mână
Şi frumos îi mulţămneşti
Păntru că t’i-o putut creşti.
D’i la creanga cé di fag,
D’i la-l tău tătucă drag,
D’i la grăd’ina cu flori
D’i la fraţi, d’i la surori,
D’i la struţ d’i carajeli
D’i la veri şi d’i la veri;
D’i la struţ d’i lămâiţă
D’i la fet’i fecioriţă
Care-s d’i-a ta măsuriţă,
Poţ amu’ să lăcrimezi
După bin’ili ce-l pt’erzi
Cari până îi trăi
Mai mult nu li-i mai găsî,
Frunză verd’i d’i malin
Hai, mn’ireasă, să-ţ închin,
Frunză verd’i foaie lată
Să-ţi închin până ieşti fată,
Că dacă t’i-ai măritat
Ai ieşit d’i la-nchinat.
Mireasă cu uăt’ii verzi,
Ia dă-ţi samă ce lucrezi;
Că ăsta nu-i târg d’i ţară
Să cumperi şi să vinzi iară;
Nici nu-i pară mălăiaţă,
Că-i târguţ p-a ta viaţă;
Nici nu-i măr putregăios,
Să-l îmbuci şi să-l ţâpi jos.
Măritatu-i numa-o dată
Până-i lumea nu ieşti fată.
Gată-te mn’ireasă bin’i
C-amu’ meri la cunun’ii
Und’i cu mn’iri cu tot
Înaint’i d’i preot
Amândoi vi-ţi cununa
Şi pa veci vă veţi lega
Şi-ţi vin’ii-amândoi acasă
Iel mn’ire şi tu mn’ireasă
Şi vi-ţi baga după masă
Şi-i umple pahar cu d’in
Păntru nanaşi, păntru hin’i.
Struţuşor d’i busuioc
Dumn’izo va dei noroc.
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Că nu-i om care trăieşte
Şi la nime’ nu greşeşte,
Cu minte copilărească,
Nu-i nime’ să nu
greşească.
De v-am supărat
vreodată,
Pe câţi sunt aici în casă,
Vă rog, cu multă durere,
Iertaţi a mele greşele.
Iar mă mai rog o dată,
La iubitul meu tată,
Vină, tată, aici la mine,
Vină, că astăzi sunt mire.
Întinde mâna cea dreaptă,
Şi din inimă mă iartă.
Dă tată, mâna cu mine,
Şi eu să-ţi mulţumesc
bine,
Că ai îngrijit de mine.
Mi-ai fost tată iubitor,
Şi părinte crescător,
Că de când m-am
deşteptat,
Cu dumneata-n casă am
stat,
M-ai mânat, m-ai adunat,
La lucru ţi-am ajutat.
De ţi-am greşit câteodată,
Te rog, tată, de mă iartă,
Că de astăzi înainte,
Nu-ţi greşesc, nu ţine
minte.
Foaie verde de răchită,
Vină, mămucă, iubită,
Să dăm mâna cu dulceaţă,
Că se schimbă a mea
viaţă.
Te las tată, te las mamă,
Şi-mi iau o soţie dragă.
Şi te las pe tine frate,
Şi-mi iau soţie cu
dreptate.
Iar te rog, iubită mamă,
Că îţi spun, bagă de samă,
De ţi-am greşit câteodată,
Eu te rog, mamă, mă iartă.

Strigături

La mireasă, la mire, la nănaşi, preot etc., pe drum spre
cununie şi înapoi spre locul de desfăşurare a nunţii propriu-zise;
uneori aceste strigături se rosteau de către fete şi femei din partea
mirelui şi fete şi femei din partea miresei, sub forma unor replici,
uneori destul de usturătoare.

La ieşirea din casa părintească

Să păşim pasu’ dintie
Să merim la cunun’ie
Să păşim pasu’ d’in loc
Să merim după noroc.

Palţău din Ţara Codrului; foto: Felician Săteanu
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De ţi-am greşit o mie, o
sută,
Iartă-mă, măicuţă scumpă.
Că de aici, astăzi mă duc
Şi nu sunt fecior mai mult.
Vină, vere, mai aproape,
Să-ţi spun multă sănătate,
Binele de holteie,
Să-ţi rămână acum ţie.
Clopul cu mărgelele,
Grădina cu florile.
Printr-o dulce sărutare,
Daţi-mi drumul de
plecare.
Acum plec şi vă las,
Cu lacrimi fierbinţi de
foc,
Ziceţi fraţi, să am noroc.
Mă mai rog cu dor şi jale,
De veri şi de-a mele vere,
Şi de la neamurile toate,
De vecini de mai aproape,
De la fete şi feciori,
De la joc din sărbători.”
Să luaţi bine aminte,
Că de astăzi înainte
Dansurile ţi se ciuntă,
Cărările ţi se scurtă,
Te-ai cere, nu te-a lăsa,
Te-ai duce, nu-i cuteza,
Vai şi de ticneala ta.
Clopul cu zgarda cea lată,
Nu-l mai poartă niciodată.
Când ţi-i vedea struţu’ tău,
Vai, cum ţ-a pare de rău.
Sărac măi, mire, frumos,
Cum ţ-a cădea pana jos,
Pentru rugu’ din grădină,
Pentru tânăra copilă,
Pentru o rujă din fereastră,
Pentru tânăra mireasă.
Ia-ţi măi, mire, ziua bună,
De la mama ta cea bună,
De la frunza de sub cruce,
De la mama ta cea dulce,
De la frunza de sub fag,
De la al tău tătucă drag.

U, iu, iu...

Nu-i bai, maică, duce-m-oi
Larg în casă face-ţ-oi,
D’i la uşi pân la masă,
Numa’ maică să-ţi t’ihnească.

Rămas bun, măicuţa mé,
Apă reci nu-i mai bé
Adusă d’i mâna mé,
Ţ-or aduci vecin’ii
D’i nu t’i sfăd’i cu i.

Nu tăt plânji, tu măicuţă,
Că t’i-am lăsat sânguruţă,
Ţ-oi aduce-on nepoţăl
Şi t’i ostoi cu iel.

Strâmtă-i ulicioara
Frumoasă ni-i mn’ireasa,
Frunză verd’i d’i pa rât
N’ici mn’irili nu ni’i-i hâd
Că-i înalt şi subţârel
Mor fet’ili după iel.

Mn’ireasă ca şi asta
Nu ieste-n tătă lumea
Numa’ turtă la turtar
Şi fată d’i general.

U, iu, iu...

Trandafir d’i pa icoană
Mn’ireasa n’i-i ca şi-o doamnă
Trandafir d’i pă şifon
Mn’irili ni-i mari domn.

U, iui, iu....

Bin’i-i stă la cer cu steli
La mn’ireasă cu mărjeli,
Bin’i-i stă la cer cu lună
La mn’ireasă cu cunună.

U, iu, iu...
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De la grădina cu flori,
De la fraţi, de la surori.
De la părul cel cu pere,
De la veri şi de la vere.
De la fir de busuioc,
De la feciorii din joc.
De la fir de viţă aleasă,
De la fete cu dulceaţă.
De la stele, de la bine,
Tare te-ai duce din lume.
De la stele, de la toate,
Care te-a duce la moarte.
Sărută-ţi părinţii tăi,
Acum te duci de la ei,
Dă-le o dulce sărutare
Şi te roagă de iertare,
Şi frumos le mulţumeşte,
Pentru că te-au putut
creşte.
Curgă valea cu bulbuci,
Gată-te, acum te duci.
Gată-te, măi, mire, bine,
Că te duci la cununie,
Unde cu mireasă, cu tot,
Înainte la preot,
Amândoi vă veţi cununa,
Şi pe veci vă veţi lega.
De acolo veţi veni acasă,
Tu mire şi ea mireasă,
Vă veţi băga după masă.
Şi veţi umplea pahar cu
vin,
Pentru nănaşi, pentru fini.
Frunză verde busuioc,
Dumnezeu le dăie noroc!

Cucuruz fără panuşi
Mn’ireasa-i ca o papuşi,
Cucuruz fără tulhean
Mn’irile c-on căpitan.

U, iu, iu...

Mn’iresucă cu cunună
Treci voaia ta cé bună,
Mn’iresucă struţ d’i flori
Ie-ţi gându’ d’i la feciori
Şi ţî-l pun’i la barbat
Că cu iel t’i-ai cununat.

U, iu, iu...

Mn’iresucă cu cunună
Să cunoaşt’i că-i hi bună,
Că nici mă-ta n-o fo’ ré
Şi tu-i sămăna cu ié.

U, iu, iu...

Mn’ireasă, mn’irili tău
Poat’i hi solgăbdirău,
Da’ pa cari l-ai lăsat,
Poat’i hi purcar la sat,
Nici purcar nu poat’i hi
Cu zdiciu nu şti pleznn’i.

U, iu, iu...

De und’i ducim mn’ireasa
Ni-i mari şura şi casa,
Und’i merim cu strânsura
Ni-i mari casa şi şura.

Cine-o fost drăguţ la fată
Facă-l dracu’ măturoi,
Să mături uliţa
Să merim cu mn’ireasa.

U, iu, iu...

Tu mn’ireasa, tu, tu, tu,
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Strigături în drum spre
cununie

31.

Cinstite, staroste mare,
Cu capu’ cât o căldare,
Nu te-ai sculat de
dimineaţă,
Să vii dup-o fată aleasă
Te-ai sculat pe la ujină
Şi-ai venit ca dup-o fată
bătrână.

32.

Starostele înc-aşteaptă
Să-i întin’ şi lui odată,
Io frumos i-aş ştii-‘ntina,
Dacă el m-ar ştii juca,
De la masă pân’ la uşă
Să mă joci ca p-o păpuşă,
Şi de nu mi ştii-nvârti,
Râde-oi şi te-oi ciufuli,
Şi ţi-oi zice moş bătrân,
Te-ai legat, nu eşti stăpân.
Şi ţi-oi zice moş cu barbă,
Te-ai legat, nu eşti de
treabă.

Strigături la mireasă

33.

Tu, mireasă, miresucă,
Mă-ta bine te-o ţinut
Cu plăcinte coapte-n unt
Şi-ai lucrat numa’ ce-ai
vrut.

N’i uită-t’i şi-napoi
Cum ramân draguţii tăi
Pă su tăti gardurili
Scutura-i-ar frigurili.

U, iu, iu...

Tu mn’ireasă, tu, tu, tu,
Bagă sama pa barbat,
Nu-l purta disbracinat,
Că femeile-s caţeli
Şi ţ-or scoat’i voarbe reli.

Trecim valea nisipoasă
Cu mn’ireasa cé frumoasă
Trecim podu’ nisipos
Cu mn’irele cel frumos.

U, iu, iu...

Mn’iresucă, dupa t’in’i
Nu ved’em plângând pă n’imi
Da’ dupa mn’irili nost
Plânji iarba d’i su fag
Şi fet’ili dint-on sat.

U, iu, iu...

Mn’iri, mn’iri, fătu’ mn’eu
Tu aşé t’i-ai lăudat
Că tu când t’i-i însura
Pă tăt satu’ li-i tema,
Pa tăt satu’ l-ai t’emat
Draguţa ţî o-ai uitat
Şed’i-acasă suparată.

U, iu, iu...

Mn’iri, mn’iri, fătu mn’eu
Nu purta mn’ireasa rău
Şi d’i ţ-a greşi vodată
Strânje-o-n braţă şi o iartă
Că-i tânără ne-nvăţată.

U, iu, iu...
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Cu plăcinte coapte-n zăr
Şi-i lucra ce-a zice el.

34.

Tu, mireasă, miresucă,
Bine te-ai putut suci,
Cu gura şi cu ochii,
De l-ai putut celui.
Cu ochii şi cu gura,
De l-ai putut căpăta.
Te-ai sucit pe lângă lună,
Te-ai băgat în viţă bună.
Te-ai sucit pe lângă soare,
Te-ai băgat în viţă mare.

35.

Tu, mireasă, miresucă,
Ţie de-astăzi înainte,
Nu ţi-a mai cânta cucu’,
Nici cucu, nici pupăza,
Numa’ gura soacră-ta
Şi seara şi dimineaţa
Şi de acuma, toată viaţa.

36.

Mă, mire, dragu’ mamii,
Astă vară n-ai săpat,
Mândră floare ţi-ai aflat,
Astă vară n-ai cosit,
Mândră floare ţi-ai găsit.
Rău îmi pare c-ai plecat,
Bine-mi pare, ce-ai aflat.
Rău îmi pare că te-ai dus,
Bine-mi pare, ce-ai adus.

Şadă dracu-n satu’ vost
Că n-aveţi feciori frumoşi
Pân-aţi vin’it dup-a nost
Că n-aveţi fet’i frumoasă
Pân-aţi vini’it dup-a noastă.

U, iu, iu...

Pă la noi pă la Gârdan’i
Sunt pt’etrii şi bolovan’i
Şi feciorii-s bocotan’i,
Sunt pt’etrii şi ptetrişoari
Şi fet’ili-s domn’işoari.

U, iu, iu...

În apropiere de biserică unde se va desfăşura cununia
religioasă:

Pă dinsus d’i biserică
Mândră roauă să rad’ică
Noi roaua om scutura
Mn’iroii i-om cununa.

U, iu, iu...

Câtu-i lumea pa pamânt
Nu-i ca popa d’i flămând,
Nici bot’ează, nici cunună
Până nu-i pui suta-n mână.

U, iu, iu..iu...

Dacă vreunul dintre socri este decedat, se
strigă:

Ieşi, tatucă, d’in pamânt
C-amu’ mărg la juramânt,
Ieşi, maicuţă, d’i su glii
C-amu’ mărg la cununii.

La ieşirea din biserică, doi feciori pun pe
capul miresei o pălărie şi strigă:

Mn’ireasa noastă-i cu clop
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Strigături la găină

Socăciţa 1

37.

Noi de-asară aşteptăm,
Tot găină să mâncăm,
Nu ştiu ce s-o întâmplat,
Socăciţa s-o-mbătat
Şi de găină o uitat.

Socăciţa 2

38.

Frunză verde de sasfiu,
Faceţi-mi loc ca să viu,
Cu găina cam târziu.
Numa’ un pic am zăbovit,
C-asară m-am îmbătat
Şi de găină am uitat.
Numa’ un pic am zăbovit,
Până ce m-am rumenit,
N-am vrut să fiu
nefăcută,
La nănaşi să fiu plăcută.
Că de când lucru la găină,
Astăzi am o săptămână,
De când lucru pângă oale,
Mi s-o ars un lat din poale.

39.

Naşule, tu te gândeşte,
Găina de mi-o plăteşte,
Că găina-i grasă tare

Da-i-ar Dumn’ezo noroc.

Pe drum spre locul de desfăşurare a nunţii se continuă cu
strigături:

Dulci-i mn’erea din pahar,
Da-i amară păstă an;
Dulci-i mn’erea-n cunun’ii
Da-i amară-n pa vecii.

U, iu, iu...

Supărată-i mn’ireasa
Pân ce o-ntrebat popa
Placi-i mn’irili, o ba
Nici acoalea n-o spus drept
Numa’ şi-o pus capu-n t’ept
Şi-o zâs că-i placi bugăt.

U, iu, iu...

Ieşit-o femeili
Cât’i doauă, câti tri
Să n’i poată bd’iciuli:
Du-t’i-acasă, tu ciupoasă,
Şi t’i lă, să hii frumoasă.

U, iu, iu...

T’iot’i-o-aş t’iot’i (chiui)
Da’ ma t’em că m-oi greşi,
Că mn’i-i draguţa p-aci
Şi mn’i-o facut cu uăt’iu
Să nu t’iuat’esc altu’,
Că să t’emi c-oi muri
Şi ca min’i n-a mai hi.

T’iot’esc, t’iot’esc
Gura nu mn’i-o şeinalesc,
Cé frumoasă nu să-ndură
Că să spârtică la gură.

U, iu, iu...

T’iot’iţi fet’i frumoasă,
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Cu slănină pe spinare.
Că găina-i din poveste,
Cârâie şi dohăneşte.
Că găină ca a mea,
Nu găseşti la nimenea.
C-am trecut cu ea prin
Cluj,
Şi am struţat-o cu ruji,
Şi-am trecut cu ea prin
Teaca,
Eu v-aduc găină gata.

40.

Săraca găina mé,
La tăţi le place de ié,
Că-i frumoasă şi-mpănată,
Din Maramureş gătată.

41.

Naşule, tu te gândeşte,
Găina bine-o plăteşte,
Aş da-o la nănaşa
Da-i încinsă cu brâu lat
Şi-a uitat punga pe pat.
O-i da-o la nănaşu’,
Că-i-i punga la curea
Şi mi-a da bani de-o viţea,
Şi mi-a da doi taleri noi
Şi mi-oi cumpăra doi boi.

42.

Faceţi bine şi iertaţi
Că de n-a fi tare fiartă,
Că-s pădurile departe
Şi-n pădure sunt haităi
Şi se dau după femei.
Şi după mine s-o dat,
C-o ştiut că mi-i bărbatu’

Nu hiţ aşé duşmănoasă,
Că io când oi t’iot’i
Tăţ feciorii m-ar ot’i
Cu sticluţa cu berea
Cu pocuţu’ cu mn’erea.

U, iu, iu...

Saracili mn’ili
Cum le-o-ndeţat gurili,
Nu şt’iu ce şi cum le-om da
Să li putem dijdeţa,
Da’ le-om cresta cât’e-o ceapă
Şi le-om da-on pahar d’i apă.

U, iu, iu...

Nici aceie nu-i aşé
Numa’ gura ta ce ré
Nici aceie nu-i vujită
Numa’ gura ta sucită.

U, iu, iu...

Nici cu gându’ n-am gândit
Că cin’i m-o ciufulit
Buruianu, holbura,
Ciufu’ şi batjocura!

U, iu, iu...


