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I. INAINTEA LOGODNEI. - 

1. Cum se dau în dragoste. 

Așa-i legea din bătrâni, 
Din bătrâni, din Gmeni buni: 

„că mama, d'indată, ce-și vede copilașulii înţelegendă vorba, 
și fugândă ca titivezulii prin casă, dă ?n mâna băiatului bi- 
ciușca și, ca pe cine scie ce fâtii-frumosă din poveste, îlă- mână 
după vitejie; Yar fetei îi pune ?n brațe păpușa!), care se în- 
telnesce la tote popârele indo-europene: pupa la Latini, poupee 
la Francezi, pupattolla, la, Italieni, zardiszq la Greci, la In- 
dieni după Mahăbhărata putri, dăruputri, dăruputrikă, care 
însâmnă copilă de lemniă. 

De aci înainte copilulii își scie datoria : băiatulă umblă 
după, arc, puşcă de socii, să-și facă căruță şi săniuță de 
cărati bucatele de la câmpii şi de adusi lemnele din pădure 
ca tata. La dinsulă dudăulă de boză și de urzici şi beldiele 
de pelin ori luminărică, îi cine scie ce pădure: Trâba fetiţei: 
să-și îmbrace câtii s'a putea mai frumosi păpuşa, sufletulă şi 
inima ei, că de 'ntrebi fetiţa, nefiindii în braţele mamei: „cine 
ţi-e mai dragi, mama, ori păpușa 2 îţă răspunde: „mai întâi 
păpuşa, Şapoi mama.“ 

  

  —— pr 

1) A. De Gubernatis.. Usi nuziali în Italia, pag, 89. 
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Întrună ungheri, la rădăcina, unui copacă bătrână, în 
adâncătuza dintre două viţe, ce minunată, casă pentru păpușă. 
Băiatulă îi mai durâză unii acoperemiînti și apoi ţine-te pe 
gospodărie. În România pe șesă şi în unele Jocuri din Dobro- 
gea casele se faci de ciamuriă, din stuhii împletită pe inimă 
sai pe brâii, şi copilaşii le faci toti așa, numai în loci să 
hămiînte caii pământulă mai tragi mâţa ori cățelulă și de cu 
ei nu facti trebă, frimîntă singurel. 

Când a mai răsărită. fetița ș'o mână mama după viței 
saii cu boboceii, așa că nu mai pote ttă diulica căta. de pă- 
pușă în draga, ei voe, atunci Dumineca, și sărbătârea numai de 
cât se strângi unele la altele cu păpușele de facă jocă şi 
nuntă ; niște .beţișâre legate cu cordeluţe "sii - luminiările nu- 
nului și de lipsesce miresii petâla, atunci mătasea, de păpușoiii 
sai paele de grâii cusute pe tăsmăluțe o prind minunată. 

De la sântă-Măria cea mare, când s'a împuţinată lucrulă 
câmpului, când omuli mai odihniti își simțesce nâptea prea, 
lungă, atunci se facii şedătorile din ogradă sai întruni loci 
deşchisii din vatra satului, cum le dică în Dobrogea sdenca. 

La, casa unui gospodarii cu ogradă mare pună în bătă- 
tură o cictă zdravănă șo aţâţă, la îndemână-ii unii vravă de 
stuhii, de pae saă vreascuri, din cari fetişorele fără furcă, cară, 
cu braţele de facă palalae să, vadă fetele la, torsit zestrea, care-o 
începii de cum să trezesci pe lume și până se mărită, ȘI vr'o 
două-trei bătrâne cum să scarmene sati să dărăcâscă niște lână. 

In vremea asta flăcăii să la păscută “caii, mai la alte 
trebi. Numai din când în când trece ca fulgerulă câte unulii 
călare cu gluga pe capă şi cu polele măntălii de aba cope- 
rindă totii calulă, dândă ună morocă-bunit ȘI uni sporă la 
lucru; fetele rîdă, mai vorbescu de dinsuli, babele spună câte 
o minciună, să mai hărnicâscă, fetele, și fetișorele ascultă ex 
ochii la foci nu cumva să se stingă. De odată uni ursii cu biină 
de 6e mormăesce la spate; o babă Cunii gătejă Valungă până 
hăt departe, că de ce-i sperie fetele. Mai vine câtt unulă
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învelită întruni ţolă, care să târăe după el 'caie de-o poștă 
și mâna-i învelită ?n țolă o întinde fetelori ; ele facii-nazuri; 
se duce și elă. Apoi vorbă: dre cine-a fostă, ba.că Stani, ba 
că Brană, până ce-i dati în pântie. In Dobrogea câte.unulii cu 
țondre nărăznate (roşie), cu chitie toti așa, cu luleaua, "ntre 
dinți, sau cu câte und bețişoră aprinsă la ună capătă, ţinân- 
du-lă între dinţi cu partea aprinsă în lăuntru, așa că pare 
cari avea, jăratecă în gură. Unii își mai punii cornițe, fetele 
ţipă, babele dai fuga după ei. Alţii se îmbracă ca Turcii, ţi- 
nndă între dinți o trestie lungă c'ună păpuşoi înveliti în 
pănușe la capăt ; vine și elă să-și aprindă luleaua, ce nu iea, 
foci, mai aruncă o prujitură două şi se duce. Raru, rară le 
vine flăcăilori chefă să, aducă lăutarulă, cimpoeșulit sati gaida 
din Dobrogea, de mai rotescii cele fete. 

Sa r&cită vremea, bate vântulă -celă jalnică, păpușoii 
uscați se odihnesci în glugi pe lanuri; vine vremea desfăcu- 
tului; bucuria, feteloră, de acolo clăci de păpușoiă ; moșnegi, 
fete, flăcăi cu toţii la desfăcut, atunci aține-te la poveşti. 

Unu flăcăi se plâcă să mai adune cei strujeni, îngână o 
vorbă, fatală aude și când târdiu la câte-va câsuri de n6pte 
se împrăștie cu toții, fata se duce acasă, se culcă şi gândesce, 
Când fetișâra, a începută a gândi la vorba ce i-a spus'o unii 
flăcăii, atuncă ea pășesce pe fată mare. Caută să. umble îm- 
brăcată mai curati. Ea scie: 

Dragostea de unde ncepe, ă 
De la ochi, de la sprîncene, 

“De la buze rumenele,. 
De la gătulă cu mârgele 
Şi degete cu inele. 

Femeia a priceputi slăbăciunea, bărbatului și totă-deauna, 
i-a bătuti în strună. Ce-a făcutu bunica, ŞI mama, face și fata; 
ținta-i este de a se duce la:casa că şi de-a fi în rândă cu 
lumea. Ea scie cn ce dragii” privesce flăcăiulă o fată cu: pări 
framosă și vrea să-lu aibă și ea frumosi. De aci câtă grijă
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nare pentru dinsuli: îli lă în tâtă Sâmbăta, cu felii de fel 
de burueni. Cândii îi: lună nouă se duce cu fârfecile la o. fe- 
mee bună la mână Şi în faţa lunii îi tae vârfalu codiloriă, 
dicândă : | 

Cum cresce luna repede, 
| Așa repede să crâscă p&rulă. fetiă. | 

Fata cu inima, plină vine acasă cu perișoru ?n mână și-lie 
pune într'o scorbură de copacă, nu cum-va să se "mprăştie 
întrunit: loci necurată, căci .atunci cade; apoi cum Își mai 
vrăjescă fetele părulă de sfintulă Tâderii, căci se scie, cândă 
o fată are pără frumosă nu împletesce gâţe albe. 

"Cum se vrăjescă fetele spre S-tuli Andreiti, 

- Fetele pentru a-și vede ursitulă se vrăjescii de sfintulti 
Andreiii, atuncă mai multe fete și flăcăi se adună la o casă; 
pe masă aşeză mai multe căciuli de usturoiu, pună împreju- 
ruli loră tămâe, zmirnă Și aprindă câte-va, lumină de la 

"Paști; aducă în masă plachie, meșniţă, ghiţimani și mălaiă ori 
pâne Și cu toții: să aș6ză râtă în jurulă mesiă şi mănâncii, vor- 

- bescii, rîdii, şuguescă până despre diuă, cândă se împrăștie. Fe- 
tele împărţescă usturoiulă între ele; a doua. di îlă ducă la 
biserică învelitii în basma, de-l sfințesce preotul; când sa 
întorsă acasă îlă pună pe policira de la icâne, păzindu-lă 
bine, căci e bunii de făcută de dragoste. 'Totă în spre S-tulu 
Andreiii se duce fata la fântână, ţinândă în mână o lumţ- 
nare de câră de la, Paşti, se plâcă pe ghisdele și uitându-se 
în fața, apei dice: sfinte Andreiit seste-i chipum faţa apei, 
ca ?n visă să-lii visezii, ca, aetea să-lu vedu. Apa din fântână 
se-turbură,: apoi să liniștesce ŞI vede chipulă celui ce are 

„s'0. iea,. a | 
 În.spre S-tulă Andreiă, cu ochii legaţi te duci la gardă 

ȘI pui mâna p'ună pară şi de la acela, numeri înainte până 
la nouă.și pe ali nouelea, îl legi cu strămătură roșie, A doua
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di te duci la gardă să vedi parulă ce ți-al însemnată. De-i 
uni pară frumosti fără cojă, -ussitorulă ţi-e ună flăcăti voinici 
dar săracă, de-i cu csjă va, fi ȘI bogati; de-i: scurtă, nodo- 
rosă, fâră c6jă, va fi bătrână, seracă; de are și câjă va fi bo- 
gată; şi în sfirşită de-i parulă cu mai multe crăci, ursitoruli 
ţi-e văduri cu copii. | Ă | 

Toti în spre S-tuli Andrei, așezi în odae o masă cu 
două tacâmuni şi cu tâte cele trebuitâre; către medulu nopţii 
baţi în ușă și dici: „ursă ursitorult mei, care-i dati de Dum- 
nedeii, vină de stă cu noi la, masă,“ şi de îndată iese ursito- 
rulă ca din pămînt, să pune la, masă lângă tine, mănâncă 
din bucatele ce mănânci şi tu, bucate cari trebuescti făcute 
cu usturoi păzită în spre S-tulă Andreii. Se dice că une-ori 
ursitorulă își lasă, uni semnii înainte de a se duce. 

Spre S-tuli Andreiă, când mai multe fete voră să scie, 
care dintre ele se va mărita, cea, dîntâiă, cu tâtele mergi la 
fântână, iaă apă ?n gură și pe drumi nu rîdă, ca nu cum-va, 
să le curgă apa, căci atunci nu mai este de leacă, Fie-care 
fată, face o turtiță cu apa ce-a adus'o ȘI cu usturoi. păzită - 
în spre S-tulă Andrei ; așază turtiţele pe rândii după, cum fie- 
care lea mântuitii de făcută, chiamă pe ună câne şi pe a că- 
reă fete o mănâncă întâiii, aceia sa va mărita, mai curândă. 

Unele fete,: dacă poti căpăta, o strună de sârmă de la, o 
scripcă, ce-l socotită că are putere să, mâie inima omului. și 
că prin urmare stă în strânsă, legătură cu inima, lui, învălă- 
tucesce struna pe deget și o face ghemușorii, pe urmă o câse 
în bata fustii ce o pârtă, şi dice de trei ori pe di.câte de trei 
ori: „cum îi învîrtită sârmuşâra asta, așa să se învîrtâscă > 

mintea, și inima, lui după mine.& 

Cum se vrăjescii în ajunulă Crăciunului, 

„De mai multe fete vreati să se vrăjâscă, iat o pâne și-o 
taie în atâtea, bucăţi câte fete sunt, pună bucăţile ce-si. tâte
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una și una prin colțurile cască, în aceași depărtare: una de 
alta;- Tati apoi o mâţă ȘI-L dai drumul josi cu spatele spre 
pămintă; mâţa cade dreptă în picidre, fuge de ia o bucată de 
pâne şi. pe-a cărei fete a luat'o, aceea, se mărită, cea, întâiă. 

Fata, care vrea să-și viseze ursituli, după ce s'a lăută, să 
pue săponuli și peptenele sub pernă, iar peste n6pte va ved6 
cine-i -partea, | 

De. cu: vreme să facă o lumînărică, de câră câtă degetulii 
celă micii în lungime și grosime; când vine vremea, de culcare 
să, se râge la; Maica Domnului, să-şi aprindă lumînărică şi trebue 
să bată atâtea mătănii până se va trece, șin somn de bună, 
semă, va: vedea partea ei, ce i:o va trimite Maica Domnului. 

O fată de vrea să se mărite, să facă aluatii pentru vărzări în 
ajunul Crăciunului şi din elă să rupă o bucăţică pentru o văr- 
zare, s'o întindă, și după ce a umplut/o cu macii, s'o pue pe acea, 
întână în cuptoră, iar când a fi la scosii, totii pe ea s'o scâtă cea 
dintâi; so rupă în două, jumătate s?o mănânce, iar jumă- 
tate s'o strîngă 'n pălămida, lădit ȘI cine va face acâstă vrajă, 
de bună-semă se va, mărita în iarna, aceea. 
__„De vrei să visezi cine ţi-e partea, nu bea, apă totă qiua; 

sera fă-ți o turtiţă, jumătate făină, jumătate sare ; mănânc'o 
înainte de a te culca și peste n6pte, în vreme ce mori de 
sete, vedi pe cine-va, că-ți dă apă și acela, ţi-e ussitoruli. 

Înfige o semînță de cânepă întruni acă, pune-lă în para, 
lumînării; de sămînţa pocnesce, te măriți nu după târdie 
vreme; iar de nu pocnesce, semnii cai să fetescă încă multi, 

În ajunul Crăciunului, ea, din fiștoculii preotului o cren- 
guţă de busuioc, l6g'o în colţuli testemelului ce-l porţi pe 
capi, și sâra, după ce ai făcută trei metanii fără cruce, des. 
brobode-te, pune-ţi testemelulii sub capă și peste nâpte ai 
să-ți vedi ursitorulu. 

Presură grâu pe laiţă, sau pe pati, unde socotesci, că va 
șede preotul și de se nemeresce ca preotuli să. se așeze 
tocmai acolo, atunci în câșlegile de iarnă fata, nâstră face nuntă.
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Când vine preotulă cu ajunulu, fata. rupe o stebluţă de 
busuioci din fiștoculă preotului, o l6gă, cu arnici roșu şo pune 
n strâșina, cască, unde-o lasă, până a doua, di, când des de 
dimin6ţă merge de-și iea, stebluţa ; de o va găsi încărcată cu pro- 
morâcă îi ride noroculii, iar de-o iea cum a pusti'0, semni rău. 

Vrăjile spre S-tuli Vasile. 

Înainte de a porni băcţii cu plugușorulii, se strângii mai 
multe fete; uneia din ele în J6gă. ochii cu nnă testemelii Și ea 
trebue să mârgă la unii trunchiă, să rădice de jos dintu”o- 
dată unii braţă de lemne cât pote duce; le duce în casă, fetele 
le numără şi de-să cu soții, se mărită în anulii cela, far dacă 
nu-sii cu soții, iea-ţi nădejdea de la măritatii pentru câtit-va vreme. 

Înto:o 'strachină cu apă nencepută, picuri dintro lumâ- 
nare de câră de la Paşti două picături, menindă, una. pen- 
tru tine, tar cea-l-altă pentru cela ce ţi-e dragă; de picătu- 
rile se unescii, cel :meniti te va lua, iar de picăturile se în- 
depărteză toti mereii, poţi să nu-i. mai tragi nădejdea. 

Nu mânca tâtă diua nimica, apr6pe de mezulă nopţii așcză 
două oglindi, una, în faţa, alteia, între elo pui patru lumînări, 
două de-o parte şi două de alta, stai la spatele unei oglindi şi 
te uiţi printre lumînănă în cea-laltă, fără să clipesci. În casă 
trebue să, fii singură şi de la o vreme ai să vedi pe celii ce 
are să te iea, sait ceca ce ţi seva, întâmpla anulii acela i 
se arată în oglindă. Unii dici, că trebue să fii desbricată până 
la brâu, dar asta e după voe ŞI putinţă. 

Dintr'o badana smulgi doi peri de porcă, și după ce ai 
măturată cenușa îi pui pe vatră, uni firă îl menesci pentru 
tine, ar altuli pentru celii ce ţi-e dragi; de se încolătăcescit 
firele și pe urmă ardii, te vei mărita, cu dinsulă, iar de firele 
sarii în lături, semnă că dragulă tăi nu te va lua. 

Te duci la o casă de gospodarii cu gl6tă, și asculți Ia, 
ușă sai la ferâstră; de audi în casă vorbă: „du-te, ce zăbo-
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vescă, sai aşa ceva, te măiți anul acela; iar de s'aude ?n 
casă: „unde-o pleci, rămâi,“ semn .c'o să mai fetesci. 

Topesci plumbă sai ccră și-lă torni înti”o strachină, cu 
apă ne'ncepută, unde se faci felă de felu de chipuri, din care-ţi 
tălmăcesce viitorulti o: femee pricepută. 

Mături casa, lipesci pe Jos, mai tragi brâcle la vatră, 
până pe aprâpe de cântatul Cocoşului, atunci cu mătura în 
mână să te uiţi ţintă la ușă și întro târdie vreme ţi se va 
arăta ursitulii în praguli ușii. 

Te duci în ocolulă viteloră Și strigi la vacă: „hăi vacă acuma“ și dacă, vita se scolă, te măriți anulit acela, Yar de-o 
vedi că nu se clintesce, strigă din nou: „hăi vacă la doi 
ani, la trei, ori la patru“, şi la ali câtelea anii se scălă vita după atâţia ani te măriţă. | 

Din brâui ieat -pe aci de nouă ori, pui brâul cu acă cu 
totă pe pragă, baţi peste el nouă mătăni fără cruce și dici: 

„Ursii, ursitorulă mei, 
„De Dumnedei dată, 
„De Gmeni lăsată, 
»Vină ?n visă să te viseză, 
pĂevea să te vădă.€ 

Când fetele vrea să scie cum are să le fie norocului, 
facă următârea, vrajă: iezi patru străchinuţe, pună în una pări 
de porci, în alta flori, în a treia petdlă și ?n a patra pâne, ȘI le acoperii cu pocrişe și chiamă fata, ce vra, să se vrăjescă ; de-și alege cea cu pării de porci bărbatu-i va fi bătrână Și nenorocită viâță, va duce, de se vori nimeri florile, puţine dile bune va petrece, de se 'ntâmplă petâla nimici nu-i va lipsi, lumea o. va, socoti norocită, dar multă amară va hrăni ini- ma ei; de ica însă pânea, cu bine-și va petrece tâtă vicţa. 

Unele aii obiceiti de a pune zahări, pene, bani și pâne; de 
Av ia zahăraliă, ca zaharului îi va fi vidța ; de se nimerescii pene cu ușoră va trâi pe lume, de se 'ntâmplă banii ca banul de sbucium va fi pe lume; și de ica pânea, ca pânea de huni îi va fi și traiulă,
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În ajunulă anului noi se strîngă câte-va fete, iea fie cure 
câte o câpă, o- scobesce bine înăuntru, îi pune sare pân'la, 
jumătate, le așcdă pe ferâstră, unde stati până a doua di; cepele 
slobodi mâi multă sai mai puțină apă, și cu cât o fată gă- 
sesce ceapa mai. plină de apă cu atâta noroculă îi e mai bună, 

Pun în două străchini două pahare totă una, de pline; 
a doua di a cărui pahară va fi mai plini, celă pentru care 
e meniti va fi cu norocii ȘI va, av6 belșugă în tâte, Yar. pen- 
tru cela, căruia i-a scădută apa însemneză pagubă și viță 
anevoidsă, 

Cum se vrăjesce în ajunulii Bobotezei, j J 

Sera, fără să-ţi facă cruce, baţi nouă mătănii ȘI dică : „Maica, 
Domnului, fă să-mi viseză ursitorulă ;“* şi fără să vorbesci 
cu nimeni ună cuvîntă te culci şi peste nâpte ai să-ţi vedi 
partea. 

lea torti de învățătură, sai din futorulă de la cruce, pu- 
ne-lă în trei pentru feștilă ȘI întinde pe ea. o'lumînărică de 
ceră; nu mânca nimic tâtă Qiua, sâra înainte de culcâre a- 
prinde-ţi lumînărica, închină-te, bate mătănii, bucăţica, de lu- 
inînare, ce ţi-a, mai rămasă. pune-o sub capi şi în somni îţi 
vei vedea ursitulă. o 

De diminâţă strînge cea, întăi îmbucătură, l6g'o în col- 
țulă batisteă saă a testemelului, ș'o portă t6tă diulica, în sînt; 
peste di nu mânca, nimici până'n s6ră ; când dai să, te culci, 
păturesce-ţă straele, așcză-ți-le sub capii, mănâncă îmbucătura 
cea de diminâţă, nu vorbi nimănui unt cuvîntă şi. peste nâpte 
0 să-ți vedi ursitorulă. | 

lea, unii meleștei sai sucitorii, cotrobăesce prin focă di- 
cândiă, „cum sarii scânteile din jeratică, așa, să scântee inima, 
lui, și nu înteţescii focului, ci 'ntețescii inima, lui.“ Când te culci 
pune-ţi sucitorulă sub capii și peste n6pte aidoma -ai să-ți 
vedi ursituliă, |
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De vrei să sciă, cum are să-ți. fie ursitorulă iea, din fu- 
iorulă preotului câte-va fire de cânepă ș'o crenguţă. de bu- 
suiocă de dragoste, apoi o bucăţică de iârbă mare și navăl- 
picii, petrece firele de cânepă peste tâte ȘI pune-le pe o şiră 
de pac, pe uni pătulii sai pe unii porumbariă, întrunit loci, 
unde socotesci că nu va umbla nimeni ; a doua, di, de gă- 
sesci lucrurile încărcate cu falgi de zăpadă, cu țurţuri saii pro- 
mor6că, ursitorulă ţi-e bogată, iar de le iei precum le-ai pusi, 
semnii că ussitulii îți va fi ca degetuli, 

| Fă ună omușorii de câră, menesce-li pe cine ţi-e dragii, 
pune-liă lângă focă, lasă-lă să se încăld6scă și să se topâscă 
pencetulii, dicândii: „Cum se topesce omănașuli acesta, de câră, 
la faţa focului, așa să se topâscă inima, dragului mei după 
mine. 4 | = 

În diua de Bobotâză, când ese preotului cu iordanulu, 
fetele s'aţinu să vadă flăcăii când ori trece; de găsesce unul 
călare pe uni cali albă, de bună-sâmă se mărită în -câșle- 
gile de iarnă, şi de nu vede cală albi atunci măcari numără, 
flăcăii, şi de-sti cu soții totă îi va merge bine. | 
„Când dai fetele ?n postului mare, postescii în întâia săp- 

tămână Luni, în a doua Marţi, în a, treia, Mercuri ȘI totă aşa, 
înainte până "n săptămâna, din urmă. În Joea patimilorii merge 
la biserică de ascultă cele 12 Evanghelii și când preotul mân- 
tue fie-care Fxanghelie de citită, fata face uni nodii într”'o 
sforicică; după ce S'aii mântuitii Exangheliele vine acasă, pune 
sf6ra. sub capii și 'n visă își vede partea, ce-i e lăsată de Dum- 
nedei. 

Toti în postul mare fata. târce omenescit (străină) și cu 
paralele acelea. dă de leturghie ȘI-ȘI scote părticică, care o mă- 
nâncă în qiua de Paşti, când ese cu'nvierea,; atunci de bună. 
semă Maica Domnului arc să-i triindță bărbată bună și gos- 
podară. | 

De Paști face o păscuţă .și de desubti lipesce două pae 
de grâă, menindu-le, unul pentru ea și altuli pentru cela,
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ce ii dragi; pune păscuța în cuptoră ŞI cândă o scâte se uită. 
să vadă, de sunt .paele o va lua celi numită, iar de sati: 
desprinsii, nu mai pste trage nădejde. 

Toti-l'a-una, caută să numere câţi pui a, scosii la o găină, 
sai câţi boboci a, scosti la o gâscă, şi de-să cu soții e semnii: 

"bună; -— nu se cade să-i numere în dile de postiă. 
La fie-care casă de gospodari, unde este fată mare, tre-- 

bue să se găsscă busuiocii de dragoste. În dina, de sfintulu: 
Gheorghe, înainte de a, răsări -sârele, fata semănă busuiocul. 
cu gura, și totii până a nu răsări sârele îlă udă din gură cu: 
apă nencepută, și totii din gură "li udă până ce răsare; 
acestii busuiocii e socotiti că are putere să facă fata dră-- 
gălașă, căcă se dice „să tragă unulu cu altul, cum. trage: 
busuioculă cu dragostea.“ Fata Românului în dile de s&rbă-. 
târe nu mai decât trebue să aibă 'n brâi busulocii de dra- 
goste și de vr'o una mai îndrăsnsță isbutesce să, pue unui fă- 
căi în brâii sai în perii o erenguţă din acestă busuiocii, de: 
bună, s6mă, care s'o "'ndrăgâscă. 

Unii vinii pe lume cu cămăși; acestă cămâşă ţărancele 
nostre o întindi pe steble de busuiocă de dragoste, ca să le- 
fie copilulii norocosă; şi când o fată, capătă, o aseminea, că- 
meâșă o pârtă cusută ?n hainele ei, avândă credinţă nestră-- 
mutată, că va alunga faptulă de la ea, și-i va aduce norocii și. 
bărbată buni. | | 

Dacă înt'o qi de sărbătâre te duci la, pădure încă până: 
a nu se scutura roua și de găsesci mătrăgună, Şi năvalnicit: 
(feregă), adă-lu acasă, pune-lii î în podă saii vâră- lu î în streaşina, 
casei, căci are putere de a trage belșugii şi peţitori buni ŞI. 
cuprinși la, casă. 

O fată bătrână, de vrea, să se mărite, să se ducă la stână, 
băgândi de scmă să nu hărțuiască cânii, să câră la ciobani: 
o fărămătură din drobuli de sare :) din târla, oiloră. A doua 
  

1) Rămășițele droburilurii de sare de prin târlele viteloră' și mai alesii a oiloriă 
sunt socotite că aducii sporii și isvorii în casa în care intră.
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«ji cu sarea aceea să-și stireze mâncarea, forte tare, să mai pue 
în ea și usturoi păzită în sâra S-tului Andreii, să stea tâtă, 
-diulica, culeată la, sâre şi nu cum.-va să bea apă, și peste nâpte 
va vedea ursitoruli: aducându-i apă, Și care în curându o va, lua. 

| In sfirșit spre anulă noii, când se deschide cerul, ori-ce 
fată trebue să fie cu privighere și, de-lu va vedea deschidân- 
-du-se, ori-ce va, cere îi va da Dumnedei. 

Vrajă de dragoste 
„Spusă de Catinca Bechetă, satulă Iacobeni, jud, Botoșani, 

Mam mânecată, m'am mânecatiă, 
Duminecă diminâţa m'am sculată. 
Când tâca'ntâiă a tocată, 
Et cofa n mână am luată, 
La fântâniă-am alergatii, 
Apă limpede și curată am luată, 
Faţă albă și frumâsă -mi-am spălati, 
La icâne m'am închinată. 
Cu căimâșă albă m'am schimbată, 
Cu colțuni albi mam încălțatiă, 
Cu rochie bună m'am îmbrăcati, 
Caţaveică în spate am luati, | 
Codile mi-am neteziti, 

Cu tulpană bună m'am îmbroboditi, 
Lumînare de ceră albă în mână am luată, 
Și la sfânta, biseric'am plecată. 

Când pe cale, 
Pe carare, 
La jumătate de punte, 
Mi-ai eșitii înainte, 
Negurele poporane, 

| Tete fermecătore. 
Inainte mi-a eșiti, 

- Straele de pe mine aă ruptă, 
In picire mau căleată, 
De mână mai luată, 

"De gură in'aă amuțită, 
Ochii mi-ai paejenită,
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Faţa mi-aă negritii, 
Urechile mi-ai astupatiă,. 
Dragostile mi-aii luată, 
Creerii mi-ai turburatiă, 
Codile mi-aă drăpănată, 
Cămsșă de urîtă m'a ?mbrăcatiă, 
Cu brâă de măcieșii ma ?ncinsă, 
Colţuni de pele de şerpe mi-ai pusă, 
Tulpană de burueni m?aăi îmbrobodită. 
Ei am ţipati, 
Și m'am văicărată, | 
Nime ?n lume nu .m'a audită, 
Numai maica precista, 
Din portiţa raiului, 
Pe scări de aurii s'a coborită, 
In raze de argintă s'a răzematii, 
Și la mine a alergată: 
Nu te teme nu te tângui 
Nu te mișeli, nici în semă nu băga, 
Că ei de mâna drâptă te-oi lua, 
Şi te-oi porni pe calea lui Adamii, 
La fântâna lui Iordani, 
Cruce de aură în mână ți-oi pune, 
În fântână, te-oi cufanda, | 
Straele aste rele le-oi lepăda, 
De picidre te-oi desculța, 
Şi de mână te-oi deslega, 
Şi de gură te-oi desmuți, 
Faţa poi desnegri 
Urechile ţi-oi destupa, 
Ochii ți-oi despaijeni, 
Creerii ţi-oi limpedi, 
Codile ţi-oi netezi, 
Dragostile ţi-oi înapoi ; 
De trei ori în fântână te-oi cufunda” 
Și cu apă te-oi spăla, 
În părâii te-oi aședa, | 
Faptulă cu busuiocă oi alunga, 
Cu păunulă loi sufla,
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De tine I'oi depărtu, 

Pe lespide de petră albă 

Pe tine din apă te-oi sete, 

Corână de aur pe capi ţi-oi pune, 

Cu cămâșă de iubire te-oi îmbrăca, 

Cu rochie de dragoste te-oi împodobi, 

Caţaveică de cutnie ?n spate ţi-oi pune, 
Colţuni de măiase te-oi îmbrăca, 
Cu papucă de saftiană te-oi încălța, 
Cu tulpanii de burangineii te-oi îmbrobodi, 
Cu mărgele la gâtă te-oi găti, 
Lumînare de câră albă în mână ţi-oi pune, 
Şi la sfânta biserică te-oi porni, 

Cu trupul de porumbiţă, 
Cu gura -de vrăbiuță. 

Când în: biserică-i intra, 

Tâca singur'a' toca, 

Clopotulă singură a trage, 
Cei tineri în brațe te-orii lua, 
În faţă te-oră săruta, 

Cei bătrâni te-ori desmerda, 
Cuvinte bune -ţi-orii da, 

Cu pahăre pline te-oriă cinsti, 
Și cu toţii te-orii iubi. 

Vrajă de ursită 

„Audită de la mama Nica din Saiiciniţa, jud. Dorohoiă. 

Murgule, 

Intră murgule, 

Na-ţi brâulă meă, 

Frâă calului tăi, 

Mergi de cată ursitorulă mei, 
Care-i dati de Dumnedeii. 

De-a fi aice ?n sati, » 

De-a fi în alti sati, 

De-a fi în ală treilea sati, 

De-a fi în ală patrulea sati, 

De-a fi în ală cincilea sati,
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De-a fi în ală șeselea sati, 
De-a fi în ali șâptelea sată, 
De-a fi în ali optulea sată,; 
De-a fi în ală nouelea -sată 
De-a fi peste nouă-decă și nouă de măti, 
De-a fi peste: nonă-deci și nouă de ţări, 
Unde Păi întâlni, 
Unde ăi găsi, 
Să-lă inșnești, 
Să-lă plesnesci, . 
Cu biciă de foci, | 
Să nu pâtă „sta ?n loci. 
La mine să-lă pornesti, . 

„La mine să-l grăbesci,. - 
La mine să sosâscă, 
La mine să gândâscă. 
1ăi găsi la masă 
Dă-lă sub masă, . 
L'ăi găsi în pată 
Dă-lă sub pată. 
A visa, să-l viseză, 
Aevea să-lă răqă e 

> Să vie "n pasi ca ventulă, - 
In -mersă ca gândulă,- 
Să nu potă sta 
Nică eu văduve grase, 
Nici cu fete frumâse, 
Până Ja mine n'a gândi 
Până la mine n'a veni. 

Farmecii de dragoste 
ăulescu în Analele Academiei Române, seria II, t. VII, secț. II, pag. 171, apud Teo- 

dorescu, poes, pop. pag. 36. 

Duminecă diminsţa, 
Când diua se liminză, 
M'am sculatiă, 
Ș'am plecată 
De la casă-mi,. 
De la masă-mi,
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Pe cale, 

Pe cărare, 
Pân” la drumul mare. : 

Oamenii vEdendu-mă aă disă : 
» Asta e (entare) cea frumâsă, 

Nu (cutare) cea frumâsă, 
Ci-i (cutare) drăgăstosă, ' 
Cea din tâtă lumea, alâsă, 
Cum îi alesă busuiocul 
Dintre tote florile, 
Din tâte odsrele. 

„Cum nu pâte intra popa în biserică 
Fără busuioc 
Și fără de isopă, 
Așa fără de mine flăctii 
Să nu pâtă n jocă. 

„Tote cele-lalte fete 
Să, le pară 

Pe lângă mine 
Ca, nişte cioare, 
Ca niște cidre conofăite 1) 
Peste garduri ce-si asvârlite, 

Tinăra, care-și face de dragoste, iea o steblă. de busuiocă, o l6gă cu aţă de mătase roșie, anină și o monedă, pune busuioculi înt”o strachină. cu apă ne'ncepută și rostesce cuvintele descântecului. 

Descântecă de dragoste 
Publicată de d-lă Gaster, op. cit. pag. 422, apud Teodorescu, poes, populare pag 376. 

a 

fatto). 

Tu şerpe balauri, 
Cu solzii de aură, 
Cu nouă limbi împungătâre, 
Cu nouă codi isbitore, . 
Să te ducă la (cutare) . 
Şi tu să o cauţi, unde vei afla-o. 
De-i afla-o ?n casă, 
De-i afla-o afară, 

?) Adică, esplică Săulescu, feștelite, colbăito (derivată din 2: și faclus ital.
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De-i afla-o vorbindă, . 
Cu tatu-stă,! 
Cu maică-sa, 

Cu frate săă, 
Cu prietenul sti, 
Sai cu ibovniculiă; 
Culcată sai sculată, 
Tu să nu o lași;. 
Până ce ea cu mine so întâlni, . 
Și n'o vorbi, „a 
Tu să nu-i dai stare, 
“Aşedare, | 
Ca unui parosă de focă 1) 

Facere de dragoste?) . 
Manuscriptuliă lui -Aronă Prejbeanulă în Rev. p. ist. arch. și fil., anulă II 1884, : Vol. I, pag. s86. 

Frunqă verde de alună 
Să vie cutare nebuniă,) 
Frunză verde lemnă de fagă. 
(Cutare:) să moră d'ală teă. dragă, 
Frunză verde lemnă de sângeră 
Să vie (cutare) ca unii ângerii, 5) 
(Cutare) nu zăbovi 
Scolă-te nu mai dormi, 
Vină dearab' că te-oi: iubi, &), 
Frunză verde dirmotină 
(Cutare) vină să ne iubimi. 
Foie verde mărgărită, 

O 
. 

1) „Acâsta trebue Ia cheotârea casei să facă cu brâti într'o seră și să pui brâulă sub cap“, Nota colect. loc. cit, | | *) „Pe fecioră (sai fâtă), înninte de a cânta cocoșii îlă despoie, îli pune. golă (sai g6lă) în mijloculă casci spre ușă, îlă împedică la picidre“. Baba strigă către celă împedicatii, rostindă primele două versuri. 
) 3) Impedicata sare de trei ori spro ușă nechezândă ca caii, 1) Sare spre ușă de trei ori, nechezândă ca caii, . " ) :) Sare spre uşă asemenea, până la pragulă ușei, unde cade josă. Paba sare, taie pedica cu toporulă, se. scâlă despoiata, ocolesce casa de trei ori Și strigă versurile ) ce.urmâză 

, 
. , ] €) Intră în casă, se îmbracă, se gătesce, ia un mosorii în gură, se ridică în pi- cidre pe coșă și dice de tpe-orit Sersuri ce urmâză, 

pe coșii și d poa Sai dea 
Cantruia 

i Uaivaroltari 

: = __Bveurosti
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Pentru tine m'am gătită.1) 
Hai (cutare) pui bobocă 
Nebuni să vii la acestit locă. 
Nu scutură garduli, ci turbură. laculă, 
Să iasă draculă, 
Să-mi aducă 

Pe celă dragi, 

Ce lam fermecatii.?) 

Vrajă de ursită 3) 
Variantă iarăși printre manuscriptele reposatului G. Săulescu și înserată loc cit. 

pag. 168, apud Teodorescu, poes. pop., pag. 377. 

Brâne:), brânişorulii mei, 
Fă-te șerpe lauri, 
Şerpe balaură 
Cu solzii de auriă, 

Cu totulă de aură, 
Cu două&-deci și patru piciâre 
Mergătore, 
Cu dout-deci și patru limbi împungătâre, 
Cu două-deci și patru aripi sburătâre, 
Brâne, brânișorulii med, 
Pasi la ursitoruli mei, 

De a fi aici în sati, - 

De a fi la ală doilea, 
De a fi la ală treilea, 

De a fi la ală patrulea, 
De a fi la ală cincilea, - 
De a fi la ali șâselea, 

  

1) Apoi ese afară, legă ună pară cu betele şi numără înainte cinci-qeci pată; pe 
celii de ală cinci-decelea îlă string» "n braţe, îlă sărută, dicând cele dou versuri 
ce urmâză. ! 

3) „Prostimea crede că vine nebună și cade la picidrele ei “şi mâre după dinsaă, 
Nota manuseriptului. ! 

3) Sâmbătă stra spre Duminecă, Marţi spre Mercuri și Joi spre Vineri, fata care 
voesce să-și facă spre ursită, când se culcă iea brâulă săi în mână, face nouă no- 
duri într'insulă și rostesce descânteculă. 

4) Săulescu alătură cuvîntului brâna (de unde apci brâă) de italianul brazo, fâşie 
de stofă. . 
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De a fi la ală şeptelea, 
De a fi la ală optulea, 
De a fi la ală nouelea, 
De uri fi ori și unde ari fi, 
Cu limbele să-lă împungi, 
La inimă să-lă străpungi, 
Şi la mine să-lă aduci, 
Și cu solzii să-lă solzesci 
Şi la mine să-lă pornesci. 1) 
-Eă nu strângă aicea 
Brâulă mei colacă, 
Ci aduci ursitorulă 
Cu cai de olacii, 

Prin târgă fără ruşine, 
Prin codru fără de sine; 
Ei nu înfig aicea 

Acu ?n brâul mei 
Ci-o săgâtă ?n inima 
Ursitorului mei. 2) 

Vrajă de ursită, 
Manuscr. Săulescu Analele Academiei Române seria II, tom. VII, secţ. II-a, pag. 

167, apud Teodorescu, poes. pop. ” 

Oschi, Oschi, scaraoschi, 
Cu gura să tenvăţi 
Cu ochii să nu te vădă. 
Dimone -spirituşii „răi 
Mergi la ursitorulă 3) masă, 
Ori şi unde lăi aflare; 
Fără a-i da răgazii în cale. 
De pără să-lă apuci, 
Călare să-lă aduci, 

  

1) Dicândii acestea cu brâulii întinsă pe mână îlă stringe colaci ca pe ună șerpe, 
înfige într'însulă unii aci şi apoi urmâză, | 

3) Apoi pune brâulă sub capă, se culcă și în somnă își vede ursitulă, 
3) Aci ursitorulă e în locii de ursitulă; tintrul, care i-a fostii destinată de ursitori. 

Săulescu explică că prin acestă descânteră nbabele credă că aducă pe susă ursito- rul, călare pe bâţii, când vori, aşa de tare, că ajungândă la loculă numită ade- 
se-ori cade mortă“ de ostenslă sai prin efectulă vraji. ! -
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Tare ca, vântulă, 
Peste codri, văi Și- munți, 
Peste ape fără punți, ] 
Și la vatra casei mele, 
Goli să stea în'a lui pele, 
Fugi daici dimone, .- 
Fugi, piere. 

Vergelulă. 

S. Marian. Albina Carpaţilor, 1979, No, 8” 

„Feciorii şi părinţii cu fete mari, bune de măritată, din ţinutul Dornei, îndâmnă vr'0 câte-va dile înainte de anula „noi pe uni gospodari să facă vergelulă; acesta, credinciostă 
ȘI iubitori datineloră străbune nu se. împotrivesce, ci cu cea mai mare plăcere se bucură şi se prinde că va, face vergelulă, și-lă și face. Se pregătesce de bună vreme cu tâte cele trebui- ore. Între altele cumpără, Și unii poloboceli cu vint ca de vr'o câte-va vedre. lar când sosesce sera. anului noă îndată, după ce prinde a, se întuneca, începe a buciuma ȘI a. trimbiţa, dândă de scire să se adune toţi cei: cară voescii să sărbătoreze ver- „ gelulă,. Acâstă, buciumare și trîmbiţare în restimpuri, cam pînă la “11 ore de nâpte, când toți cei ce-aii vrutii să m6rgă la, ver- gelă s'aă adunată, după aceea nu se mai buciumă în acestă s6ră, „După ce sati strîns acum o mulţime de feciori și fete mari, neveste, bărbaţi, copii, bătrâni, în scurti toți acei cari aă doriţtă să fie la vergelă și după ce au cuprinsi fie-care ună loci anumiti, aşterne stăpâna, casei o masă cu 0 faţă de masă curată; iar gospodarulii așterne pe acâstă masă untă Ciu- bărași sai altă vasă cu apă ne'ncepută; după acâsta, dân- du-se semnii că vergelulă se începe, toti insulii care voesce a-şi cunssce viitoruliă, aruncă în apa, din ciubăraşii câte ună semnă, adică ună cuțitași, uni crucerii, ună bumbă, ună inelă, o cheiță, unt cercelă, în scurtă fie-care, ce are la 'nde- mână și ce voesce, însă fie care. trebue să-și cunâscă seim-:
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nulii, când se va scâte din apă. După acâsta, se rânduesce ună băiati de dece până la.- doi-spre-dece ani ca să Scoţă semnele, băiatulă rânduită în vreme ce toți cei-l-alți sta departe de masă, s'apropie încetii de ciubărașulă cu semnele d'impreună, cu unii altii omiă buni, de gură, care se numesce vergelătorii, având câte-unti beţișorii verde de pomi în fie-care mână, în- cepe a toca încetii cu acesti bețișoră pe marginea ciubărașului 
cu semne și-a, ura: | 

Cine trece, 

-Se petrece 

Irodia dâmne. 
Trece Toma celi bogati 
Cu biciă de foci înfocatii 
Irodia dâmne. 
Văile cu oile 
Pârtă Toma cârmele 
Luncele cu giuncele 
Toma Pârtă vacile. 
Vacile sunt bune forte, 
Toma pâte să le porte. 
Prin tâte câmpiile 
Portă Toma oile. 
Oile-i sunt mari ca boi 
Lui Toma stă după oi.. 
Toma umblă toti pe munți 
Alegându-și totă cai iuți, 
Dintrale lui herghelii mari 

- Își alege doi cai tară 
Și după vină se pornesce 
Către slugi așa grăesce : 
„Haideţi feciori după vină 
„Ca s'avemi cândă vomă da fână.« 
Şi așa dicândă se duci 
Și vinulă celă bună aducă. | 
Acum dragii mei feciori 
Vomii avea de sărbători, 
Anulă vechii ia se sfârșesce 
Și celă noii ni se ivesce;
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„Mergeţi măi, tăeți un boi; 
Căci mâni este anulă net 
Și friptură bune făcendi 
Vinulă să-lit bemă gâlgâindă, 
Semnele din acestă vasi 
Să vă fie totii de trasă. 
De trasă sorții de bucurie 
Din anulă ce o să vie. 
Scote-ună semnă şi-mi spune drepti 
Mâne care ană să ?ncepi? 

„Sfârşindii vergelatorulă de urati, băiatulă ornduită viri 
mâna "n vasulă cu apă şi scoţendii unii semnii și arătându-lă 
adunării, întrebă dicândă: „a cui este anuli ce se "ncepe 
diminâță?“ Vergelatorulă dice atunci: „ali tăi norocă are 
să ți-lă dea Dumnedei de anulu noă, de S-tulă Vasilie.« După 
acâsta, predândă semnul proprietarului, începe vergelatorulă 
iară a toca cu beţișorele pe marginea, vasului ȘI a ura: 

Cine trece 
Se petrece ș. e. |. 

„„ȘI sfârşindă de uzată, băatuli orânduită seste altă semntă 
din ciubărași și întrebă ali cui este, după ce răspunde celu 
cu semnul, dice vergelatorulă : „ali tău noroc are să ţi-lă 
dea Dumnedei de sfinta, bobotezăi ;* Și totii așa după fie-care 
urare scote băiatuli orânduiti câte ună semni, iar vergela- 
torulii numesce cutare sărbătâre, însemnată, sai pe uni sfintă, 
ce vine la rândă, când Dumnedei are să dea norocul celui 
cu semnuli. După ce sfârșesce de înșirată toţi sfinții și săr- 
bătorile cele mai însemnate de peste anii, dacă mai r&mâni 
semne în vasii, vergelatoruli spune celui cu -semnulă, că el 
va avea noroci la cutare vită de ex.: oi, capre, boi, vacă; 
iar dacă și pe acestea le gătesce de înşiratii și semnele totii 
mai rămânii în vasă, atuncea începe a număra fiarele sălba- 
tice, spunânâi, că cutare va avea parte la cutare fiară, va 
împușea-o sait o va, prinde așa și așa. Astii-felu merge până 
se gătescă tâte semnele de scosi; în răstimpuli când ver-
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gelatorulă urâză şi băitanuli seâte semnele, domnesce în casă, 
Ore-şi care tăcere, dar când vergelatoruli începe a profeți, 
că cutare sfintii, vită sai fiară îi va aduce celui cu semnul 
norocă, atunci se nascii risete și hohote, cari dureză câte-va, 
minute; pentru că vergelatorulu, ca uni omii isteții, stie aşa 
de bine să potrivâscă vorba, că trebue să producă risete şi 
voie bună între cei de față. De multe ori însă i se legă ochii, 
așa în câtit nu pote vedea, nimicit și atunci 'vergelatorulii 
trebue să spuie, cum va fi viitorul celui cu semnuli, fără 
de a-i sci mai dinainte numele; atunci unele le nemeresce, 
iar altele le spune așa de întortochiate și de ciudate, în câtă 
și fără de voie ascultătorii trebue să ridă de profeţiile lui, aşa, 
de ex.: după ce băiatulă scâte semnuli unui bărbat, ver- 
gelatoruli, socotindă că e alu unei fete, spune că viitorul săi 
soți va. fi. unii bărbatu așa și așa de fitimosti, va, avea, stare 

bună sait va fi unii omi urîtui, săracă, Dumnedeii mai scie 

cum ; ȘI iarăși socotindi semnul unei fete spune, că viitorea, 
sa nevastă va fi o fată bătrână, uricidsă și altele de asemenea, 
Sfârșindu-se asti-feli de scosi tâte semnele din vasului cu 
apă, vergelatorulii închee funcțiunea sa cam prin următârea, 
urare : | | 

Anulă noi cu fericire 

Să-lă petreceţi și ?n unire 

Tineri și bătrâni să fiţi” 

Și cu toţi să ?nfloriți, 
Ca merii, ca perii 

Pe la mijloculă verii, 

Ca tâmna cea bogati 
__ Cu de tote îndestulată.. 

„La aceste cuvinte respundă ccă din casă prin strigăte de 
vivat și să trăiască; iar mai mulţi inși, cană cu puţini mai 
înainte de acesta aii eșitii afară, începi a împuşca atâtă din 
pistele, câtit și din pusci, slobodindu-se vo dece până la 
dou&-deci de descărcături sai și mai multe după o laltă. In 
urmă după ce şi rânduli împușcăturiloră s'a sfârşită, scâte
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gospodarulă vasul cu apă, în care ai fostii semnele și deșer. tându-lu, aduce în loculii apei totă în acesti vasă, ca, la o vadră de vină şi-lă pune pe masă. Apoi se aşadă mat toți cei din faţă la, masă şi începi a închina și a cinsti din vi- nul adusă, petrecându-și, vorbindă câte de tote, glumindă Și povestindii felu de felu de istoridre. Unii istorisesci cum se făcea mai de multă vergelulă, alţii spună că loră li s'a- împlinită totă ce le-a profeţitii vergelatoruli în anii trecuţi. In scurtă fie-care adauge câte ceva, la, voloșia generală. Fie- care caută a, întrece pe ante-vorbitorii săi prin istoridre şi glume, cari dai uni avântă forte plăcută și desfătătorii ve- selică și xoiei bune. Intacea, însă, vinulă din vasă se toti împuţineză până ce nu mai rămâne nici ună stropii și, de cum-va, gospodarulă a mai ascunsă. vr'ună Șipii sai două, voindu a-lă păstra pentru mai târdiiă ȘI feciorii au dati de dânsul, nu-lă lasă, ci cumpărându-lă de la dânsulă îlă scurgă și pe acesta” până la celă din urmă stropă. După acâsta se prindă mai alesi flăcăii și fetele Ja jocă şi jocă până, când se face diua mare, când se împrăștie şi se duce fie-care la casa sa. La, acestă petrecere nu poti lipsi vr'o doi trei țigani cu vidra, și cu cobza, sai unii cimpoerii cu cimpolulii, pentru accsta se îngrijesc flăcăi. Ei îi caută, că ii tocmescii și toti ci le plă- tescă pentru truda loră vr'o câţi-va fiorini. | 
„Lipsindă musica, ceea, ce numai varii se pote întâmpla, atunci cântă unulă sai dor flăcăi din flaeră sai din trișcă ; iar cel-lalţi bărbaţi și neveste, însă inai alesă feciorii şi' fe- tele, jâcă de se prăbușesce pămîntulă sub picidrele loră; în fine e de însemnată și aceea, căi vergelulă acesta, pe lângă profeția, norocului din anul viitori mai are de scopă, după cum spunii Românii din ţinutulu Dornei, ca, Gmenii să facă cunoscință, mai de aprâpa unii cu alții și ca, „feciorii să pețâscă fetele mari.
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Şedetrea din casă, 

Bruma cade grâsă, frigulă te stringe în spate, te prinde Jalea, ochii:nu-ţi mai rătăcescii pe' dâluri ci plecaţi țină dru- mulă înainte, mânile "ți amorțescii pe cofa, de apă şi nu bine al lăsat/o josii, fuga, la vatră, îmbrățișezi hornulii ȘI cu dra- goste te uiţi în. focă; numai acolo ți-e:bine ; atnnci se: faci ședătorile ; fete, flăcăi se strâng la o casă de gospodară, foculă „pălăesce în vatră, opaiţulii arde pe prichicăulă hornului, fetele torci, fusele se umplu, flăcăii se rotescu prin casă, spună po- veştă, cimilituri, prajituri şi facă fetele de ridă să le mar. trâcă vremea. Când o fată, scapă fusulă, flăcăii tăbărăscu să-lă ri- dice, când fetele dâpănă, flăcăii ţină fasele, iar când îsi o- bosite Aăcăii le ducă pe acasă. 
Se facii jocuri, fetele cu flăcăii se întâlnescă, petrecă și mai alesă snfletulă loră e după Paști la, horă și la scrânciobii ; 

acolo flăcăulă chiamă lângă elă în Jocă' fata, ce-i e dragă, 
jucând'o legănatu, o ţine de mână și în delungă se pote uita 
la ea. In scrânciobi, sati în dulapulă Munteniloră, eli stă cu 
ca, alături şi tâtă dragostea, lui par'că nu-i ajunge, ca s'o pă- 
zâscă, destulă. De şi nu-i spune nimic, se vede că multe ar 
vrea să-i spue. 

n Se cocă fragii şi smeura, se mai cocii și murele, vine vre- 
: mea aluneloriă, flăcăulă cântă dornici: 

Frunduleană rugă de mure, 
Ce mi-e dragi mie pe lume? 
Cărărușa din pădure, 
Pardosită cu alune, 
Pe de lături cu căpşune, 
Mergi fetele după mure, 
Noi cântândă tăemă nuele, 
Dr ne-omi întâlni cu ele. 

In dilele de lucru sera. când sorele stă pe asfinţite, când 
recrea mângâe pămîntulă, când tâtă suflarea, “trage la adă- 
postii şi la hodină, numai flăcăii ȘI fetele, nepăsători de obo-
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s6lă, cobâră văile și urcă dâlurile cântândă. Glasulă fetei că- 
luuzesce flăcăulă, taie drumulă de-a dreptul şi 'măcar să trecă 
pe lângă ea să-i dea v bună s6ră și să, schimbe câte- -va, vorbe. 
l-ar spune uni cuvînt, dar e qi de lucru, n'are vreme; lasi 

pe Duminecă după horă; și *n sfârşită sosesce și Dmineca, 
aceea, când după ce s'a, spartă hora, sub umbra. unui 'copaci 
bătrâna, sai pe cărarea, la, isvori se 'ntâlnesce doră cu doră.!) 

Varaă muncă multă, trece yara vine tâmna, vinulă fierbe 
prin crămi, coșările (porumbară, pătulă, l6să) mai slăbesei din 
săgeți și greutatea porumbului le plâcă, spre povârnișii. La, 
casa, fie- “cărui gospodară atunci -zemniculă și podu-i plină ca 
stupulă.—i"lăcăulă cade pe gânduri: 

Nică mâncarea nu-i ticnesce, , 

Nică ce bea nu-i folosesce. 

Ochiulă mamei nu dâme, vede că nu-i bine, se-pune lun- 
tre şi punte și află că fecrorulii ei arit vrea să ica pe fata cu- 
tăruia, 

2. Inainte de stărostie. 

Mama ca mama, spune tatălui mai întâiu pe dedeparte, 
„că a venitii vremea, flăcăului nostru de însurătâre, că bună- 
Gră de iea. pe fata, cutăruia, Gre ari fi rău; îi gospodină, în 
frumușică, are zestre bunicică, ce ne mai trebue? Vedi-mă, ei : 
am slăbit din putere, nu mai poti munci” ca'n tinerețe, două 
braţe tinere-i mare sporii la casă;- pentru minei acuma tr6bă 
mai ușâră; ia să vădă de casă ŞI să mai legăni nepoţeii. Ce 
gândesci omule, răi dicii sau ba? Dacă gospodarului îi prinde 
vorba, merge de se sfătuesce cuni omă bătrânii, care a. vădutu 
multe și scie multe și caută de nu sunt ceva rude. In tote 
părțile, unde am întrebaţi mi-a: spusi, că rudenia'n Chris- 

  

1) R. Diringsfeld. Hochzeitsbuch Pyreniiische Halbinsel. Sobald die Glocken das 
Ave oder die „Oracio“ verkundet haben, versammeln sich die Mădchen um Wasser 
zu holen und den Geliebten zu sehen und zu sprechen.
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tos e multii mai puternică decât cea, de sânge; că bună 
Gră mai curându ai putea lua, în căsătorie sora decât cu- 
mâtra, că nașuli e mai multi decât părintele, de vreme- 
ce unulii- ţi-a datii numai viţa pe când celă-laltit te-a, creşti- 
nati și acesti păcatii numai atuncea ţi sară ierta, când după. 
'ce ți-al unsă trupuli cu câră şi i-ai datii foci ai putea scăpa. 
tâfără. Fraţii în boteză păcati de morte să se [ea. De la. 
S-tulu Nichifor se scie, că de se 'ntâmplă să al ună finit în. 
Constantinopole ș'o fină, în Veneţia şi de se 'ntâmplă, ca da- 
raveri de negoții și felii de felă de întemplări, ce yin pe ca--' 
puli omului, să-i întâlnescă și întâlnindu-se să se placă și plă-- 
cându-se să, se căsătorâscă, atunci păcatu va, fi sati ba, și-a; dist 
S-tulă Nichiforii, că de vori sei, că-si frați din botezii și se- 
voră lua e. păcată de mârte; iar de nu voră sci atunci cum. 
norii sci nimic așa nu le va fi nimic. Poporul ţine rude- 
nia de sânge până la alu treilea nâmă, far cea din Christos, 
până la ală şeptelea. 

În Sculeni, jud. Jaşi, acum trei ani, ună flăcăi, se tân-- 
gnia, că numai pâte lua nică o fată.din satulă lui, fiindă că 
cu tote-i. cumătru şi cuscru. 

Părinții mai caută să vadă de nu-cum-va, , făcănlua îi e 
dragă a doua sai a treia soră căci atunci sei bine, că n'are- 
s'o pâtă lua. Toţi părinţii qicii „de la, verfi se 'ncepe stogulă“ 
şapoi chiar fetele singure nu voră să 63ă înaintea suroriloră, 
așa că flăcăuli, sai trebue să aștepte până-i va veni rân- 
duli dragii lui, sau de cu chiă cu vai se învoosce fata atunci: 
s'o fure. Sunt unele sate, unde chiar, de ar plăcea părin-. 
telui Hăcăulu, elă totii o fură, aşa în Pufesci, Movilesci, Cio-. 
rani în jud. Putna; de întrebi.pe cine-va pentru ce nu faci 
nunta ca lumea, îți respunde: „dacă așa-i adetuli (datină), 
tata a furati pe mama, bunicul pe bunica şi totii aşa, ati 
apucată şi ei de la străbunii lorii.* In Pufesci se fură fetele. 
chiar și fără de voia. lori, fâră ca vre-unulii din Gmeni să. 
sară s'o scâtă. Numai după vro săptămână flăcăulă merge cu.
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“doi gospodari de cinste din sati, sati chiar cu preotulă ȘI-ȘI 
cere iertare; de aici înainte pornesce nunta. 

Unii cântecii poporani dice: „dacă nu mi-aţi dată fata de voie, o iai cu sila,“ acâsta se întemplă în Valesăi. Legile 
lui Licurgi porunciaii Spartanilori să-și fare femeia. În legea 
dlui Manu, furatulii este una din cele opt forme de căsătorie, 
ral'șasa. In cântecele populare rusesei prietenii miresei ocă- 
Tăscii pe mire, numindu-l străină, Tâtară, adică dușmani. 

Uni cântecii din Vologda dice: „dușmanul se apropie, 
fetițo, tâlharulu a sosit.“ In Gascogne se cântă: mergemii 
doi câte doi, și ducomii miresa, la caliculă de pribâgă, ca să 
nu oblicâscă nimeni, unde se află clu.) 

- Încă de adesea ori răpescii "feciorii fetele și cu tăria, 
nevoindă părinţii ale da cu voie bună, după că acâsta are 
rădăcina, în răpirea Sabinelorii.+2). 

„Ferică nu ne face nică aurulă nici argintuliă, ci fericitii 
me face accea ce ne este dragă. / 

Fata din cânteculi populari, fuge cu iubitulă inimil s6le 
în sălbătăcie, pentru a scăpa de îmbrățișarea, aceluia pe care 
de siguri nu-lă iubesce. Încă pe la începutului acestui seculii 

.a predomnitii acesti - obiceiti romantică în afaceri de Iubire 
ale poporului sârbii. Asemenea răpiri de fete iubite se pară ase întâmpla adesea, 3) 

Ca și fata srbă, românca dice: 
„Decât să întingă în untă 
„Și să mă uită în pămîntu, 
„Mai bine-oi întinge în sare 

. „Și moi uita la sore.& 

Părinţii bărbatului mai caută să vadă ce felt de ment 
Sunt părinţii fetei, că surcica nu sare departe de trunchiu. 

Nu cum-ra să fie de altă lege, că necinsteseit nâmuli și pă- 

  

1) Cântece și obiceiuri la nunţi, Paul Lafargne, Contemp. August. 1337 an III, „.?) Anticele Romaniloră, Damaschin Bojinca. - 3) Nanitz. Serbien pag. 530.
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nea fiiloră o dau cânelui. Feciorul de Românii să ica Țigancă,. 
ferita Dumnedei: Țiganulu nu-i privită de Românii ca omu. 
Ţiganu-i cidră şi sbâră și chiar de ar cânta Țiganulii ca, cu-- 
culă, Românului i se. pare, că urlă ca lupul. Ună profesorii 
din Transilvania ne. spunea, că pe câtă vreme a stati pe lo-- 
curile acelea, numai o dată i s'a întâmplată să vadă unt Ro-. 
mână însurati cu o Țigancă şi încă. Și atuncea, nu încăpea: 
în sati, o | . E i 

Câtu e Țiganulu de batjocură, înaintea Românului, dova-- 
dă-să evangeliele ţigănesci și numerdsele anecdote asupra 'Țiga- 
niloră, din cari multe versificate minunată de domnulă 'F. Spe-- 
ranță, sunt publicate în. Contimporanulă. | i. 

Ori să ica Românulă Jidancă, unde a mai pomeniti una. 
ca asta, chiari de arii fi bătută în aură ȘI în petre scumpe ;. 
așa scie românului: .. | | | a a 

Să trimeată Dumnedeii sănătate 
La. creştinătate, 
Păgânii, 

"Să-i mănânce cânii, 
Să dea ciuma, ?n Turcă ! 

" Râia în Jidani 
Bâla ?n Tigani. 

„Nici' când se mărită fetele după bărbați” de altii nâmii,. 
și de și câte o dată ieai Românii femei grece, totuși nică când 
nu sa întâmplat, ca să fie câștigată Grecul mâna unei fete: 
române, ori câtă de avutii să fi fostii eli. 3) 

Notă. Rumelioţii nică nu mărită fete cu Grecă și cu alte- 
nemuri, nică nu ieau. Bătrânii ai luati de multi acâsta, -mă-- 
sură, ca să'nu piară nâmuli românescă de acolo; numai “o: 
concesie se face, adică unu streirii neromânii pote să iea o fată, 
română de nevastă numai dacă se angajază să trăiască tot-- 
deauna în patria nevestei sale, ca copiii -lori să rămăe totii 
români. | 

s 

  

i) Românii din Grecia. Dora d'Istria,-
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În o poesie ni se arată, cum fata se supără, când îl spune 
să, lea de bărbatu p'uni Grecii. 1). 

„»Datina, de a lua Romanil numai romane şi nu altă n6mă 
și până astădi mai întrâgă: se ține la: noj, 'strănepoţii, căci ex- 
perienţa, ne învață, cum că arară s'află adevărati Română, să 
dea muere de altii n6mii; tocmai și din ginţile cele cu sine de-o 
lege, ci încă nică între alte sate bucuroşi cauti sie-și mucre 
“dicândă: „să-I scil viţa și simînța.* Când grăimiă aici despre 
Romani, nu se înţelegi numai acei 6meni cari locuesci în ce- 
tatea Roma, ci toți acei locuitori, din împerăţia Romaniloră, 
cari dăruiţi fiindă cu dreptula cetăţenesci. căpătase prin 6re-și 
ce lege și dreptulă de a putea lua fetişâre romane și iarăși 
din contra de a putea, mărita fetele sâle după Romani. 2) 

„La Romanii vecbl au fostă pusă conubit (dreptulă de că- 
:sătorie), ce-lă aveaii numai cives romani (cetăţenii romani) cu 
muieri numai romane și pentru acesta numai căsătoria cu Jus 
conubii se considera de legitimă (matrimonium legitimum vel 
Justum, nuptiae justac.) Ca, căsătoria să potă fi lepitimă s'a 
luată în consideraţiune: națiunea, condițianea, ginta, și sân- 
gele muerii. 

„ Națiunea. Din respectulă. națiunii s'a pretinsă că cetă- 
ţânulă romanii, să-și lea de soție numai Romane Și anume, 
căsătoria era oprită cu Latinii, cu ltalii ȘI cele-lalte popâre. 
Romanii mat întână ati avută legătură cu Albanii, apoi cu Sa- 
binii, prin limbă, prin sacre Și prin căsătorie, 

„După răsboiulă ce Pati purtati cu Latinit la laculi Regil- 
lia multe mueri romane aă fostu la Latint și multe mueri la- 
tine la Romani; și fiindu-că căsătoria era oprită între ci se de- 
manda ca tâte muerile lasându-și bărbaţii, să se reîntârcă la 
părinți, însă nici una nu s'a, rcîntorsă. Atunci Romanii ati pri- 
miti acesta de semnulă unirer poporului Latinii cu celă Ro- 

  

:) Fata logodită fără voia ci. Caragtani, Convorb. liter, an. Il-a 
*) Demaskin Bojinca Anticele Romaniloră.
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mană şi semnulă viețuirei viitâre şi comune. Insă totuși Ro- 
manii n'a dată de o dată Latinilori jus conubii, ci numai 
cetățiloră latine confederate; mai târqii Și altor popâre con- 
federate din Italia. Dreptulăi acesta era, atâtii de mare în câtu 
numai senatuli romani îlă putea da sai revoca 4 1. 

Dacă cine-va, singulară, ori atare municipiii, ot altă Do- 
poră ai vruti ca să aibă drepti de conubii, aă trebuitii să 
deo rugare la senat; mai târdiii împărații dedeait . acestii 
drepti militariloră de altă naţiune, dându-le și dreptului de cite 
romanii; diplome de acestea, se află în Dacien de doctorulii 
Neugebauer, pag. 117, 229, 230, 239, 286, unde dice: „ipsis 
liberis, posterisque, corum civitatem dedit, et conubium cun 
uxoribus quas tunc habuissent cum est civitas iis data, aut 
si qui caelibi, essent, cum îis quas postea duxissent, ete.& 2 

Românul își iea, tot-d'a-una nevasta, toti de o bue cu 
„clu; așa feciorului de fruntașii, nu-i șede să iea fată de jitarii 

sati vro alta, de nemi prostă, ci fie-cine trebue să tragă, la 
tâpa, lui. Acesti obiceiii încă-lui găsimi şi la Romani. „Din 
respectulă condiţiunii, adică a, stării civile era oprită ca ce- 
tățânuli romanii să-şi iea, soție o libertină care din: servă a 
devenitii liberă; asemenea, libertinului i-a, fostă opriti ca să 
se căsătorescă cu o romană. Numai: senatulă putea, concede 
din casă în casu.& 3) | 

Abia după legea Papia Popaea, adusă sub împăratul Au- 
gustă, s'a concedatit civiloră romani căsătoria, cu libertine, însă, 
a fostii oprită și acum senatorilorii şi pruncilorii acestora. 4) 

Gintea. Ce se atinge de ginte, adecă de n&miu, viţa, fa- 
  

1 Carolus Sigonias, De jure civium rom. lib, I cap. l-a. Pentru campan cer, drept. 
căs, mes. şi salin., cum dice Cicero în Topicis : Si mulier cum fuisset nupta cum eo, 
cui conub i jus non esset nunciam remisit quoniam qui nati sunt, patrem non se- 
«quuntur proliberis maneri nihil oportet. 

3) Cultulă păgână și creștină de At..M, Marienescu, dat. nunt. 
„2) Senatus consultum his palae libertinae permissum est, ut enubera posset neque 

ei, qui cam duxisset, id fraudi esset, 
*) Ut omnibus ingennis, practer senatores, corumque liberos, uxores libertinas 

habere licerei,
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mila, patricilorii . le-a. fostii oprită căsătoria, cn plebei încă, prin legile din urmă din XII tabule de legi. :) Dar C.'Canu- leu, tribunulă plebei, a făcută rugăciune pentru desființarea acelei legi și a adusă lege nouă numită Canulea, 2) ca pa- triciă și. plebeii să. se potă căsători la o-laltă, iar pentru că- sătorie. cu 'străiniă și mărginenii a, pretinsă altă lege. 3) Sângele. Nu a fostă lege apriată ca..până la care grad de sânge e oprită căsătoria; sa observatii însă şi gradulă amestecăturii de sânge.. | E Căsătoria legitimă, în genere a fostu de. două feluri: că- sătoria. cu manus (mână), când murea, s'a predată în mâna bărbatului “ȘI atunci ea, Sa. chemati mater Pomilias. A II-a, căsătoria fară manus din liberă voc, când muerea, nu s'a predată în mâna strânsă a bărbatului şi pentru acesta sa numită numai uxor și n'a fostii mater familias. 1) La, acestă. căsătorie se cere numai învoirea, miresei. . Căsătoria cu manus. a fostii susținută la, patrică și a adns pe femee ciitre bărbații într'o referinţă, ca ȘI pe fată, către tată; eu a participată la. sacrele familiare. 3 
“Când sunt părinți tâte mergă bine. De mi sa întâm- plati să întrebă cum i-a fostă unei neveste, ce a .râmasi micuță de părinți, totă-d'a-una mi-a, răspunsi cu jale: „ea, ca fâră tată și fără mamă. 

* 

Că copilnlă celă străină | 
E ca pomuliă lângă drumă, 
Câţi trecă îlă sburătăcesci 
Și crenguțe nu-i mai crescă. 

e 

1) Ne patriciis, cum Plebeis Romae conubiun esset. 2) Tribunulă dice la Liviu: „hoc ipsum, ne conubiam patribus cum plebe esset, non decemviri tulerunt Paucis his aunis; pessimo exemplo publico cum summa în- juria, plebis?...qnid est aliad qnam exiliam intra eadem moeaia? quam relegatio- nem pati, cete, 

3) Altera lege connubium petimus, finitimis exesternis que dari solet. 4) Cicero in Topicis si a (mulier) în manum viri non convenerat, nihil debetur, genus est enim uxor. Eius duac formae, Una mater familias, hae sunt quac in ma- "num convenerunt altera caram, quae tantummodo uxores habebantur,
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Părinţii caută, totii-da-una să-și îns6re copiii de tineri. 
La, Grecă părinţii erati fârte veseli să-și mărite fetele de ti- 
nere, ncașteptândă legea, republicei lui Platone, care pusese ca 
fata să se mărite la, 20 de ani, iar băiatului la 30 de ani. 1) 
“În poporul nostru este proverbulă : mânearea de dimi- 

aţă și însuratulii de tînărui. 
Că de ești unii ciungii uscată 

- Wai nevoe de 'nsuratii. 
Poporulit privesce unulit din cele mai mari păcate să 

m6ră omuliă ne 'nsuratii, că ori ai făcută în viaţă - pomană 
saii ba, totii una ţi-e, de vreme ce nui primită, înaintea lui 
Dumnedei. i 

La Macedoneni, unde fetele cv flăcăii nu se vădit de- 
cât de Paști în Vinerea, mare, când se ducii la *mpărtășită, 
la Înălţare și la sfintulii Petru, acolo părinţii jâcă rolul celă 
mai însemnați ca și la Romanische Colonii,2) „unde pe starea, 
socială, și pe posiţiunea materială a bărbatului se pune puţini 
temeiii, de 6re-ce sexulii femeescii în acestă parte e forte 
puţinii considerati; tatălui alege mirâsa pentru fiuli săi, fără 
a-lă sili însă. | 

„Sătenii ramelioți facii logodna nu după alegerea, tine- . 
rilor, ci după înțelegerea părinţilorii, de aceea, sunt poesii 
în care tinerii dicii, că că singuri să şe iubâscă, far nu după 
capriciulă părinților. Se îndemnă să np spună mumelorii, 
pentru că ele sciii multe vorbe şi le-arii strica amorul. Când 
tineri se iubescii, mumele, dacă .nu consimtii, alârgă la vrăji- 
tore, cae, după credințele populare, sunt în stare să despâie 
pădurile de frunze în mijloculii înflorirei arboriloră ; să surpe 
pe voinici de pe munte numai c'o ochire. Căsătoriele făcute 
fără consimţemintuli părinţilorii dai casii la cântece satirice, 
în contra celorii însuraţi, şi acele cântece sc cântă în: faţa 

1) La vita, dei Greci e dei Romani. Carlo Giussani. 

2) Istrien. Iistorische geographische und statistiche Darstellung: der Istrischen 
Halbinsel, pag 160. | 
  

Sevastos, Nunta. 3
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acestora la, nunți, la hore şi la alte reuniuni ; de aceia în u- nele poesii flăcăulii îndâmnă pe fată să fugă cu clii în lume, ) „In toti judeţulii Casturia o lată se pâto mărita de la 12 ani; în Betolia, fetele se mărită de pe la 14, la Bulgari după Nanitz băcţii se însâră dc la 20 pină la 25 de ani, av fe. tele de la 16 pînă la 20 de ani; de la acâstă, vîrstă înainte o fată trece de bătrână ȘI de şi giisesce unii soți va fi de siguri văduvoiii.* La, Româniy din Macedonia 2) nu e hotăritii la ce vrâstă părinții să-și logodescă fiii lori. Sat vădutii în multe locuri că părinții logodescii chiari din fașă. De la vârsta de 12 ani fetele se pot mărita, iar flăcăii de la 18. In Pindă este ohiceiulii, că, fetele să se mărite pînă la 20 de ani. Tu- tălii și mama fetei se sfătuescii pe cine să ica de gramblă (ginere) și trimetii femei plătite la părinţii flăcăului, spunân- du-i anume ce zestre are fata. Fata, când aude ?n casă vorba, de măritată, se ascunde în podiă ; de părinţiloră flăcăului Ie vine la socotelă, atunci se înţelegi cu părinţii fetei ca într'o Duminecă să mârgă fata la vro rudă, iar Aăcăulu să Saţie la uni colții de stradă so vadă când va trece. În Vlaho. Clisara, înt'o Sâmbătă, când este multă, trcbă, flăcăulu cu YL'o câți va Gmeni mergi s'o' vadă pe fată cum îi stă negă- „tită; acesti obicei e la burghezimea din Moldova. Ia Mace- _donieni mirâsa sărută mâna la toți, numai mirelui nu. In Ma. garova nici nu sc “scie care mirele. 
După, ce părinţii sai înțelesi între că, sâra când vine băitanulă de la lucru, după ce s'a ridicată masa, tatălă chiamă flăcăulă lângă dînsulă Și-lă începe la descusută : „Sândesce-te la ce vrei să faci, acesta nu-i meră să-lă musci și de nu-ți place să-lă svârli, ci-i pentru viață Și cum ţi-i aşterne așa dormi; socotezee bine, de-ţi place fata și de te bizur că putea duce casă cu ea. De băitanulu stăruesce în hotărîre, 

1) Carageani, Convorb. liter., an. 11. a 
*) Burada Datinele la nunţi ale popor. română din Macedonia. Revista pentru istorie, archeologie și filologie, an. II, 

-i 

-i
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că vrea și vrea, atunci tatuli săi îi dice cu norocă și merg 
de cată doi gospodari drepti starostă pentru a se duce în Du- 
minecă sait sărbătâre la cutare fată în împeţiti. 

Se alegi totii deauna Gmeni în puterea cuvîntului mai 
multi bătrâni decât tineri, Smeni de cinste, fruntași; şi de 
nu se găsescii fruntași atunci alți Omeni de cinste și de o- 
menie, cu vorbă aşedată și cu mintea sănătosă, care să, scie 
cum să iea lucrul, pentru a face cinste satului și părinţilor 
flăcăului. 

8. Stărostia sau peţitult. a 
Peţitorii se vestescii, sai adunati ȘI câte-va din n6mu- 

rile fetei; de-o dată s'aude huetii afară, femeile cu neastem-. 
păru dicii „petiţorii, peţitorii.* Gospodarulii iea o ulcică, de apă 
şi stinge foculă 1) dicândă: „n'amiă grijă de măritatii ; unul de 
afară strigă: „hodinescii Gmenii ?4 

— Hodineseii şi nică prea, şi ese 'n tindă. 
— Bună sâra d-vâstră ; nu-ţi face unii bine să ne primiţi 

pe masu, căci suntemii de departe, și afară plouă şi-i întunerici ? 
— Da cine sunteți d-vâstri? întrebien partea muritelui 
— Suntemiă v6nători şi umblândi după vânată ne-amii 

rătăcită. | | | 
— De sunteţi vânători atuncă unde vă sunt vânaturile? 

Atuncă unul din că arată o pasere. 
-— Faţă bine veniţi, de acum vă credemii, poftim în casă ; 

și întorcându-se către unulii de ai caser: | 
— Hei băiatii, I6gă caii, dă-le fânu Și bagă de sâmă, să 

nu se pârdă nimici. În vremea asta fata, sat suită pe cup- 
torii și se uită printre hornii. - | 

— Bună, s6ra, 'n casă. 
— VE mulţumimi d-vostră. 

  

1) In Savoia la "mpeţiti, dacă pretendentulă place, atunci pune uni lemnă pe 
focii. iar de nu iea do pe vatră unii lemniă aprinsti și-l dă de o paste,
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— De primiti la gasdă ne-aţi primită, 
Dar nu ne 'ntrebaţi la ce-amii venită. 

— VE veţi da sâmă, “aţi irecuti dâră de 7 ani. 
—— De la începutulă lumii a fostii Și va fi până la sfâr- 

șitii, că tînărul să se căsătorâscă, când îi sosesee vremea ; a- 
costă vreme a sositii şi tînărului nostru, ŞI ami. veniti la 
„copila d-vâstră, să, i-o faceţi parte de soţie. Sau începi, după 
cum dice Cantemirii 3): „moșii și strămoșii părinţilorii noştri 
celorii mai dinainte, umblândă la venati prin codri, ai a- 
flatii acestă țdră, întru care ne aflămă ȘI not acum şi ne hră- 
nirait și-ne desmerdămii cu mierea ȘI cu laptele dintr'însa. 
Deci prin pilda acâsta fiindi îndemnatii ȘI slăvitulii boeru 
(N.) ai mersi la venati prin câmpi, prin codri și prin munţi 
ŞI ait dati peste o fiară, care fiind rușin6să și cinstită nu 
a Stătută faţă cu dinsulii, ci a fugiti Și S'a ascunsă și viindii 
noi pe urma ci, ne-ai adusii întru acestă casă. Deci d-vâstri 
trebue să ne-o dați sai să ne arctaţi unde a fugiti fiara 
acesta pe care noi cu atâta ostendlă ȘI sudâre am gonito din 
pustie“. Iar părinții (ici dintâiu, cum că acesta felt de fiară 
nu a veniti în casa lori, ci pâte că ci tati rătăcit urma 
ȘI ea se va fi ascunsi aiurea, la vr'uni megeeși; însă dacă 
silescă starustii că numai decât să 1e-o arăte, atuncea scoti 
părinţii înaintea loră o fată urâtă ȘI bătrână îmbrăcată cu 
strae strențurâsă, și întrebă că pe staroste, de este acâsta fiâra 
acea pe care o caută ci. Atunci starostii dicu, că nu este 
acea, căci fiara lori este cu părul galbenă ca aurulă, cu 
ochii ca de șoimiă, dinţii să stati ca mărgeaua, cu buzele TOșiI 
ca cireșele, la trupă ca o ledică ȘI la peptii ca o gâscă, cu 
grumazulii ca de lebădă, degetele mai gingașe decât ccra și 
faţa mai strălucitore decât sorele și luna. Și dacă tăgăduescu 
părinţii de ali doilea precum că nu ai văduti de acelă fel 

  

1) Descrierea Moldovei de prințulă Dimitrie Cantemiră; despre obiceiurile logoduc- loră și a nunţilorii în Moldova,



  

de fiară, atuncea starostii dai răspunsi dicândi: că cânii lori 
atâta sunt de adulmecători, în câti nici odată nu-i a înșe- 

latii și acum le-aii dati semnele cele mai adevărate, cum că 
fiara acea, pe care o caută ei, arii fi ascunsă acolo. După 
aceia, lăudându-li-se și cu arme și cu sila, scoti pe mirâșă 
împodobită după putinţa, și averea lori și vădând'o starostii 
Cici: „că acesta este fiara, pe care o caută ci.“ N 

In munţii Vrancei la peţiti este datina următore: vor- 
niceiulii, ţiindii o naframă cusută în mână, merge întovărășitii 

de alți doi omeni la părinţii fetei şi dice: 

Bună vremea la cinstită adunare 

Şi la cinstiți soeri mari. 
Cum trăiţi, 

Cum vă aflați ? 

— Mila Domnului ne aftămă bine, 

Dar și d-vâstră sâma să vă daţi 
Pe lu noi ce căutați. 

Vorniculă se 'nchină şi zice: 

Noi cum umblămi ” 
Și ce căutămi | 
Semă bine ne dămi, 

. Frica nimărui nu purtămii. 

De unde venimă, scimă, 
Și unde mergemii cunâscemii. 
Că noi suntemă soli împărătesei, 

Oameni buni dumnedeesci, 

Și avemii poruncă *mpărătâscă 
Nimeni să nu ne oprescă. 

Deci d-vâstră sunteţi rugați 
Bine să ne ascultați 

Când omă cuvîntu 

Și sema ne-omii da: 

Ali nostru tînără împăratii 

De cu sâră ne-a chematii 

Şi acestă poruncă ne-a dati : 

Să strângeţi cete de voinici, 
Cu topâre mari și mică,
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Ca să faci-o vânătre 
De pasere gălbiore, 
De blânde căpridre. 
Noi cu toții ne-amiă supusii, 
La venătâre ne-amă dusă, 
Iar împăratul în descri, 
Ziări o urmișoră 
De sprintenă fiară. 
Unii diseră că-i urmă de pasăre de ruiă, 
Să-i fie împăratului bună de traiă ; 
Alţii qiseră că-i urmă de zînă, 
Să-i fie împăratului grădină 
De frumâse roduri plină. 
Atunci tînărulă nostru împăratit 
În scări de aură s'a rădicatiă, 
Peste mândre ste a :ătatii 
ȘI a dis: Cine-o fi în stare 
Să prindă o fiară 
Şi pe urmă-i să se ducă 
ȘI răspunsă apoi. aducă 2? 
Atuncă noi ne-amii alesii 
Și pe loci amii purcesti 
Din urmă ?n urmă 
Ca păstorul după turmă, 
Și viindă noi trei voinici, 
Și ajungând pe aici, 
Cu suflarea vântului 
Pe fața pEmîntului, 
Amii zărită cădândă pe casă 
O stea mândră lumindsă, 
Și am vădută o floricea 
Mai mândră decât o stea, 
Care a înflori înfloresce 
Dar de rodită nu rodesce, 

 Imptratulă nostru o vrea 

a 

Și ne-a trimisă după ea, 
Ca să-i o aducemii miresă 
Să și-o facă "'mpărătâsă.& 1) 

1) Vasile Alexandri, poes. Pop. Bucuresci, 1586, pag. 364, notă la Între urgaa,
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În Ilolda, în Mălini și Pipirig peţitorii aduci o găină, o. 
rață sait o gâscă, jumulită, po care le dai drepti venatii bu- 

cătăriței, să le frigă 1). 
„Linărulii care voesce să se căsătorâscă plâcă cu doi 

Smeni de ai săi la locuinţa fetei, pe care vreaii s'o peţâscă; 

intrândă în casă salută după datină, mai potrecă puţinii în 

corvorhini despre unele şi altele, în urmă unulă dintre peţi- 
tori începe aşa: odinidră patriarchulă Avrami voindi să însre 
pe sacii a chemati 'pe credinciosul săi Fliazar la sine și-i 

(lise să nu iea, fiului săi fenee din nâmulii Chananeilorii; ci să 
” te duci în pămîntul meă, între rudeniele mele şi să-i alei 

1) George Sand La mare au diable. Les noces de campagne. Berry. 

Le Possoyeur. Ielas! mes bonnes gens, mes chers paroissiens, pour amour do 

Dieu, ouvrez-moi la porte, . 

Le Chanrreur. Qui ctes-vous done? A! pourquoi prenez-vous la licence de nous 

appeller vos chers paroissiens? Nous ne vous connaissons pas. 

Le Fossoyeur, Nous sommes Whonnâtes gens, bien en peine. N'ayez peur de nous. 

mes amis! donnez-nous Phospitalitt. Il tombe des verglas, nos pauvres pieds sont 

geles, et nous revenons de si loin que nos sabots en sont fendus. 

Ie Chancreur. Si vos sabots sont fendus, vous pouvez chercher par terre, 

vous trouverez bien un brin d'oisil (dosier) pour vous faire des arcelots, (petites 

lames en fer en forme d'arcs qu'on place sur les sabots fendus pour les consolider.) 

Le Yossoyeur. Des arcelets d'oisil, ce n'est gure solide. Vous vous moquez 

de nous, bons gens, et vous feriez mieux de nous ouvrir. On voit luire une belle 

flamme dans votre logis; sans doute vous avez mis la broche, et on serâjouit chez 

vous le cur et le ventre. Ouvrez done & des pauvres pelerins, qui mourront î 

votre porte si vous ne leur faites merci. 

Le Chancreur, Ah! Ah! vous âtes des ptlerins? vous ne nous disiez pas cela. 

Et do quel pâlerinage arrivez vous s'il vous plaît? 

Le Fossoyeur. Nous vous dirons cela quand vous nous ouvrirez 2 la porte, car 

nous venons de si loin, que vous ne voudriez pas le croire. 

Le Chanvrreur. Vous ouvrir la porte? oui-da! nous ne saurions nous fier î 

vous. Voyons: Est-ce de Saint-Sylvain de Pouligny quo vous artivez, 
Le Yossoyeur. Nous avons €tâ î Saint-Sylvain de Pouligny, mais nous avons 

&t& bien plus loin encore 

Le Chanvreur. Alors vous avez te jusqu'ă, Sainte-Solange ? 

Le Yossoyeur. A Sainte-Solange nous avons 6tâ, pour siir; mais nous avons 

âte plus loin encore, 

Le Chancreur. Voas mentez ; vous mavez  mâme jamais ctâ jusq:vă Sainte- 

Solange. . 

Le Fossoyeur. Nous avons ct6 plus loin, car, i cette heure, nous arrirons 
ge Sainte-Jacqucs de Compostello, !
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lui soție după cuvîntulii mei, de -acea Eliazar s'a Și dusi în pămîntulii lui Avrami, şi sosindă în loculă unde locuiaii rudele lui cu voia lui Dumnedă a şi întelnitu pe fata care cra de la Dumnedeii alâsă pentru Isacii, fiuli lui Abrami; spunândi părinţiloră în ce umblă, acâsta numai decât a isi: de la Dumnedeii îi rânduită ȘI nu-i pentru lucru în potrivă, iată fiica, nâstră, Raveica, du-o soție stăpânului tăă Isacă ; ase- > menea suntemi și noi trimişi soli aj cutăruia, că precum atunci Eliazar pentru Isacii, aşa ȘI noi''să fimt mijlocitori 
pentru o soţie fiului său (N.) și de âre ce tînărul nostru din. iubire către fiica dumnevâsteă sa hotinitii căi—de va fi cu DI 

Le Chanereur. Quelle bâtise nous contez-vous? Nous ne connaissans pas cette paroisse-li. Nous voyons bien que vous îtes de mauvais gens, des brisands, des rien du tout et des menteurs, Allez plus loin chanter vos sorneties; nous sommes sur nos gardes ot vous n'ontrerez point ctans. . 
Le Fossoyeur. lâlas! mon pauvre homme, aşez pitic de nous! Nous ne sommes pas des pâlerins, vous Pavez devin; mais nous sommes des malheureux braconniers ponrsuivis par,les gardes. Mâme les gendarmes sont aprăs nous, ct, si vous ne nous faites point cacher dans votre fenil, nous allons ître pris ct conduits en prison. Le Chanereur, Et qui nous prouvera que, cette fois-ci, vous sojez ce que vous dites? car voili dej un mensonge que vous n'avez pas pu soutenir. Ze Possoyeur. Si vous voulez nous ouvrir, nous vous montrerons une belle pico de gibier quo nous avons tute, : Le Chancreur, Montrez-li, tout do suite, car nous sommo en mefiance. Ze Fossoyeur. Eh bien, ouvrez une porte oa une fânâtre, qu'on vous pase la bâte, 

Le Chanereur. Oht qne nenni! pas si sot! je vous regarde par un petit per- tuis, et je n6 vois parmi vous ni chasscurs ni gibier, 
Ici un gargon bouvier, trapa ct d'ane forco herculienue, se dâtacha du groupe ou il se tenait inapercu, €leva vers la lucarne une oie plumâe, passce dans une forte broche de fer, ornte de bouquets de paille ct do rabans,. * — Oui-da! s'teria le Chanvreur aprâs avoir pass avec prâcaution un bras dehors pour tâter le rât; ceci n'est point une caille ni un perdrix ; ce n'est ni un liâvre ni un lapin, c'est quelque chose comme une oie ou un dindon. Vraiment, vous âtes de beaux chasscurs! et ce gibier-li ne vous a gutre fait courrir. Allez plus loin, mes drâles! toutes vos menteries sont connues, et vous pouvez bien aller chez vous faire cuire votre souper. Vous ne mangerez pas le notre. Le Chanereur, Croşez vous qntil y ait trop de place chez nous et que le bois ne nous coite rien? 

Le Vossoyeur. Nous avons li une petito botte de paille pour faire le feu nous nous en contenterons; donnez-nous seulement la permission de mettre la broche en travers î votre cheminde, 
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voia lui Dumnedeii: și a d-vâstră-—să-și logodâscă soţie pe fiica, 
d-vâstră de aceea atât de la dinsa cât și de la d-vâstră. aștep- 
tămiă răspunsul îmbucurătorii.* Bennediet Viciu. Transilvania. 

Paul Lafargne, în cântece și obiceiuri la nunți (Contemp.), 
dice: „Bas-valanulii întrebuința tâte poă6bele p-osici populare. 

Zimbindiă venea, elă la casa ţăranului : ună șoimii. iute ca, ventulii 
a luatii la fugărită porumbiţa, mea. Noroculii moii pe pămâîntii 
ini s'a perdutii, dacă nu voiă găsi-o. Porumbelulii mei celă- albii 
m6re de durere, dacă nu voii aduce îndărătă soţia. Porum- 

bița s'a coboriti aici în grădină, o zărescii-prin pârtă. Ca- 
puli familiei brentaerulă îl primesce şi-i spune în “sfârşită, 

"Le Chanereur. Cela ne sera point; vous nous faites degoât et point de tout 

piti€. M'est avis que vous âtes ivres, que vous n'avez hesoin do rien, et: que vous 

vonlez entrer chez notis pour nous voler notre feu ct nos files. - 

"Le Possoyeur, Puisque vous no voulez entendre î, aucune bonne raison, 1 nous 

allons entrer chez sous par force. : - 

Le Chaurreur. Essayez, si vous voulez. Nous sommes assez bien renferniâs 

pour ne pas vous craindre. Et puisquc vous Gtes insolents, nous ne 'vous repon- 

drons pas ('avantage. -- 

Li-dessus le Chanvrear ferme, ă grand brauit i'huis de la lucarne, et redes- 

cendit dans la chambre au-dessous, par une âchelle. Puis îl reprit Ia. fiancâe par 

la main, et les jeunes gens des deux sexes se joigntrent î, cux, tous se mirent î 

danser et î crier joşeusement, tandis que les 'matrones chantaient d'une voix per- 

cante et poussaient de grands 6clats de riro en siguo de mâpris et de bravade 

contre ceux du dehors qui tentaient Passaut. 

Les assitgeants, de leur cât6, faisaient rage; ils dechargeaient leurs pistoleis 

dans les portes, faisaient gronder les chiens, ' frappaient de grands conps sur les 

murs, secouaient les volets, poussaient des cris effroyables ; enfin c'Gtait un vacarme 

îi ne pas s'entendre, une poussitre cet une fumţe î ne point so voir. 

Pourtant cette attaque ctait simulte; le moment n'âtait pas venu de violer 

Ptiquette. Si l'on parvenait, en râdant, â trouver un passage non.gard6, une ou- 

vertura quelconque, on pouvait chercher & s'introduire par.surprise, et alors, si 'le 

porteur de la broche arrivait î mettre son roti au feu, la prise de possession du 

foyer” ainsi constatâe, la comâdie finissait et le fiancă 6tait.vainqucur. 

* Mais les issues de la maison n'âtaient pas assez nombreuses pour qu'on cât 

nâglig& les prâcautions d'usage, et nul ne se fât arrogă lo droit d'employ er la vio- 

lence avant le moment fixâ pour la latte. 

Quand on fut las de sauter ct de crior, le Chanvrenr songea î capituler. Il 

remonta & sa Iucarne, lourrit avec prâcaution, et salua les assi&geants desapointâs 

par un cclat de riro.—Eh bien, mes gars,. dit-il, vous voilă bien penauds! vous pen- 

siez que rien n'ctait plus facile qne d'entrer cţans et vous voyez que notre dâfense
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că merge chiară elit în grădină să caute porumbiţa, merge în casă și se "'ntârce: am fosti în grădină prietene, dar n'am aflată nică o porumbiță, ci numai felurite flori, liliacii și tran- dafiră, dar mai alesi unu trandafiri mititeli, care cresce în tufiși. Am să ţi-lă arătă, Merge în casă şi scâte o porum- biţă. Ce e drepti frumâsă floricică 1), dice bas-valanuliăi, aname menită pentru a ferici 0 inimă. Dacă porumbelulă mei ară fi o picătură de rouă arii cădea pe dinsa. 
Bas-valanulă se face car vrea să intre ?n casă, dar Bren- tarul îl popresce și-i dice, că vrea să o mai vadă o dată. So nt6rce din casă cu femeia, Câte grăunțe are acestă spicii dice 

      

est bunne. Mais nous comimengons îi avoir piti6 de vous, si vous voulez vous sou- mettre et a accepter nos conditions, | 
Le Fossoyeur. Parlez mes braves gens; dites ce aril faut faire pour appro- cher de votre foyer. | . ” I! faut chanter, mes amis, mais chantez, une chanson que nous ne connais- sions pas, ct î laquello nous ne puissions pas râpondre par une meilicure. Qwa cela ne tienno! repondit le Fossoyeur. 
Et il entonna d'une voix puissante : 

" Voilă six mois que c'âtait lo printemps. 
— Me promener sur Pherbette naissante, râpondit le Chanvreur dune voix un peu enrouce, mais terrible. Vous moquez-vous, mes pauvres gens, de nous chanter une pareille vicilleric ? vous voyez bien que: nous nous arrâtons au premier mot! — C'ttait la fille d'un prince... 
— Qui voulait se marier, repondit le Chanvreur, Passez, passez î une autre! nous connaissons celle-lă un peu trop. 
Ze Tossoycur. Voullez-vous celle-ci ? 
— En revenant de Nantes, 
Le Chantreur. Jâtais bien fatigut, voyez! J'âtais bien fatiguc. Celle-lă est du temps de ma, grand'-mere, voyons en un autre! 

1) Dio Serben, Ida von Dăcringsfeld pag. 65. nâls ich mit meinen Pegleitern des Weges kam, erblickte ich hier eine wunderschâne rothe Blume, welche ich gern in meinen Garten verpflanzen măchte, Ich bitte dich daher wenn es măglich ist, so schenke sio mir.“ 
— »Sehr gern, theuerer Freund, da ich genug schâne Blumen habe,“ gicbt des Mâdchens Vater zur Antwort, fiihrt eine Tochter heraus und sagt: „Hier ist eine schâne Blume.E Der Freiwerber entgegnet : „Sie ist sehr schân aber es ist nicht dio welche ich geschen habe,“ und damit schenkt er ihr einen Apfel und daukt fâr sie. Eine zweito wird auf diesclbe Weise zuriickgewiesen, crst der dritten, der wirklichen Braut, wird der Ring angesteckt, und ist sie auch noch beschenkt, folat cin lustiges Friihstiick,
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Basvalanulă, atâţia pui are porumbiţa mea cea albă sub aripi. 
Brentacrulii seste atunci o bunică: „nu poti găsi porum- 

biţa ta, am aflati numai unit mării, care e de multă sbâr- 
cită..., pune-lă în busunarii și dă-lă porumbelului tăi să-l mă- 
năânce.“ „Mulţumesci, prietene; uni fructii buni nu-și perde 
bunu-i mirosii, de și-i sbârcită ; dar nu-mi trebue mărulii tău, 
nică spiculă, nică flârea. Dă-mi porumbiţa mea, am s'0 cautii 
singurii ci.“ Basvalanulă merge prin casă, se așcdă, la masă, 
apoi aduce pe mire.: Cum îlă vede tatălui fetei, îi dă unii. taf- 
tură de șea, mirele îlă iea și încinge cu dinsulă fata, pe caro 

  

Le Fossoyeur. L'autre jour, en me promenant,.. 
Do Chunrreur, Le long de ce bois charmant! En voilă une qui est bâte! 
Nos petits enfants ne voudraient pas se donner la peine de vous râpondre. 

Quoi! voili tout ce que vous savoz ? 
Le Yossoyeur. Oh! nous en dirons tant, que vous finirez par rester court. ] 

se passa bien une heure î combattre ainsi. Comme les deux antagonistes, Gtaient 
les deux plus fortes du pays sur la chanson ct que leur repertoire semblait inc- 
puisable, cela eiit pu durer touto la nuit Mautant plus que le chanvreur mit un 
peu de malice a laisser chanter certaines complaintes en dix, vingt ou trente cou- 
plets, feignant, par son silence, do se dâclarer vaineu, Alors on triomphait dans 
le camp de fiancă, on chantait en chour î pleine voix, et on croyait, que cette fois 
la partie adverso ferait dâfaut; mais î la moitis du couplet final, on entendait la 
voix rude et enrhumâe du vicux chanvreur beugler les derniers vers; apris quoi 
il s6criait ; „vous n'aviez pas besoin de vous fatiguer ă en dire une si longue, mes 
enfants ! Nous la savions sur le bout des doigts.* 

Une ou deux fois pourtant le chanvreur fit la grimace, fronca le sourcil et se re- 
tourna d'un air dâsapointe vers les matrones attentives. Le fossoyeur chantait quelquo 
chose de 'si vieux, que son adversaire avait oublie, ou peut-âtre, .qu'il ne Vavait 
jamais sut: aussitât les bonnes commeres nasillaient, d'une voix aigre comme 
cello de la muette, le refrain victoricux: et le Fossoyeur, sommâ de se rendre, pas- 
sait î d'autres essais. i 

II cît âtâ trop long d'attendre de quel câtâ resterait Ia victoire. Le parti de la 
fiancee declara, qu'il faisait grâce î condition qw'on offrirait ă celle-ui un present 
digne delle, . 

Alors commenca le chant des livrâes sur un air solennel comme un chant d'âglise. 
Ze Bascalan, un messager d'amour et de mariage. 
Le Basralan monte î cheval portant le symboligue rameau de genet flcurit, 

embleme d'amour et d'anion, N . 
On entre et on le demand. Le fianct, qu'ellos sont. les canses do son chagrin ? 

Parle, dis-les moi, ami basvalan. 
” Ie Busealan. En mon colombier Javais un beau pigeon, au plumage chan. 

geant couleur du temps, javais aussi une petite colombe blanche, amour con-
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o cere. Atunci brentaerulii cântă cânteculă încingătârei (le chant de la ceinture*). - 
În sfirşiti, când starostii. întrebă pe părinți ce r&spunsă le daă, dicu: 
— De va fi de la Damnedei, bucurosi, dar noi nu sun- temă încă gata. Din poclăzi n'avemii de-ajunsă, mai din schim- buri n'a avută vreme să c6să, că a fosti la, pologii. 
— Tinărului îi place so primâscă cum se găsesce, 
— Omen buni, înțelegeţă, nu:sii gata de măritată. 
-— De măzitatii și de morte nică o-dată omulii nu-i gata. 

  

  

stant do mon beau pigeon. Mais, hâlas! Elle stest envolte ma colombe, elle stest envolo de mon colombier. Ne Vas-tu point, ami, vue voleter de ce cote. Le liancd. Non ami, non, je n'ai pas vu ta colombe. 
Le Basralan. Des voisins cependant m'ont assurâ qu'elle s'âtait abattue dans ton verger, Je t'en prie ami va tinformer de ma, petite colombe ; si non, mon pau- vro pigeon, je te le dis, mourrait do tristesso en mon colombier. Le Fiance. Afin de te satisfaire, mon ami, jo vais î la recherche de ta co- lombe. Le Fiancâ cn disant ces mots renire dans la maison do la Fiancee, ferme la porte et ia ronvre au bout d'un instant, tenant et condaisant par la main une petite fille do cinq î six ans, il la prâsente au Basvalan et lui dit: En mon verger je suis allâ. Je n'y ai pas vu ta colombe, mais plusicurs frais boutons d'eglantiers (montrant Penfant), voici Pune de ces fraiches petites roses. Elle râjouira les yeux de ton pigeon et sera consolg do sa tristesse, , __ Le Bastalau. Embrasse Penfant ct râpond: fraiche et charmante est la pe- tite rose, mais mon pigeon est trop chagrin, trop chagrin de la perto de sa colombe pour l'oublier î la vue d'une flcurette, tant joliette qu'elle soit. Va done voir ami, si d'aventure ma, calombo ne so serait elle pas abritâo dans ton grenier. Le Fiancd, Sois satisfait et entrant de nouveau dans la maison de la Fiancee, puis il ressort bientât amenant par la main uno belle matrone de trente ans en- viron ct il râpond: 

En mon grenier jo suis montt, les dimes, les rodevances, que nous arrachent le roi, le château et la cour, ne laisse gutre chez nous moisir les gerbes, apris les moissons. En mon grenier pourtant j'ai tronr &chap& par hasard ă la rapa- cit6 des receveurs (montrant la matrone) ce bel pi qui consolera ton pigeon, et puis il no regrettera sa colombe. , Le Basealan. Tant amoureux, tant dors, qu'il soit, les grains de ce bel pi mâr ne tenteraient pas mon pigeon, car en perdant la petite colombe blanche, il a perdu le boir ct le mânger. Ami, ami, je t'eu conjure, va voir dans ton cellier, si dW'aventure ma colombe ne se serait pas refugice. 

*) IL. de la Villemarqus, Barzos Breig, chants populaires de la Bretagne. Le chant de la demande en mariage. Contemp. August 1887,
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Ce orii mai trebui se potă face și mai pe urmă, numai traii 
buni și norocii să dea, Dumnedeii, şi tâte mergii ca din apă. 

— Îi vorba, că-i fată de gospodarii și nu mă 'nduriă 
so daii cu te miri ce. 

— Numai să se placă băeţii, ne 'mpăcămii noi din zestre. 
— Cuni gândă so dai şi cu dece nu, asta mi-i și fată 

şi feciorii, într'însa, avemii toti sprijinulă. 

— Dăgaţi de sâmă să nu scăpaţi din mână uni pătat 
bună ca acesta, căci vă va păzea, răi și va fi prea târdiii, că 

noroculii nu bate de multe ori la uşă. o. 
— Ei ce dici tu babă? 
— Apoi dă, cum dici dumnea-ta. 
Unulă se duce de 'ntr6bă pe fată. 
Cei din casă întrâbă,: 
—- Fi, cum îi fenă, sati pae? 
— Ba otavă de cea bună. 

  

Le Fiance. Soit, satisfait (mais par le ciel', les gens du fisc royal venant duns 
nos pauvres maisons, 6tablir taxes cet redevances moins bien quo loi, savent foniller 
un logis de la cave, au grenier, done je vais voir si d'aventure ta colombe s'est 
refagite dans mon cellier. . | 

Le Fiance entre pour la troisitme fois dans la maison de la Fiancâe, d'oi 

il ressort bientât, tenant par la main une femme tris âgâe, d'une figure venârable 

et il reprend: en mon cellior, je suis alle, je n'y ai point vu ta colombe, mais 
Jai trourâ bon vieux fruit (montrant Paieule), depuis longtemps, bien longtemps 
cueilli... Il a, malgre ses rides, conservă saveur et parfam. Un bon fruit gagne 
avec le temps. Je t'ofiro celui-ci pour ton pigeon. 

Le DBascalan. Corles, ami, les rides d'un bon frait sont loin de nuire î la 
qaalită, toujours nourissant et salubre, il semble plus prâcieux, plus dou en- 
core. Lorsque hiver venu ont disparu les fraits €phâmeres, mais las, mon pigeon 
ne se soucie, ni de ton bon vicux frait, ni de ton bel &pi mâr, ni de ton frais bou- 
ton d'eglantier. Va, si tu le veux, semer tes perles devant mon seigneur, notre 
gouverneur, 

Ce que mon pigeon veut, c'est sa petite 'colombe blanche. Elle est ici, je le 

sais, tu refuse do me la rendre. J'irai done la chercher moi-mâme 
Le Fiance. Ami, je t'pargnerai cette peine. Vicns avec moi, Basvalan, viens, ta 

petite colombe n'est pas perdue. Cost moi-mâme qui te lai gardie, garde ă une 
cage d'ivoire aux barreaux d'or cet d'argent. 

Cui, elle est ici, ta colombe; elle est ici toute gentille, toute belle, toute pa- 
râe, toute joyeuse. , 

Ton bon pigeon point ne mourra,
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— Atunci, ce mai Cică cuscre ? 
— Apoi să vedemii, ce are flăcăulii ? 
— la doi boi sat o vacă, hainele, cari le vedeţi pe băitană' și încă unnlă de purtare acasă, tată-seii îi dă cinci prăjini în vatra satului, locă de casă, apoi o falce de arătură și 20 prăjini de foneţi; și de acolo înainte numai norocii să le dea Dumnedeii, că cu chiticulă celă micii prindi pe celă mare, că şi stejarulă, câtu țI-ă de stejarii toti dintro ghindă Tesare, 
— Acum nu, vă fie cu bănatii, să vedemiă ce zestre are fata. Atunci tatălă, după putere, spune cam următârele: 1 ieână, Maica Domnului, la nevoe pote fi ori-ce sfintă. 1 ladă brașovenâscă de ținut zestrea. 
40 coţi de pînză de bumbacii, 
40 coţi de pînză de futoră. 
vro 60 pânză de câlți. 
12 şervete de bumbacii, sai de fatori, 

„6 ştergare de câlți, de dusi mâncare la, câmpă. vr'o 6 ştergare, mărginele cu gherba *ntârsă. 
6 lăvicere bătute cu peptenele în buciume, sai cu ale- sături, câți-va coţi de lână subțire în patru iţe sai în ozâră din care se vede iscusința fetij. | 
24 coţi de ţolă pentru carii, sait de așternutiă. 
vro 60 coţi de pinză pentru saci. 
vro 50 de coţi de lână, sau de câlță pentru trăiste, 1 sc6rță sati foiţă în Pipuși cu alesături pe delături în chenarură. 

-2 fețe de masă bune, vrâstate. 
1 prostire ?n ciubuce de burangicii cu horhotă, 1 cămeșă de mire. | 
Peșchire pentru nuntașii mirelui. 
Pentru socrii ȘI cumnate, a lucra de-acuma, după cum ne-omii put&mpăca.



47 ! 

6 perne. !) 

1 ogheali. 
1 caţaveică, cu blană, de postavii lagi verde, vişinie ori 

undelenmie, dinaințile cu blană de vulpe, iar dinapoiii de 
„blană de enotă sai chiară de ie. 

1 contăşelă blănitiă. 
1 scurteică, tâtii blănită. 
1 rochie de lână cu polcă cu totii.2) 
La munte, catrință de lână subţire cu fluturi și cu ale- 

sături. În judeţuli Râmnicii fustă de lână, dintro fâie al6să. 
2 rochi de citi. 

1 fustă albă cu horbotă. 
1 pereche de cioboţele 
1 pereche de bușmachii 
Vr'o câte-va barize. 

Vo două trei tulpane. 
La Macedonieni din Vlaho-Clisura are pae (zestre), are sal- 

bă de câte cinci lire, baere de flurini sfindughi, _aţe(broșe),anele. 
La, Neagoște ună cofră, sai două, căpitanii de lână, ovi 

de bumbaci, 2) dusechi, iurgani, două perne cusute, două ve- 
lirțe, tiftică (scârță), caselă cu capacii rotundi şi cu faţă, roşie. 

| O: rochie de mătase ori-ce culre, o rochie de Banel ro- 
șie de casă, două rochii de lână, (zofe), două de citii saii fus- 
tane de basma, cămsșă de mirâsă, de burangicii, castirlii, 20 
de cămăși femeescă, fustane de asprichendină, stifale (ciubote), 
mnestre (papucă de casă), colțuni de lână albă pentru bărbaţi, 
cațaveici, giumbirii de postavii cu dinainţile de samură și lu- 

2 

1) Totii părintele din bună vreme se îngrijesce de zestrea fetei, ca să fie ?n rândii 
cu lumea și cine nu scie, că atunci, când e fata sărăcuță gurele-i cântă: 

Două-sprece perne mată Doui-sprece perne mici 
I-să umplute cu frunzari . I-sii umplute cu urzici, 
Dous-sprece mijlocii Dout-sprece polobâce 
Umplute cu frunze de vii. Fără funduri, fără doge. 
3) Să nn-i bată obrazul bărbatulii, că a luat'o ca degetul Ori cu câtii îi pe ea. 
3) Penele în Neagoște nn se 'ntrebuințâză decât de Jidani,
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cruri pentru copil: La Românii din Chersoni zestrea fetei 
se compune din pânzeturi aşedate într'o ladă ce stă pe că- 
pătăulă din fanduli casei. 1) 

In sfirşitii unii calu de căruță, sait o vacă cu viţelă. 
Tatăl fetei, înşirândi aceste tote, dice: — astaă zestrea, 

fetei mele, numai de vă va place. 
— Ne plaaaace!!! strigă, cu toţii. 
Atuncă starostele întinde gospodarului plosea. 
— Cum a da Dumnedeii întrun norocă, bati mâna, pune 

plosca la gură și gâl, gâl, săl. | 
Apoi o întinde gospodinei (icândă : — ţine mii nevastă, 
— Să vede că a sositii câsulii so dămiă, să trăesci moșnege, 
— Se ne bucurămiu, să trăiţi și d-vâstră cu toții; pune 

plosca la gură şi iar gâl, gâl, gâl. De aică începe cinstea. 
— Ţine fină, na cumâtaă, poftim cusere, ȘI așa până 

cinstesce pe la toți. | 
— ME babă, acum du-te de prinde o găină de lângă 

cucoşii şi ne-o fă friptură. 
— Bucurosii, bucurosă. 
— Da mai întâiu în poftimii cuseră de ne adă nisce grâu. 
— Cum să mi-o luaţi așa, de grabă, nn se pâte. 
— Adă-ne numai grâii, să-ți arătiumii noi dumi-tale. 
_— Namă de unde, grâulă nu s'a coptă. 
— Atunci măcară nisce săminţă de cânepă. 
— Da că nu-i nici cânepă, 
Uni n6mi ali miresei chiamă fata; și tatălă că luând? de 

mână o duce lângă celă mai bătrânii din casă. Flăcăulii îna- 
intâză și elă înaintea bătrânului, 

— la vei nepâte, ţi-i dragă copila asta? 
— Mii dragă, 
— Dar bagă bine de scmă, că tatăl ci nu ţi-o dă că m'are ce 

mânca și ce purta, dar ţi-o dă ca să-ţi fie soție până "n sfirşită. 

  

1) O călătorie în satele moldorenesci din Gabernia Chersonii. Burada, Conv. lit.



+49 

— Acuma pote ţii dragă, unde-i și frumușică, dak peste 
omiă vină și vremuri bune ȘI vremuri rele; pâte se strică gura 
cuptorului și se vîră înăuntru să lipâscă, şi când va eși afară 
fa părea că-i draculă. Acuma pâte ţi- dragă, unde-i voinică, 
și bună de muncă, dar nu se scie, pâte vine vremea că se 
"mbolnăvesce, și de slabă și prăpădită nu pote învânti o mă- 
măligă şi nică să ridice o surcea de josii; cum gândesci, ţi-a fi 
dragă şratuncea ? Bagă bine de semă, însurătârea nu-i mări 
să-lii musci și de nu ţi-a, plăcea, să-lă svârii josii. Și de băi- 
tanulii nu se dă în lături, elii iea de la. o fată o nafeamnii, iar 
de la flăcăi parale și înturnându-se către fată îi ice : 

„— Ce ţi-e mai dragi, naframa, ori parale ? 
— Ba parale. Atunci îi dă ci paralele, iar flăcăulă ica, 

naframa. | 

În partea muntelui flăcăulii o'mbracă pe fată cu bon- 
diţă, cu care trebue să umble până la nuntă, pentru ca, să scie 
că-i logodnica, lui şi să ni-i o pâtă lua nimeni. Masa e gata, 
ospăteză, mai cinstesci și într'o târdie vreme se împrăștie. 

„La Istrieni tatălă Wimpreună cu două nâmuni apropiate 
se ducii la casa fetei, a cărei mână o cere tătâni- -săii, care râaă 
să i se dea, opti dile timpii de răspândită. Ei i beat ună pa- 
hară cu vină şi se desparti, :) 

In unele părți însă nu schimbit naframa, cu parale. 

&. Călători de casă sat cercători. 

De mirele e din altii sati, atunci întro di de sărbătâre 
din partea fetei mergă la mire cătătorii de casă. Tatălui și 
mama, fetei cu vr'o doi fruntași, în unele locuri numai rude 
bătrâne, mergii cercători. De-i satuli cana depărtată, își ieati 
şi merinde. Fata rămâne acasă ca, pe spini, bătându-și mintea, 
cu felă şi chipuri ca omulii în așteptare. 

  

1) Verfasser, Istrien. Historische, geographische und statistische Darsteltung. 
  

Sevastoa, Nunta. 
4
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Femeia merge în cazi, bărbaţii mai multi pe josii ; boii 
se urnescă a lene, caruli toti scârție și părinții socotescii 
ȘI chibzuescii Gre cum ar fi mai bine, ca, părintele, că toti 
ce are la, suflet dă copilului, numai norocul nu i-l pâte da. 
Dă la d6lu, dă la vale. 

— EX ce mal dici babi? 
— Apoi dă, sciii ȘI ei, de, cum o vrea Dumnedeii, căci 

ce ți-i scrisit în frunte ţi-i pusă. Moșnegii își icaă inima, în dinţi, totă hăis! cea! și carulii totii scârţie 
De-i întîmpină unu preotii n'apucă bine Românul să dică: „Sărutămă mânile și blagoslovesce părinte,“ iar preotulă să-ă răspundă cu Domnulii, nevasta hăţună șumuiagii de fân îl face vălătuci și sfir după popă, să se ţie răulu de popă; mai face uni nodă în cornulă testemelului de l6gă faptulii ; de acum îi liniştită, merge în tienă. De'ntâlnesce cu deșertul i se face golă în inimă, de vede cpure îi răă; de'ntâlnesce unii mortiă: 
— Întârnă omule acasă, că nu-i bine, ferâscă Dumne- (eii, nu mergi mai departe; și chiar de ar dice Românulii: 
„— Da bine, femee, dacă i-a sositi cesuli morţii și-i era, drumulă p'aicea, cum să nu-l întempiniumi ? 
— Ik semnă răi şi semn rău, 
Pildele începă a, curge ca plâia, că bună ră ce i-s'a întomplată tătucu-săi în cutare vreme, cândiă a dată cu cru- 

cea peste unii mortii și nu s'a întorsă îndărătă, și câte și mai câte, ce ai păţiti moșu-stii ȘI bunicu-săi. 
N'ai să te pui dâră în pară și în ciomagi cu femeea, că nu de gcha, dice Grecul: Ilp “ovi ani Vahdasr. 
— Apucă, omule, boii de funie, cârmesce, întârnă carul Și 'Scârța, scârța, numai ce-i vedi acasă, | 
De întâlnesce uni: omii cu plinul, îi de buni augură, îi dă bună ajunsulă și-lu cinstesce, urându-i ca drumul în plină să-i mârgă. De'ntâlnesciă pasări 1), femeea, pe tâte le nu- 

  

1) Gubernatis, Usi nuziali in Italia, pronostic. In Grecia ed in Roma si piglia- vâno pure augurii per nozze da parecchi uecelli.



mără, și de-să cu soţii, norocuă gata, mână înainte până ajunge 
la flăcăii. Părinții lui .le esti înainte de la portă, rădică gân- 
jul șo deschide mare. Aho! Aho! oprescă boii; Gmenii se 
cobâră din cari şi flăcăuli dejugă boii, îi duce la corlată 
sati le pune dinainte strujeni, nescai ogrănji sait chiar fână- 
de-să 6meni cuprinși, căci nu se cuvine unui gospodari cin- 
stiti să lase vita străină la casa lui cu dinţii la stele. Ome- 
nii intră ?n casă şi se puni la sfată; cei străini mai facă 
chefă, tar cei cu pricina, de, ca omuli cu durere de inimi, 

mai multă stati pe gânduri și faci, voce de nevoe, Gmenii 

vorbescii între că, iar femeile mai de o parte, că dă, ce pâte 
unii capii de femee înaintea unui bărbați, de vreme ce așa, 
a lăsatit Dumnedei, că din dece a, femeci numai una să fie 

bună înaintea bărbatului. | A 
Bărbaţii mai vorbescii, cum s'a făcutit pânca, de vreme 

şi de alte trebi ale gospodăriei de afară, ca bărbaţii, iar fe- 

meile cu de-ale loră, dei bună cânepa sai -inuli, de n'aii 
trecut'o cu topitulă, de-ai pusi pânză în oz6ră saii așternu- + 
turi de hreamuri, de-a ţesutii peșchire, cu gherbă întorsă sait 

cu alesături, pe spată de câte numărături, mai vorbescii de 

cutare boia i-a eşitii bună, și în sfirşitii câţi pui sati bobocei 
a putută ridica, Bărbaţii, din vorbă n vorbă, ajungi. acolo de 

unde trebuiaă să pornâscă; se ducii. pe afară, mai vădi gos- 
podăria, vitele din ocoli și totii tragi cu ochii la, pojijia ca- 

Sel. Aşari adetulii să se prefacă că nu.le vine la socotelă, se 
mai duci, se mai întorci, şi așa până în de trei ori; în sfiv- 
şitii se învoescii pe când să mârgă la logodnă. - 

După Ida, Diiringsfeld de asemenea, cercetări găsimii și la 

Unguri. | 

  

  
Cicer. Divinat. Nihil fere quondam majoris rei nisi auspicato, necprivatim qui-" 

“dam gerebatur. Quod etiam nunc auspices nuptiarum declarant, qui re omissa no- 
men tantum tenent. - RER 

Plin. Accipitum genera, sexdecim invenimus; ex ijis Egituum Claudum altero 
pede prosperimi augurii nuptialibus negotiis. Mist. Nar. X S. o - . 

Peţitorulii Bretonii, cum spune Villemarqu6, pleca la drumii dacă se vedeati semne pri- 
elnice, iar dacă îi eșea înainte cidră, saă unii corbi, se înturna înapoi. Contemp. 1887.



II. LOGODNA SAU ÎNCREDINȚAREA. 
————— 

1.—Ce grei mai treci (ilele, cându-i omu ?n așteptare, 
nu mai este decât, uni cescuţii de vreme ȘI-L sozotimii ca, 
vâcuri. In sfirșitii se luminâzi da (iuă, de acea di multi do- 
zită a logodnci. Care de care-i după teâbă, t6tă casa-i în pi- 
ciore, până și mama bună, de cum sai crăpată de diuă, o 

„vedi că nu-și mai pune farca ?n brâti ca de obiceiii, ci o lasă 
să se odihnâscă în grindă sau întruni ungherii, unde-o pu- 
sese de cu sâră. Sprintenă, cum n'a mai fostii de amară de 
vreme, se cobâră, de pe cuptori, pare că nu-i mai este frig 
ca mai "nainte, s'a, desgheţati bătrâna. 

Brazdele frunţii ce-si săpate di cu di de necazurile lu- 
mii, le vedi par'că din ce în ce mai puţină adânci şi raza mul- 
umirii îi mai întinde fața, 

Nepoţeii, și ei după, puterea loră, alârgă n drâpta și *n 
stânga de aducă bunicăi ba, apă, ba niscai surceluţe și când 
bunica vede câte unulii de abea, mergendii în picidre, cum tâ- 
râe după eli uni vreascii de trei ori mat lungă și strigând'o 

în gura mare, că-i aduce lemne, măcar că nu-și vede ca- 
puli de trâbă, îi vine să-lă mănânce, așa i-i de dragii. 

Bătrânulă iea câte-unulit în cârcă, Vabea-și vede de trebi 
şi nu pâte face unii pasă din ogradă, fără ca, nepoţeii să se iea dr6ie după eli. Bine-i de bătrână când n'are cine-l năuci 
de capă, dar cu câtu-i 1nai bine atunci când are cine. 

Casa-i oglindă, masa-i pregătită, bucatele "n vatră, umplu casa de mirosti. .Acuși, acuși în sfirşitii sosesce și peţitorulă. 
S'aă adunatii şi din nâmuri.



53 

Prin Transilvania, mai multă tinerii mergi la preotii 
co găină și c'o garafă de rachiii, poftindu-lă să-i logodâscă,; 
totii asemenea, se face şi la Ruși. a 

Benedict, Viciul dice, că încredințarea, logodna, se face 
cu sai fără, preotii. In tstă ţara românescă însă-i mai multi 
fără preotă | 

Unii moșii bătrânii chiamă tinerii lângă el și luându-i 
de mână pe fie-care, se uită la flăcăii căutândă să-i străbată 
sufletulă şi-li întrcbă, de cu adevărată îi e dragă fata şi de 
vrea s'o iea, de se crede în stare că va put duce casă cu 
ea, repetindu-i iarăși că însurătârea nu-i mă&ră să-lă musci 
și de nu ţi-o place să-l svârli, ci-i pe traii ŞI viGţă și să nu 
socotâscă, că "nsurătârea-l ca mierea, că vinii pe capulii o- 
mului și dile grele de sărăcie, că pâte n'ai de unde pune o 
surcică pe focii să-ți încăldesci vatra, că pâte nu ţi-a remasii 
decât unu oi şi încă și p'acesta, trebue si-lu împărţescă cu 
nevasta, şi cu copiii, că pote vine bâlă grea pe capul unuia 
și cel-lalti trebue să-l caute și să-li ajute, că alti-felu 
Dumnedei nu-ţi mai dă noroci copilului ; să ica sâma, că dacă 
acuma, câți e tinără şi voinică îl e dragă, apoi peste câți-va, 
ani, dacă se va trece de muncă: și greutate, atunci să nu 
cum-va să dică că nu-i mal este dragă. şi-să caute so lase, 

“că tatălă ci nu i-o dă,că nare ce mânca, și ce purta, ci i-o 
dă să-i fio soţie pe viţă; și de flăcăulu se prinde, că vrea, şi 
vrea, bătrânuli dice cu norocă să dea Dumnedeii ȘI cere o 
strachină de grâii. Afară bof, bof, câte-va descărcături de 
pușcă. Maia, stergându-și ochii cu mâneca cămășci, îi întinde 
o strachină de grâă, mestecată n partea muntelui cu sămînță 

„de cânepă, deasupra presură sare, aruncă câte-va, bucăţi de 
zahără, rupe câte-va crenguţe de steblă de busuiocii de dra- 
goste, de celii ce-i semănată în diua de S-tulu Gheorghe, 
până a nu se ridica, roua şi de care busuiocii se găsesce la 
fie-care casă, de gospodarii unde este fată, mare; pune aceste 
crenguţe peste grâi și tatălu mai uruncă câte-va, parale,
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În Leverda, jud. Dorohoii, punii ȘI pene, iar pe deasu- 
pra stropescăi cu vină, pentru ca tinerii să aibă "n vicță pâne 
și sare, să le fie traiul dulce ca zahărulii, ușoră ca pana şi 
cu dragoste să tragă unul la altul, cum trage busuioculii 
cu dragostea. Bătrânul, luând de la tineri câte-ună înelii, 
le amestecă în grăi. 

Tinerii punândă mâna pe marginea farfarici, unulti de-o 
parte. și altul de alta, învârtescă strachina, o-dată până când 
loculii unde ţinuse băiatulii vine sub mâna. fetei. 

Atunci stai și caută inelele șI toti așa, facti pânle gă- 
sescii; de-afară se aude bof! bof! bof! câte-ra împușcături. 

Bătrânului iea inelele ŞI schimbându-le, pune flăcăului şapoi 
„fetei pe degctuli ali patraleu ) de la mâna stângă. 

La, Romani se punea totii pe acestii degetii, socotindu-se 
că unii nervii. de la acestii degetii merge până la inimă, 
„In Calmăţui și în jud. Romnicii sâera aduce o sită, o 

fată o ţine și unii flăcăi târni?n ea, grâul, aruncă câţi-va 
gologani, e bine să fie bucăți de franci şi după.ce fata a 
cernutii și precernută făina, iea inelele de logodesee, ficândii 
cruce fie-cărui din logodnici cu inelulii. 2) 

La Albanezi, punii inelele 'n făină de grâă. 3) Bătrânul: 
îi logodesce în numele lui Christosă, apoi îi urâză să le dea 
Dumnedeii norocă ȘI vi6ţă îndelungată. După Weber, în India, 
o rudă bătrână pune soţilori în degstii inclulă de feri. 

Tinerii îi sărută mâna mai întâiii şi pe urmă de arândulă, 
la toţi cei din casă. o 

In “Transilvania, se alegii doi grăitori, unulă alt mirelur 

  

1) Macrob, Suturn; VII. 13 A. Gel, X 10. Apud Desobry, Rome au sitele d'Auguste. 
3) Isidorum Ilisp. lib. 2 de Divin, Offic. Cap. XV „Quod în primiis nuptiis anul 

lus asponso sponae datur, sit nimirum, vel propter mutuae dilectionis signum, ve- 
propter id magis, ut eodem pignore eorum corda jangantur. Plin. Iist. Nat. cap. 
XHI. 1. Ut plane affirmare possimus munos anti apud nos mox anulas coepisse.— 
Anul pronubi, multae fidei signi. — Plin. HE. N. XIII $ 2 Etiam nunc sponsae mu: 
neris vice ferreus anulus mititur, Digest cap. XXI. 1.11. 
-3) Ida Dăringsfeld. Die Albannen. !
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ȘI altulii alii miresei; când sosescit la casa, fetei stai toți liniș- 
tiți înaintea, porții, iar grăitorulii intră în casă, unde sunt adu- 
nați 6speții miresei. Intrând în chilie grăitorulă dice: „bună 
s6ra, să dea Dumnedeii“ şi dă, mâna, cu toți; grăitorulii fetei și 

„ Smenii din casă respundi: 

„Mulţămimii d-tele, dragulă mei, placă şedi la noi“ ; și-l 
_îmbie cu scaunulii. 

Grăitorulă, mivesei. — Mulţămescii, dar nu poti şedg 
multi, ci ei m'ași ruga de d-vâstră, să-mi daţi sălaşă. 

Grăitorulă, fetei. — Dar numai singurii ești? 
G'răitorulă feclorului. — Ba mai am sfară, vi”o doi, trei; 

suntemii drumari, mergemii la tergi. i 

G'răitorulă fetei.— Dar la noi loculi e cam strâmtii, d-vâstră 
sunteți pâte mulți, totuşi placă veniţi în lănntru, dâră pentru 
aceea vomi încăpea noi 6re cum ne-a ajuta Dumnedei. 

Grăitorulii fecioruluă merge afară, chiamă pe cei rămași 
afară, în lăuntru, cară năvălescii toţi în chilie, îndesându-se pe 
ușă unulu pe altul cu voe bună. Mulțumescă toți, dândă mâna 
cu cei din casă, unde asemenea sunt adunați speţii miresei. 

Griăitorulii iea de mână pe feciorulti mire și-lii pune să 
ș6dă în fruntea mesei. Cei-lalţi 6speţi îmbieţi de gasdă şi de 
grăitoruli fete se aşedă şi ei, cum şi unde încapă numai. 
Incepii toţi a vorbi de plugii, de târguri ș. a., zidi, facă vueti. 

De-odată grăitorulii feciorului se sedlă, cu toţii taci și 
elă cuvintâză: „De aste suntemi noi sătui, de vorbe, de plugii 
ŞI târguri; mă rogi de d-vâstră să vedemă de târgulii nostru 
de care amii vorbiti atunăă, când ami fostii p'aici și ami 

„dată mâna la olaltă. Acum sunteți mai mulţi, vomii face 
lucrul cu capătă, de va fi rânduiti de la Dumnedeii. Ne 
rugămit să ne aduceţi pe acea, pentru care ami vorbitii. V6 

rugămi s'o aduceți în faţa, mesei, înaintea, d-vâstră şi a nâstră 
ca s'0 vedemii. | 

Graitorulă, fetei: Mulţumim de cuvinti şi de dragoste, 
pentru d-vâstră o să o caută şi să o aduci.
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Grăitoruli ese afară și pe baba sai femeia care o află inai aprâpe de ușă o aduce ?n casă în faţa ospeţiloră dicândă: iacăt'o, vă rogă, vamă adus”o, 1) i 
Graitoruli, feckorului, — Mnlţămescii şi de asta, s'o tră- iască Dumnedeă cu bine, dar nouă ne trebue alta; pe. acea ne trebue nous, pe. acea ami făcutit noj tergi, pe acea să ne o aduceți; și griiitorulă feeiorului îmbie pe grăitorulă fetei cu rachii, ca să-lă facă bună ȘI dice: „placă Și bea, şi fi bună 

ȘI ostenesce după mirsa acea adevărată, 
Grăitorulit atunci schiopătândă și glumind ese afară, 

Între acestea mirâsa stă, în cămăruță chitită, ca de foci şi „aștâptă să-i vie rândulii. Grăitoruli intră la mirâsă, îi dă sticla de vină în mâna, drâptă, ȘI el luând'o de mâna stângă, intră la speţă şi-o di în mâna grăitorului mirelui, care o primesce cu bucurie, şi mirâsa pune vinulă pe masă. 
Grăitorulii feciorului, când iea mira din mâna, celui- laltii o pune lângă mire, co şcde cu pălăria pe ochi, 2) Qi- cândă: asta, vedi, ne place nous, trăiasc'o Dumnedei, asta-i de noi; și cu veselie ȘI glume trece câtă-va, vreme ; după acea grăitorulu face semnii să se scâle toți și mirele și miresa și uitându-se împrejură se întâree către feckoriit şi dice : (cutare), fătulii meii, îți place ție de fata asta? uite-te bine la ca, Feclorulă. Place. 
Graitorulă, fectoruluă către fată: da ţie (cutare), puiul meii, place-ţi de feciorul de lângă tine? Fata, tace cu ochir plecaţi în josii. 
Graitorulă, fectorului : Spune fătulă mei, nu-ți fie rușine, vorbesce cu gura, că de nu, Omenii aceștia de omenie sar supăra, că numai în zadară ai veniti aici. 
Fata : Place. . 
Grăitorulă, fectorului dice ctre 6speţi să spue unulii Ta- ? 

tălă nostru; în urmă toți îşi facă cruce și sfirșindii se așcdă ; 

  

1) $ 6 Romische Ilochzeits und Eheienkmiiler, Aug. Rosbach, Leipzig, pag. 28, :2) Acâsta-i şi la Unguri, dapă Diiringsfeld în Hochzeitsbuch, Ungaren,
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gazda, aduce vinii pe masă și toţi începi a închina cu vale | SS 
rulii și iar: ţine fină! na cumătră! poftim cuseră,! il ac 

așa de-arendulii pe la toți. ” 
Socrul celii mici ce face, ce drege, de o-dată numai 

audi lăntani în tindă; dar ce-i asta, întrâbă 6menii? 
" Socrulă celă mică. Apoi dă, să facemi voie bună, că dâră 

n'am 0 sută de fete de măritatii. | 
Unuli dintre cei mai bătrână qice: Dragii mei, în viaţa 

mea multe locuri am călcatii, multe am vădutii şi multe 

am pătimitit şi m& temi de multe. Ași vrea să văd tîn&- 
rulă d-vâstră 6re nu cum-ra e schiopii, i-a poftimii să prindă 
pe mirâsă la jocit și să vedemi, cum le stă; toți strigă: 

„mirele la jocă.: Tinărulii iea fata, liutarii cântă, și că jocă. 

Toţi privescii la ei cu dragă şi cu bucurie; toţi dicii: „e bine, 
e bine, Dâmne ajută, le stă de minune.“ De acolo vine rân- 

dulii la, jocii și celorii-lalți; socrii nică ei nu prea se dait în 

lături, mai j6că ce mai jâcă, masa-i gata, se punit la masă, 
mănâncă, beaii, faci chefă şi lăutarii tragii din areușă de inimă 
albastră. Pe sfirşite, aduci găina gătită cu verdâţă, bradii, ma- 

ghirani, curpănii albi (ederă, Mold.), merișorii (Munt.), belbinocii 
(Imergriin sati Pervanch), mirtii sai altă frundă, verde. In Do- 
brogea, la gâtuli găinci anină salbă de felii de cepuşsră în- 

șirate pe aţă; prin prejură mai niște vrăbiuți fripte, saă în 
sfirșitii după voia, fie-cărei gospodine. Găina, cea friptă o punti 

dinaintea mirelui şi după chipulii cum 0 rupe, se cunâsce de-i 
hătru ori ba; şi ca să -aibă 6menii ce ride, găina-i ferbinte 
ca foculii și dese: -oră cusută cu aţă, 

În ve echime vreme, ear în judeţulă Botoşani Șacum, sunt 

cu multă băgare de semă la ruptulă găinei. De mirele su- 
flică, mânecele socotesc: 

Viţa de vie . 
Totii învie 

Dar cea de urzică 
Se usucă.
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De logodniculă se frigea și ducea iute mânile la gură diceaii căi timpii. | | 
„De-o rupea deacurmezizulă, căă uni papă lapte, saă că nu-i hâtru, isteţă; iar de se mocoșa multi cu ca, videa ca de ună becisnicii ce nu scie dou; paie a "ncurea | 
În România, rari se întâmplă să le dea masă atunci când vină în stărostie. Cele mai multe oră masa, se face la logodnă, să nu ridice cheltuială aşa multă. 
În vorbă flăcăulii pote de rușine e sfiiciosă; la masă însă tot-d'a-una i se vede stângăcia şi de-i hâtru sait ba. 
Sai văduti de multe ori părinți cari de 'ndată după masă nu mai vreaii pe flăcăii. Sunt multe povești și anec- 

dote despre cele ce-a pățitii uni flăcăii la masă, dintre cari 
unele fârte posnașe. O frumâsă, anecdotă de Speranță, pu- 
blicată în Contemp. an, I, pâg. 162, lași, 1882, este urmă- 
torea.: 

„Nisce 6meni vrândă o-dată fiulă si-și gospodărâscă 
Căutară vro trei staroști ca, să mârgă, si-l pețescă, 
Ei plecară, dar sciindu-lă că-i din fire mâncăciosiă 
ȘI cam prostă Și cam cu totulă i-ai dată sfată cuviinciosă, 
Că atunci la masă numai are voie a mânca, 
Când vre-unulă dintre dînșii pe picioră îlă va călca. 
Intrună loci, unde-ajunsese, gasda masa le-a gătită 
Și le-a datii chiroște calde, ce ?notaii în nuntii topită. 
Peţitorulă se gândesce, de e bine a mânca, 
Dari pe picior să-lă calce, mai stătea și aștepta. 
lată deci, că îl și calcă mâțele ce pe sub masă 
Cam de obicei se plimbă pe la ţară în ori-ce casă, 
Eli credândă, că îlă îndemnă, să mănânce începu. 
Şi tiesi mereii în gură, pân'ce nu mai încăpă 
Și totă cară, totă mănâncă, iară starostii privescă, 
Ținândă mânile la gură și cu cotulă se ghiontescă. 
Peţitorulă totii mănâncă .. . . dară cum se sătură 
Și ?ncepu a da sub masă şi ?n sînăi a mai băga. 
Totă călcându-lă pe picidre, elii căra nencetatiă 
ȘI co mână şi cu alta până a fostă și asudată.
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“Apoi suflă ?n lumînare, pe 'ntunericii s'apucă 

Şi cu unti cu toti, în cușmiă chiroștele le turnă.. . . 

Toţi se miră, ce să fie, ce 'ntâmplare așa ciudată, 

Aprindă iarăși luminarea şi la eli cu toții cată. 

„Peţitorulii stă ?n picidre -și cu mâneca ștergea 

Untulă, caren josii pe tâmple de sub cuşmă se scurgea. 

Deci de acolo, când iară ai eșită și ai plecati 

Incepură toţi la dînsuli şi cam aspru Vaii certată. 

»— Staţi, destul, le dise-atunăă, şi cu cârta mai curmaţă 

- Dor și eă sunt omiă la draculă. . . mai gândiţi, mai judecaţi. 

Totti chiroşte puse'n cușmă ?mi strigați necontenitii 

Nu vă pare de mirare, cum de ?n minte mi-a venitit?. » . 

Am vedută, că chipă nu este și nu potii să le gătescit 

"Şi de aceea trebuinţa șiretlicuri să "nvârtescii . ... A 

Încă ei am învârtit?o, dar pe roi v'ași fi vidută - 

Că în loculăi meii nimica, chiar nimie maţi fi făcută. « 

— Fă destulă, acum lasă, nu ne mai înnebuni; 

„Dar ascultă măi băete și s'o scii câtu-i trăi: 

„Tot-dWa-una ați de sâmă ce începi și ce sfirșescă, 

„Mai deşteptii te fă lu minte, ciici holteiti îmbătrânescă, 

„Umblăi ?ncetă cu socotâlă și mănâncă delicată, 

„Căci ca mâne vine postulii și rămâi neînsuratii. 

„Nu fi hluparii la mâncare, căci e lucru rușinosă, 

„Nu cu pumnii, ci cu două degete să ieai frumosii. 

„—Ia așa pricepi acuma, să-mi fi spusii de mai de multi, 

„Nu să-mi toti strigați pe urmă că sunt prostă și nu v'ascultii.“ 

Toti vorbindă ei ajungă iară la altă omit ce-avea o fată, 

Unde iarăși de mâncare li se pregăti îndată. 

Nisce borşii de peşte prospetii cu orezii li s'a adusă. 

Peţitoruli se așâdă să mănânce, cum i-ai spusă, 

De la fie-care mână, câte-unii degetii a întinsă, 

Le viră în borşi cu totul șapucă orezi de prinsi, 

Staroștii atunci la dînsuli, iar începi să se slutescă 

Lui nu-i pasă, nici gândesce, nici voesce să-i privâscă, 

Ci e veselă; făr'de griji stă și-și cată de mâncată, 

Căci mănâncă chiar cu două degete, cum la 'nvâţati. . . 
— „Vedeţi, dise peţitorulii, tocmai cum mi-aţi disii să facii 
„Ana făcutii numai în voie să vă intru, să vă: placii. 

„Ai făcutii —dar cum ?—ian lasă. . . totă nu faci cum te ?nvăţămii,
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„Nu scii nică cum să mănâncă, maj vădutii cum noi mâncămă ? „N'ai putută si iai în mână lingură, căci amă vădutii „Că pe masă craii linguri de ajunsă şi de ?ntrecutii. 
„Iei cu lingura Pincetulă și mănânci pân'te hrănesci 
„lară nu prin borşii cu mâna să te-apuci să răscolesci, 
— „Dinei dise pețitorulă, dar aiurea s'a, *ntemplată 
Ca salată de măsline să mănânce li saă dati, Eli luă cu bucurie lingura și o'ncărca 
De măsline, și la gură fără grije toti căra. 
— „N'ai să înţelegi o dată, tn mă facă să "nebunescă, 
„lise unii staroste cu ciudă, câtă să te mai diiscălescii, » Trebuia cu furculiţa să mănâncă ca oră şi cine, 
„Căci cu lingura pe nime n'am vădutii mâncândă măsline, — Da? Dat! Da cu fureulița, bine (ici, că se mănâncă, „Lasii că sciă... dă! Cum uitasemi, mami pățită Wacâsta încă, e Astii-felă dise 'peţitorulă și cuvîntu-și ţinu minte, 
Ajungândă la altă casă, cum mergeau totă înainte, 
Incepură iarăși vorba a mai ride, a mai spune. 
Ședii la masă și pe urmă li s*uducă niște alune, 
Fie-care ?ncepii cu mâna a lua și a strica, 
ară elă cu furculița în alune înţepa. 
Starostii. scârbiți cu totulă sat pusi iar să-lă sfătuiască, 
Mai "nainte ce sii facă nu cum-va să o pățescă, 
— „lan ascultă măi băiete și "nţelegi ce-ţi spunii odată, „Tu puteai să faci aice bună trebă, minunată... 
„Tu puteai si zidi cu fata, să te joci, să mai glumesci, „De luai alune ?n mână Și (liceal ian să &hicesci, 
„Câte sunt aici în mână, iar de nu ză te pălescă. „Apoi fă-te a dice ?n glumă, că ești omii împirătesci 
„Fii mai dârză şi mai șagalnică, cum e astăqi lumea nouă „Strică ?n dinţi vro trei aluna, mai aruncă ?n ea vro două — „Ha! ha! ha! zăă lasă, lasă, căci chiar totii am priceputiă, „Nu-i nimica, am când face, vremea încă n'a trecutiiz .. Întvună locii unde mai merse lapte acru li s'a datii Peţitoruli cum îli vede înte o mână a luată, 

ȘI alcrgă după fată și în față-i se opresce, 
Și răstindu-se la dinsa dice: „acum hai ghicesce, 
„Câte sunt aici în mână, ori de nu chiar te pălescă, 
„Haidi iute nu sta la gânduri, că sunt omu împărătesei, &
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Fata se uită la dinsulă, vrendă să scie ce voesce, 
Iară elii cu lapte acru dreptii în frunte o pocnesce, 
Apoi pune mâna ?n gură, cum era cu lapte uns, 
Și la staroste se uită, sfatu-i de-a'mpliniti de-ajunsă, 
Dar cu vorba și cu masa, iată că a înserată 

“Și cu toţii-ca să dârmă toți la acelă omiă a stată. 
— »Cată seolă diminetă peţitorulă lui a dis, 
„Și te spală și te ?nchină precum e la carte scrisii.« 
— „Bine, îi respunde dinsuli, dimincța s'a sculată, 

ȘI cati ca să găsâscă nisce apă de spălată. 
Dară omul celă cu casa era omi cu meserie, 

Pânea ca să o câștige el lucra ciobotărie. 

Peţitorulă cătândă apă, uite, că s'a, nemeritii, 
Întrană vas, ca să păsâscă calacanii de înnegrită, 
Deci cu calacanii în pripă el pe faţă sa spilatii, 

"Și la staroști apoi merse, ca să vadă că-i sculată. 
Fi vădendu-li unsii pe față și ca naiba feștelită, 
[ai lăsată, fără să-i dică nici o vorbă șati pornitii., 
lară toți acei de casă, feștelită când îlă vedură, 
Îlă încunjuraii cu spaimă și dreptii dracul îlă credură. 
Peţitorulă cam pe gânduri se întornă, se ?nvârtezce, 
Mai întrebă... dar cu dînsulă acum nime nu vorbesce 

„Apoi mâniosă pe staroști a plecată şi elă din casă, 
Dar își dise: 

„Cum rămâne, cine-mi caută mirâst? 
„Vrea să dică, d-vâstră, chiar în ciudă-mi, înadinsti, 
„M& lăsaţi pe drumuri singură, tocmai cându-si mai aprinsă ? 
„Bine! face-ţi cum vă place! Nu vă temeţi, n'am să mori, 
„Par-că fără de mirâsă n'am să poti să mă însorii?% 

Dacă tinărulă place părintelui fetei, atunci, după ce sati 
sculati de la masă, hotăriscii diua croitului. Unulă din Gmenii 
mirelui atunci cuvintâză: 

„Când am venită la d-vâstră eram 99, acum vremii să 
mergemiă o sută, adică cu soţi. 

— Ba una ca, asta: nu se pâte, că cum aţi veniti aşa, 
vă veţi şi duce. 

— Binc, aşa vom face, numai de se va afla între d-v6-



62 

  

stră uni omi de cuvint, în care să putemi avâ tâtă înere- 
derea, pentru ca să ne fie chezeşii, ca, să scimii cui cerem 
socotâlă, ca nu cum-va să ne fic drumul în zadari. 

Unulă din Gmenii miresei dice: 
— „Ei mă primesci chezeșiă, dar, să mi-o daţi în mână, 

ca să sciii și că în mâna cui 0i da-o. 
— Bună cuvîntă, ne place, dar mai băgaţi de sâmă, că, 

nouă ne-a, plăcutii de d-vâstră, și am făcută târgii, şi mă rogti 
să se scie, că cine o strica târgulii nostru, acela să pună 
gl6hă atâta atâta, pentru că sciți cum îi lumea, nu se pote 
morte fără pricină, așa nici nuntă fără minciună; și unii râii 
de noi vă vorii spune d-vâstră, iar alții de d-vâstră, nous, și 
gura lumei rea nu trebue luată în sâmă. 

Tatălă și muma fetei se învoesci, că cine va, strica toc- 
mâla, să fie globitiă; iea mirâsa de mână Ş'o dă în mâna unuia, 
ca, să scie de la cine s'o ccră. În județalii Covurlui, Sucâva. 
și Nemţu, în partea muntelui, flicăuli în sâra acesta își iea 
mir6sa, acasă la dinsulii și flăcăii și cei-lalți ce se mai întem- 
plă chiue de-ţă icati audulu. | 

Cum aii ajunsi la casa logodnicului, punii pe miresă în 
fandulă patului, unde stă fâri a pune mâna pe nimic, de 
unde şi proverbulii: „Ce ședi cucustă ?n fundulii patului ca 
o mir6să?* De la hornii și pân” la căpătâiii întindă o frân- 
Shiuţă, pe care atârnă o prostire albă, frumâsă, de bumbacii 
subţire, cu vrâste de borangicii, de bumbăcelă sai arniciu 
Saii chiar cu vrâste de lână. În Tâmădni, Stoicani, jud. Co- 
vurluiă, le faci cu horbotă lucrată, de mână. Mirâsa stă totii 
timpulă sub prostire, ferită de ochii bărbațiloră și așa stă 
două sait trei săptămâni până sai scosi hântiile ȘI Sat fă- 
cutii strigările. Sora mirelui stă cu miresa ȘI nu face unii 
pasii de lângă ca. În acesti timpă numai femeile, ce ducă 
ploconii miresei și cerii s'o vadă, poti trece după, perdea. 

Tatălui băiatului, cu mat mulți prieteni și nâmuri, la Is- 
trieni, se ducă să csră răspunsul ce-lă aşteptă, de optii dile,
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care respunsii fiindă prielnică că petreci mâncândi şi bendă 
în sănătatea familiei amândororă părțilori. Cu acesti pri- 
leji se amână facerea contractului de căsătorie pentru duuă 
săptămâni. Atâti femeile cât și mirele și mirsa lipseseii; 
la aceste desbateri numai sexului bărbătescă 'ală: familielorii 
în chestiune caută a se înțelege și a se încuscri, și tocmai 
după două săptămâni tatălu împreună cu fiului se duci în 
casa miresei, aducândă cu e o căpriră, pe care o prepară 
la masă. Tinărulu dă fetei veriga de logodnă, prin care se logo- 
descii şi împușşcături de pistâle anunţă vestea, îmbucuritâre.“ 3) 

In Macedonia: Cruşova, Bitolia, logodna, se face sera, şi 
după ce ai schimbati inelele, pe care le pune preotul în- 
trună ţirii (ciuri) cu nohot, strufide, migdale; iar după ce 
a schimbată inelulii aruncă nohotuli și strafidele pe capulii 
miresei, mai întâiii preotuli apoi fie-care din 6speţi aruncândiă 
câte o mână. 

„Logodna. se face în modylă următoră : părinţii flăcăului 
trimită la părinţii fetei unuli sit mai mulți peţitori, cari dai 
semnulii, adică duci unii inel legati cu cordea vinătă sati 
roșie și mai multe monedi de aurii. După ce părinţii fiăcău- 
lui şi ai fetei s'aii înţelesti între ei asupra, logodnei, urmeză 
schimbarea, inelelorii, care se face numai între părinți, fără 
ca viitorii soți să iea parte la acestă ceremonie. Iu timpului 
când se face schimbarea inclelorii, se dă cu puşea la casa, lo- 
godnicului ; iar la casa logodnicei se împușcă în semnii de res- 
punsii. i | 

In genere logodna se face sâra și cei invitaţi se duci 
și se întorci cu torţe aprinse, fiindă însoțiți şi de 'multe ori 
de ghifţi (scripcari Egip. ţigani lăutari), urândii fie-care unulii 
după altul. Să daneza, sa încherdisescă. si na oră tra cta: 
să trăiască, să se folosâscă, și acestă logodnă să fie o dată pen- 
tru tâtă viâţa. Câte o dată însă, fârte rari, 6speţii rogi pe 

*; Jistorische, Geographische, und tatislisehe Darstellung der Istrischen Halb- 
insel.
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pă părinții fetei, ca să le-o arate, când atunci. îi faci mestere, adică îi daii fie-care câte unii banii de aurii, sait alte daruri fomeesci, inele, cercei, iar ea spre mulţiăinită săruta mâna, Ja, toți, fie, bărbaţi, fie femei. 
În Pindă pe lângă acâsta mai este obiceiul să se aducă la casa logodnicei o pede (lipie mare) înfrumusețată cu deo- schite desemnuri încristate, facute în aluată cu virfulă cuți- tului mai "nainte de a se pune la coptii, precum Și ună pa- gură (ulciori de metal), avendi legati de elăi mai multe mah- mudele. Pedsua se înrelesce întrună serveti și se pune pe capul unci fote, care intră în ogradă cu ea, după acea se aduce de asemenea ȘI din partea, logodnicei ună pagură cu rachiii și, amestecându-se apoi rachinli adusă de la logodnică, cu celii de la, logodnic, se cinsteseii Ospeții și se punii la masă ȘI după, ospătare urâză cu toții să trăiască. După unii timpă ore-care se face: schimbarea de darui reciproce între familia logodnicului și a logodnicei. Aceste daruri constati din cămâșă, colțuni și alte lucruri, mai cu s6mă relative la îmbrăcăminte. În genere, nici o dată, nu se cercetâză ce zestre are fata, mai multă încă, în multe comune precum în Crușova ș. a. este opriti prin o disposiţie comunală a se cere vro zestre de la părinţii fetei. - 

Fata o dată logodit trebue să facă tote chipurile, ca să nu vadă nici să se întâlnâscă cu logodnicul ci și dacă din întâmplare îlă zăresce, atunci plecă 'ochii în pămînti şi nu se uită la dinsulii“,:) | 
La, Macedonienii din Vlaho-Clisura, la logodnă s'aduniă tote rudele și facă ună bairamă strașniciă. 
Logodna, ține o lună, trei luni, jumătate de anii ȘI chiar câți-va ani, în care timpă logodniculii se duce după negoțiă; fata însă-i ținută, Saștepte, până, va, veni de la clă scris6re, că nu mai pote s'o ia, ceea ce-i mare lucru și numai fârte 

Da 

1) Burada, Revista pentru Istorie, Archeologie şi Filologie.
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rarii se pote întâmpla și numai atuncea, se pote mărita, cun 
altul, când scie de bună, sâmă că i-a murită logodnicul. 

Nicăeri n'am audită să aibă bârbatulii atâta, respecti de 
_femee ca, acolo, şi de accea în Macedonia se găsescii cele 
mai bune mame de familie, și o ruşine mai -mare pentru o 
femee n'ar put fi decât să înstreineze pe tatăl de copiii săi. 

În România logodna, nu este așa de puternică ca, la Ma- 
cedoneni, după cum se vede și din pravila lut Vasile Lupu Voi- 
vodă, pag. 84: . | 
„Când se va tocmi uni omii c'o femeie și se va, logodi 

„şi-l va, dice să-lii aștepte până întruni anti Şi atunci să se 
cunune cu dinsa, după aceea se va prileji până la, acea vreme, 
să, pureâdă, să 6să, dintwaceli locii, atunci acea femee ce se 
dice logodnica nu va fi datâre să umble după logodnicii.* 

În pravila lui Mateiu Basarabii iată ce se dice asupra 
logodnei: 

„Glava 173 Nearama, împăratului Alexie Comninuliă 
„Blagoslovită, caste vreanea, logodnei şi a nunței, când easte 

bărbatulu de 14 ani şi muearea de 12; zar mai "nainte de 
14 a bărbatului şi de 12 a muearei de'se vorii face logod- 
nele și legăturile cruciși și sărutările, acestea logodne nici sunt, 
nici se chiamă adevărate; iar logodnele cari se facă, în vre- 
mea care am disi mai susă, acelea nu se strică, dacă se faci 
cu socotință, nici la tocmirea, zestreloră : se mai scrie .soco- 
tință, de aceea înainte iară însă logodna, de la acea. socotire 
nare putere de acolo, ci are de la Stele molitve și de Ia, 
ruga lui Dumnedei pentru aceea sunt nedespărţiți şi nedes- 
legaţi, numai ce se desparti, care se află cu vină întru fără 
lege, că cum se despartii nunţele pentru vinele lori așa și 
logodnele; iar câte logodne se facii în 11 ant și mai josă, 
acele tocmâle de loci a, logodnei” pre lege n'aii ci să face ; a- 
cesta, ca să aibă nedejde înt'aceea, care faci logodna aceea, 
adecă tocmâla nunţei. * 

Când logodna se face în S-ta biserică, de către preotii, 
Sevastus, Nunta. 

5 
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cată ce spune Molitvelniculă: „după dumnedessca, leturghie : 
preotulă gătindă tetrapoduli în. mijloculă bisericei, pune S- ta. 
evanghelie pe dînsulă, aprindândi Și faclele în sfeșnice, şi vi- 
ind cei ce .vori să se logodâscă staii în mijlocii înaintea: 
tetrapodalui și: luândi preotulă inelele lori le pune pe sfinta; 
Evanghelie : celt de aură (de va fi) de-a, drepta, iar celă de ar- . 
gintii de-a stinga, dândi nașilori făclii aprinse să le ţie la 
spatele oră. 

„Şi bine cuvîntândă de 3 oră 1 capetele loră, cădesco după 
obiceiă; deci de: va, fi diaconi dice : 

„Bine cuvinteză, stăpâne. 
„lar preotulă dice cu glas: 

| „Bine cuvintatii este Dumnedeuli nostru tot-Vauna acum ; 
ȘI pururea: şi. în vecii vecilor. 

„Strana ; Amini. Diaconuli : cu pace Domnului să ne ru- 
gămu. Pentru pacea, de susi şi pentru mîntuirea, sufletelorii 

„nostre, Domnului să ne rugămii. 
„Pentru. pacea a tâtă lumea, ȘI pentru buna stare sfin- 

teloră lui D-dei biserici sase Domnului să ne :rugămiă. 
„Pentru s- ta casa acâsta, și pentru cei -ce intră într'ânsa, 

cu credinţă și bună smerenie și cu frica lui Dumnedeii, Dom- 
nului să ne rugămi. 

„Pentru Archiepiscopulă nostru (cutare) ȘI pentru cinstita, 
preoție și întru Christos diaconie, ȘI pentru totă clirosulii şi 
norodulii, Domnului să ne rugămii. Pentru bine credinciosulii 
Împăratulii nostru (cutare) și pentru totă curtea, şi ostașii lui, 
domnului să ne rugămii. 

„Pentru robii lui D-deii (cutare) cari acum se logodesciă 
unul en altulă și pentru mântuirea lori, Domnului. să, ne 
rugămi. 

„Pentru ca să le dea, lori fii spre moștenirea, nmului şi 
tâte cererele cele către mintuire Domnului să ne rugămii, 

„Pentru ca să li se trimâţă lori dragoste desăvârșitii paci-. 
nică şi ajutorii, Domnului să ne rugămil.
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„Pentrn ca să se păzâscă ŞI să se bine-cuvinteze ci în- 
tr'ună gândă și credință, tare, domnului să ne rugăm. - 

„Pentru ca să se păzâscă ei întru viaţă și petrecere fără, 
prihană, Domnului să ne rugăm. cc 

„Ca Domnulă D- deuli nostru să le dărudscă lori nuntă 
cinstită și pată nespurcată, Domnului să ne rugămiă. 

„Pentru ca, să se isbăvâscă ei ȘI noi de toti necazuli, mâ- 
nia, și nevoia, Domnului să ne rugămă, 

„Pe prea S-ta curată, prea bine cuvîntată, slăvita stă- 
pâna n6stră de Dumnedeii născătâre și pururea feci6ră Maria, 
cu toţi sfinții pomenind”o, pe not înșine şi unulă pe alta 
ŞI t6tă viața n6stră lui Ch. Dumuiedeii să o dămi. 

» Vozglașenie : 

„Că ţie se cade totă slava, cinstea şi închinăciunea Ta- 
tălui şi Fiului şi S-tului Duhi, acum ŞI pururea, și în vecii 
vecilorii, amină. 

„După aceea dice cu glasii mare rugăciunea acâsta.: 
» Dumnedeule celii vecinicii, carele cele răsipite le împre- 

unezi întru una și ai pusti legătură dragostei nestricată ; cela 
ce ai binecuvîntatii pre Isac și pre Rebeca, ' ŞI ai arătatit 
pre ei moșteni făgăduirei tale, Insuţă binecuvintezi ŞI pre 
robii tăi aceștia, povăţuindu-i pre dinșii spre toti lucrul bună; 
că milostivii ȘI iubitoră de 6meni Dumnedei oști și ție Slaxă 
înălțămă, Tatălui și Fiului și S-tului Duhă, acum ŞI pururea 
ȘI în vecii veciloru. 

„Strana : Amin. 
„Preotulă: Pace tuturorii. Diaconul : capetele v6stre Dom- 

nului să le plecați; și preotulă citesce rugăciunea acesta în 
taină : 

„Dâmne D-deuli nostru,. cel ce din păgâni mai "nainte 
ţi-ai logoditii biserica Pectâră curată, binecuvinteză logodna a- 
cesta și o împreuneză ȘI * păzesce pe robii tăi aceștia în pace 
și întruni gândi. |
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» Voaglaşenie: 

„Că ţie se cade tâtă slava, cinstea, și închinăciunea Tată- 
lui şi Fiului şi S-tului Duhă, acum ŞI pururea, și în vecii ve- 
cilorit.. Strana.: Amin. Apoi luândi preotulit întâi Inclală, cel 
de aură face chipulă cruce asupra bărbatului dicându de 3 ori: 

„Logodesce-se robulă lui Dumnedeă (cutare) cu râba lui 
D-deii (cutare) în numele Tatălui și alu Fiului şi ali S-tului 
Dahiă. acum și pururea și în vecii veciloră. Amin. 

„Deci îi pune inelulă în degetulă mânei drepte, așijderea, 
și muerei dândi celă de arginti, dice: Logodesce-se râba lui 
Dumnedeiă (cutare) cu robulă lui Dumnedei (cutare) în numele 
Tatălui și alu Fiului şi ali S-tului Duhi, acum ȘI pururea, şi 
în vecii vecilori. Amin de 3 ori, ȘI iară îi pune inelulă în de- 
getulii mânei drepte; apoi nunuliă schimbă inelele. Deci dice 
preotalii rugăciunea acesta: 

„Dâmne Dumnedeuli nostru, carele dimpreună. cu sluga. 
Patriarhului Avramă ai călătoritit în Mesopotamia, trimiţân- 
du-lă să logodâscă, muere Domnului stă, lui saci, și prin mijlo- 
cirea, scâterei de apă i-ai descoperiti să-i logodâscă pre Re- 
veca, însuți binecuvintezi logodna robiloră tăi acestora (cu- 
tare) și întăresce cuvîntulă cel grăiti la dinșii, întomesză. 
pre ei cu S-ta împreunare cea de la tine; că tu din înce- 
put aă zidită partea bărbătescă, și cea, femesscă, și de la tine 
se împreuneză bărbatului muerea, spre ajutori și spre ur- 
marea numelui omenesci. | 

„Însuţi dar Dâmne, Dumneqeuli nostru, cela, ce ai trimeste 
adevărul “preste moştenirea, ta, ȘI făgăduinţa, ta preste robii 
tă, părinţii noștri cei aleşi ai tă, întru fiește care neami și 
neami; caută spre robulă tău (cutare) ȘI spre r6ha ta (cutare) 
ȘI întăresce logodna, lori întru credinţă și întru unii gândă și 
în adevără și în dragoste: Că tu Dâmne ai arstat să se dea. 
logodire și să se întarâscăi întru tote, 

„Pentru inelii s'a dată lui Iosifă stăpânirea, în Egiptu. Pen-
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tru ineli s'a proslăvitii Daniilă în ţara Vavilonului. Pentru inel 
Sa arătatii adevărulă Tămarei. Pentru inelă părintele nostru 
celii cerescă s'a făcuti îndurată spre fiulă să, că -a disu : 
Daţi inelulă în drâpta. lui, și junghiindu vițelulă cel: grastă 
mâncând să, ne veselimii. Acestă drâptă a ta pe Moise.T'a 
într'armati în Marea Roşie, că prin cuvintulă .tăă celui ade- 
v&ratii cerurile sai întărită și pămîntulă s'a întemcati, Și 
drâpta, robilori tăi să se binecuvinteze cu cuvintul tăi celă 
puternică și braţului tău celă înaltă. Însuţi dar și acum 
stăpâne binecuvinteză punerea acâsta a, ineleloră cu binecu- 
vîntare cerâscă, și ângeruli Domnului să mârgă înaintea lori 
întru tâte dilele vieţei lori. Că tu ești celui ce binecuvintezi 
şi sfinţescă tote câte sunt, şi ție slavă înălțămă Tatălui şi Fiului 
și S-tului Duhii, acum şi purarea şi în vecii vecilori, amin. 

„Deci ectenia acâsta : Miluesce-ne pre noi D-deule după 
mare mila, ta, rugămu-ne ţie audi-ne şi ne miluesce. 

„Încă ne rugămi pentru împă&ratulă nostru (cutare). 
„Încă ne rugămi pentru Arhiepiscopuli nostru (cutare). 
„Încă ne rugăm pentru robii lui D-qei (cutare) cari s'aă lo- 

goditii unuliă cu altulă, pentru sănătate și pentru mântuirea lori. 
„Încă ne rugămii pentru toți, frații. noştri și pentru toți 

ortodoxii Christiani, ? | a 

| „ Vozglașenie : | 

„Că milostiv şi iubitorii de Gmâni Dumnedei 'ești și «ţie 
slavă înălțămă Tatălui și Fiului şi S-tului. Duhi, acum și 
pururea, și în vecii vecilor. Amin. | a 

„După acea opustulă.* . . SR 

2. Croitulu. 

Vine şi diua croitului. La casa mirelui se adună n6mu- 
vile, prietenii şi cunoscuţii. Mirele aduce miresei daruri după 
voe și putință, de asemenea, vinii şi pâne. Vo doi flăcăi se
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„ducii de châmă, o nevastă, meșteră în ale croitului. După ce ai adus'o ea se totii apără, că ce ati cu ea, să-i dea, pace, și totă: ba că nu scie, ba că nu pote; până în sfârșit se prinde a măsura, pe mire; atunci mirâsa seste din ladă unulă sait, două valuri de pânză. | -. Ce.le mai întindă, ce le mai j6că. flăcăii şi nevestele! 
„ Câte una din neveste mai bună de gură numai strigă: 

Mai daţi-o şi pe la noi 
S'o- cătămi de lătunoi. 

„Din altă parte mai sare una: pia să vedem dacă şi la pânza miresei aceștia; 

Între iţe şi ?ntre spată 
Pasce-o iapă *'mpedicată, 
Intre ițe și fuscei 
Pască o sută de purcei ; 
La sululă de dinapoi 
De-sii o sută lătunoi, 
Și la celă de dinainte . 
Naiba să le ție minte. 

Omenii facii voie bună; nevasta, ce croeşte, vădândă că, nu mai are sfârșitii, hîţiă, le smulge valuli de pânză din mână, măs6ră pe mire și în locii să măsdre ca, Omenii face 
tote coinediile. 

De croitii mirsa trebue să croiască, ca să mârgă bine; ȘI de mircsa, nu pâte ds rușine sai de nesciință, atunci cro- esce totii nevasta, ce-a, măsurată, căreia, îl faci câte și mai câte şotii. De dă să se așede pe scaunii, pune-te, dacă ai cum, 
Scaunu-i pe o costă, sai cu picidrele în susii; îl mai întârnă, Și când să, se așede, numai că-i se rupe unii picioră, ce d'a- bia era întinată, huștuliucii joi. Și trebue să fie hâtră, să p6tă păzi scaunulă atât de bine, ca să nu se vadă, la pă- mânti ; atâta caută so păcălescă cei-lalţi. 

lea fârfecile în mână, dar să taie, cum naiba ? când le. apucă, de ascuţișii, când de-a curmezișă, ba că, fârfecele-st



1 lave ya - 

71 | 

tocite, ba că-sii cătrănite,. făcândă Gmenii să .rîqă şi: dândă 
mirelui a, înțelege, că, trebuescii unse, și el numai. decât.cin- 
stesce cu rachiă, când dă fârfecile să prindă numai ce--lasă 
mai scurtă de.ună cotii. „Vai de mine“ strigă Gmenii, .ce 
facă, d6ră nu-i copilă, lasă. mai lungă, după măsură.“ Atunci 
întrece d'un stînjini, da, ce- faci? nu e lungi câtii: lumea; 

„tacit hazii cu toţii și cu vai nevoe- o înduplică să taie câtii 
trebue; când fârfecile ai începută a croi în pânză numai 
ce audi afară, bof!.bof! bof!, cum descarcă câte-va, pusci; în- 
truniă câsii bună, cu norocii, cu norocii, se aude din tste 
părțile. După ce saă croită schimburile mirelui, le croescii 
pe ale sâcrei şi pe ale cumnatelorii, pe urmă punii la masă 
și-i cinstescii. De nu le dă mâna saducă lăutari, celi puţinii 
unii flăcăi cu fiuerulii să învârtâscă vo două jocuri. 

"Se învoescii pe când să -m6rgă după cumpărături și înts”o 
târqie vreme se împrăștie chiuindi şi împușcândi. 

3. Până la nuntă. 

A doza, qi după croită, des de diminsţă, logodnica merge 
în sată pe la case, 'unde scie că sunt fete mari şi după pu- 
terea ei chiamă, două sait patru ajutâre, cari ait să-i fie și 
drușce. | 

La Ruși drușca şi buiaran (vornicei). 

Dpyuna crapma. Crapmiă Goa'puuv. 

Apyura Apyne, Dptomii Goa'puu». 

Anywuna peria. Tperiă Goa'punv, 

Le cere de la părinți și le iea acasă la, ea, unde are să 
le ţie până, după cununie. 

„În. Nerecchta, după logodnă tote prietenele miresei .s'a- 
dună, la dînsa, și rămânii ca 6speţi la ea până după nuntă şi 
cu câtu-sii mai multe cu atâtii e mai mare ondre pentru mi- 
resă. De obiceiii vinii până la 16 fete înta'o casă..La țară 
prietenele se ducă în fie-care qi la mirâsă, ca să-i ajute la,
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lucru. :) Druscele saă surorile de mir6să se pună pe cusută; iar miresa nai multi arată și mai multi stă, că greulu nu trebue 'să-lă ducă ea. Fetele tâtă diulica, ridă, vorbescii, ŞU- guescii; când e la unii loci tinereţea, cu veselia risulă vine re- pede, parcă, te miri de atâta, isvoră, 
Nu rare ori vine ȘI mirele cu câte-unti flăcăii doi să, le mai ţie de urit, și treba merge bine. Câtă-i fata logodită, casa-i plină de voe bună; aceste-sti dilele cele mai fericite din vi6ţa unei femei, de care-și amintesce.cu dragii până şi n cele mai adânci bătrânețe. Cum îi omului: de și acestea-sii dilele cele mai senine din viţa fetei, totu-şi ca, n'aștptă ni- micii să, trâcă, așa, repede ca, ele. Iată cum numără logodnica dilele săptămânei din naintea cununiei, socotind că pote „astă-felă voră trece mai repede: 

| Luni, Marţi una 
Mercuri, Joi două 
Vineri, Sâmbată trei 
Duminecă dura cu căruța. 

În Dobrogea, fata, nu pote merge nică la nuntă, nici la horă, nici la, ori ȘI ce de felu de veselii, chiar nici la, vecini, afară decât într'a, murgulii se duce la, apă, că-i mirâsă și i-s'a 'nchisă calea 'n codru. 
De mirii îsi dintr'ună sati, duci o dată colaci la stăpâ- nul moşiei Și nunului, iar dacă-sti din dou sate, în răstimpul până la nuntă atât mirele cât și mirâsa ducii colacii în deosebi. | 
În deobștie stăpânului moșici îl ducă colaci, două găini, sai doi claponi, el le dă țidulă de o vadră, sai două de rachiu şi chiar alte cele, după cum îlă lasă inima, Stăpânulă mirelui de o-dată nu le dă, decât o mică, cinste. 
Toti în acestă timpă se gândesc pe cine să iea, de nună. De regulă se alegi gospodari în fiârea vieţei, cari ducii casă 

1) Die grossrugsen. O. F, A. Diiringsfeld.
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bună, fiindă credința nestrămutată, că după cum trăescii 
nunii așa aă să trăiască și finii. De gospodarulă: ce trăiesce 
r6ă cu nevasta, se ferescii ca draculi de tămâe, omuli văduvii 
nu-i de buni augură, holteiulă tomnatică nici atâta. Rari, 
rară se vădii copii nuni mari, de şi- si de bunii augurii, dar 
nu sciii purta, cinstea, nunței. 

Omenii bătrâni de toti iar nu se credi în stare. Se mai 
caută încă fârte multi să, fie copiii celui ce Pa cununatii pe 
tata, saă să te cunune celă ce tea botezatii şi de acestuia 
i Sati sfârşită dilele, sau e dusă de pe locurile acele, ceea 
ce se întâmplă, rară, de vreme ce aşa e românulă, bucata de 
pămîntă ce la crescuti pe elă şi pe părinții lui aceea, trebue 
să-lii și odihnescă, și de nu mai găsesce din cei ce i-sti datori 
să-lii cunune, merge la, nâmuri de ale lori, la stăpânulii moşiei, 
dacă-i boerii veșnică nu uni veneticii, sai în sfârşitit la, vruniă: 
altă omiă, cei vrednici de trâba asta. 

Colacii nunului se pregătescii astii-felă: Întro covăţică 
nouă așadă pâne, vint, untă-de lemniă, rachiă, smochine, por- 

tocale ș. a., după putere; le acoperii c'ună barizii verde sait 
roșu şi-lii ducă nunelorii, de poftire. În deobşte, tatălui fetei 
cu flăcăuli ducă colacii; dacă gasda primesce colacii şi mul- 
țumindu-le îi cinstesce, dicându-le: bucurosi, bucurosi, semnii 
că, se prindă nuri mari; iar dacă, după ce i-ai cinstită, își 
facă gospodarii trebă, pe afară ş'apoi nevasta sa duce la. Jadă - 
de scâte din pălămida, lădei uni galbeni sai doi, ca. să le 
acopere cheltuelele, îi semnii că nu primesce şi trebue. săzși 
caute unii altă nunu; dar una ca asta se întâmplă, fârte rară, 
căci una, din datoriele fie-cărui creştin e să facă, casă și să 
creştinâscă pe cei ce vină cu rugăminte la, dinsulă. 

Şi de unde ai 

Şi de unde nai 
Trebue să dai 

- acum când poţi să bucuri şi tu pe alţii, că pe cea-laltă, 
lume și Dumnedeii te-a bucura pe tine.
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Că te-a lua de. mâna dreptă 
Și te-a duce pe ctirarea drâptă 
La mese 'ntinse.. 
La făclii aprinse 
La bucate bun, 
La pahare pline. 

După ce 6menii Și-au luati grija de nuntă, scoti hârti- ele de la primărie ȘI vorbescă cu preotulă, de face trel stri- gări în trei Dumincci dearândulii, fără de care Strigări nu se pote face cununia. Aceste strigări sunt pentru ca să se ve- stescă, norodului nunta, cutiruia, cu cutare, că de vorii fi cutm-va, rude să se arate la, preoti. | ! „În acesta timpă atâtii mirele cât și mirsa caută să gă- sescă scripcari și de nu găsescii la ei în sată, cantă 'n alti sati, Sail, cum e vorba românului, îi caută 

Peste nouă miti, 
Peste nouă țări, 
Peste nouă împărății, 
Peste nouă viniţii, 

Căci nu sa mar pomenită nuntă fără lăutari, afară dâră. dacă mirii ai mai pusti cununia. Așa s'a deprinsi Românulă, să-i cânte lăutarulă la, nuntă, în cât dese ori numai ce au, că nu se pâte cutare lucru, cum nu se pâte nuntă fără lău- tari. Mirele-și alege 'n Oltenia cumnati de mână, în Mun- tena cumnată de ginerică, în Moldova, vornicelă, vătăjelu sai vornică, în Transilvania colăcerii sait grăitoră, chemătoră în Dobrogea, deverică (deverigă) diavoră de la djeveruli Sârbiloră Și Bulgarilori. Pe lângă aceștia mai sunt starostii, stolnicii, sfetnicii; iar pe lângă, drusce, drusca, surori de ginerică, su- rori de mirâsă, mai sunt încă vornicese, stolnicesele, călțună- vesele și trepădătârele, 
n Oltenia cumnatulă de mână duce totă greulu. Elă trebue să cumpere tote darurile miresei. Acestă obiceră. se află și la clasa cultă pe unele locuri; așa în Judeţul Me-
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hedinţi, cavalerul de onâre cumpără miresei darurile. În Mun- 
tenia acestă sarcină e mai multă asupra nunului, iar în Mol-- 
dova datoria mirelui. 

Întro di de tîrgii tinerii cu părinții lori mergi după 
cumpărături pentru nuntă. 

Câte-o dată fata rămâne acasă, Tirguescii mai întâi cele: 
pentru masă şi mai alte lucruri, ca după puterea, ba, chiar Și 
mai multii decât puterea, loră, că de multe ori ţăranulii se 
înglâdă în datorii, numai ca să- -ȘI ridice nunta; să scie bine 
că s'a vinde 'n Turci, trebue să vie acasă cu căruțele "'ncărcate, 
căci altă-felă cu ce să stea înainte la atâtea suflete, „La Por- 
tugezi unele familii se ruinâză, cu cheltuiala nunţei,“!) 

1). Pyrinăische Halbinsel. O. Freiherr von Reinsberg. Diiringsfeld. Hochzeitsbuch;



a] III. NUNTA. 

„1. Joi cernutulu, jâcă sitele, batu sitele, plăcinte. 

„La Albanezi încă, de Luni ducă făina, la, mOră, de aceea 
acâstă, di se chiamă diua făinei : Mehlmontag.«:2) 

In Dobrogea de Mercuri încă schimbă plămădela,; mirele 
„trimete prin cumnatul de mână o turtiță de plămădâlă la 
mir6să, iar de la, mir6să o femes duce o turtiță de plămă- 
dâlă la casa mirelui. 

Joi după ce vornicelulă, cumnatulă de ginerică ori de- 
verica a poftită tâte casele din sati la casa, miresei, unde le 
cinstesce cu rachii ori cu apă cu zahariă, atunci vornicelulă, 
care-i tot-d'a-una omu isteţă și bună de gură, silesce pe fete 
să nu se'ncurce, ci la tr6bă; rară, rară vint și lăutarii. 

Vornicelulii duce dimerlia cu grăi în capi, fetele cân- 
tândă după elă, și aşa mergi până, la o casă, unde este Tâş- 
niță; gospodina-i primesce cu cinste, ci se râgă să nu bănu- 
jescă, că are să râșnâscă pentru nuntă. „Toti supărări ca a- 
ceste să, avemi câtii omu trăi.“ O fată cu părinți pornesce 
râșnița, ca să fie cu norocii. „La Albanezi este obiceiă, că 
fata pe lângă părinți trebue să aibă câtă so pute mai mulţă frați, fie ca câtu de săracă e socotită ca forte norocită.t 2) 

După, ce fata cea începutii a râșni s'a, obosită, vine alta „la rendă şi totii așa până sa mântuiti totă grâulă de râșnită. 

  

1) Ida von Diăringsfeld, Die Albanesen Hochzeitsbuch, 
'3) Ida von Diringsfela, Die” Albanesen Hochzeitsbuch.
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Vornicelulă le totii zoresce,. că, altu-feli nu le dă stafide; la urmă. 

vorniceluli le împarte pâme (stafide). Lăutarulu suit flăcăuli: 

cu fluerulă, ce-i cu ei, mai dice o horă. 

Fetele se prindi râtă, iar. în mijloculă horei, vornicelulăi ŞI 
cu gazda frământă pămîntul; de gasda-i slabă îi prinde'n 
joci fata sai nora. Hora, s'a, mântuitii; cu toţii iaii diua bună, 
cu „berechetă, cu berecheti să vă fie,“ îi petrecă până, departe. 
Vornicelulă cu demerlia, 'n capi merge înainte, iar fetele ne- 
căjindu-lă toti drumuli, mergi până la casa, miresei. 

Sâcra cea mică aduce două coveţi curate şi le așadă în 
mijloculă casei, una în alta, deasupra, pună trei site una peste 
alta. Unii băeţelă călare pe-o șea, stă lângă covată, şi c'o lo- 
păţică toti iea făină dintr'unu sacii ș'o pune în sita cea, de 

deasupra. 
"În Dobrogea, se alege numai o fată. S6cra mică o l&gă 

la capii c'unii barizii naraznati şi pe dinainte-i pune uni peş- 
chiră. Deverica totă pune făină în sita, de deasupra. Cine-va 

din casă îi aruncă în sită bani, stafide, cari remână ale fetei. 

Fata, după ce a petrecuti făina printr'o sită, o petrece 
din: noă prin a doua șapoi prin a treia. În. timpulă. acesta, 
fetele cele-lalte-si la joci, rămâindă numai fata cu părinți 
să mântue făina de cernută numai printr'o sită. 

În Moldova, unde băeţeluli, călare pe o şea, târnă fâină 

în sita, cea de deasupra, se alegi trei fete cu mamă și cu tată, 
al cărori părinți să nu fie priminiţi; fie-care luândi câte-o 
sită, o cerni una. deasupra, alteia şașa de binișoriă, ca nu 
cum-va, să, se ciocnâscă, căci atuncea, va, fi sfadă, şi traii răi 

în casa tineriloriă. | , 

După ce s'a mântuiti făina de cernută, mama miresei * 
iea o mână şi presară cu ca capulă miriloră, ca s'ajungă a-: 

dâncă bătrâneţe şi părului să le fie albă ca făina. Plămădesci, 
pună la doşpită și după ceai frământată aluatul, o femee: 
fură o fârmătură şi vrea, să-lă murue pe mire, care de vrea. 

să scape trebue să plătâscă,
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„Obiceiulă de a mânji pe mire cu aluaţii e întocmai și la, Albânezi. ') Aluatulu îlă învălescă întruni: prosopi, 'vor- nicelulă face cu el semnul crucei mai întăi în mijlocului Casei, sus în grindă, apoi la ușă, de acolo îl scâte afară și-lă nai j6că, după ce ai făcută şi la pragi semnulă cruce. Împastă apoi toti aluatulă în două părţi, din cari are Să facă doi colaci, pentru ai rupe în diminâţa cununici, u- nulă în capulă 'mireluj și altulă înti'alu 'miresej, | În Dobrogea din acest aluată fetele facu nouă turtiţe, le ungi cu miere 'și le dai în cuptoră; mulţi însă, ca să nu m6rgă: miere multă, după, ce le-au scosit din cuptoriă, le ungi pe deasupra cu miere, Aşcdă turtiţele d'ârendulu pe o m& Suță, înfigă în cle trei steble de busuiocii ȘI le acoperă ună „bariză naraznatii ȘI le scotă afară cu masă cu toti. Afară, JOcă hora: a - venită și mirele și s'a! prinsă lângă mirâsă, Așcdă masa în mijloculii horei, mai învertescă câtii mai în- vertescă hora, în jurulă ei, iar “după spartulă ei fata ce a cernută făina, rupe turtițe bucățele Și dă, fie-căruia câte o fă- rămătură. Numai mirele și mircsa nu se cade să guste; co- piilori, “ce 'se întâmplă foță le dă dicendu-le: cată Să-ţi aduci aminte c'ai mâncat turtă la nunta, (cutăruia), și ca să facă, haz mai întinde câte o bucăţică” celori” bătrâni, ca să-și a- ducă aminte din tinereţe, 
Asemenea, obiceiii este întocmai la, Ruși cu șișca. | Atâtă la casa mirelui, Câtă' și a miresei se adună fe- mei, cernă făina, cântândi, pe urmibo pliimădescă ; de acolo o lemee svașca merge prin sati la poftită că s'au rugati sa- tulă și mama miresei să vie la făcuti șișche. La șișcă nu “pote merge nici ună bărbată. După ce sau adunată cu tâtele începi a frământa, unele facu foculă, beau rachii ȘI se ve- selescă şi facă așa până la 0 sută sau două sute de șașche, cari-Sii ca, nisce Prescuri dospite. 
m 

1) 1da Diiringsfeld. Die Albanesen Hochzeitshuch. i
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Fie-care gospodină, face atâtea, șaşehe, po câtă e .și sa- 
tulă..de. mare. 

Toti -asemenea,.și la Bulgari. La, ei Joi este svadba, tri- 
meti pe -djeveră (ajutorulii mirelui) și pe sfatulă miresei cu 
ploştele cu rachiu de poftesci tâte: rudele. 

Hora, jâcă în ogradă, zalva (druşca). şi djeverulă cerni 
făina, amândoi.: Zalva. face pită, care până se câce toți pof- 
tiții joci afară. Mirele 'n mijlocul: horeă; djeverulă după ce 
sa copti turta o scâte afară ş'o rupe în capulii mirelui, toți 
flăcăii jaii câte o bucăţică de gustare, de asemenea, daii și la 
bulea (mir6sa); de acolo se împrăștie. 

La Macedoneni „Joi. diminâţa, se: strângit fetele şi. -neve- 
stele şi curăţă grâului şi orezuli și se trămită mai mulţi băieţă 
cu căldărușe să care apă de la trei sipmele, cu care are a 
se plămădi pânea.“1) 

În Vlaho-Clisura, Joi totă diua, stă, masa, întinsă, . 

În Magarova, Cruşova, „Neagoşi, Nizopoli, Joi mirâsa, cu 
vr'o 10, 16 femei se ducă. la scăldatii ; după ce s'aii scăl- 
datii bine, ungi faţa miresei cu uni felă de aluatit: roșii cle- 

“iosă (ceam-ceacâz), care când îlii desprinde de pe -obrazi îl 
scâte toti pufuli. Toti în Macedonia, 'Joi sâra, atâti la mire 

câtă şi la mir6să se adună, la, unulă flăcăii și Ja alta fetele, 
fie-care ducând cu elii câte ceva de mâncare; vre-o două trei - 

fete, cari primescii în s6mă- bucatele, trebue să scie anume 

ce a adusii fie-care; şi după ce aii petrecuti cu jocuri și 

veselie poftescii la masă; către sfârșitii se pune dinaintea, fie- 
căruia, cea, ce și-a, adusii de-acasă, şi ei împărțescă între ei 
bucatele. după plăcere. Pe urmă iar joci şi voie bună. 

Baia miresei înainte de nuntă o -mai întâlnimi încă şi 
la alte popre: = 

Așa, în Grecia, apa hotărită pentru baia, nupţialtă trebuia 
să fie de fântână saii de izvor, întruni cuvint trebuia să fie 

de apă vie. 

1) Burada. Revist. ist., arch. și lol. an II.
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În Troada era renumiti prin o astii-felă de întrebuințare Scamandrulă, în care după Eschile, logodnica, care se scălda, spunea acestă rugăciune: def L00, Sadovoe, cv Iacfeviay. În Magnezia se bucura, de același renume Meandrulă, În Grecia, încă era unii băiată, care trebuia, să, iea apă pentru mire, şi o fată, apă pentru mirâsă, 1) 
După ună obicei fârte vechiă, apa, pentru baia de nuntă, trebuia să fie scâsă din fontâna, Calliroe, care și-a schimbată numele în "Ewyysdrproyes, după ce în timpuliă lui Pisistratu ai închis'o într”o îngrăditură. Notiţele vechilori autori nu se potrivescii asupra acestui punct, dacă a fostă uni biiată sai fată )oozporziţes, căruia i se dase însărcinarea de a, atinge apa pentru baia nupţială ; acestă, părere din urmă ar fi întărită printre alte mărturii de zugrăvela unei vechi cane volcenze (Gerhard, „Ausserlesene griechische Vasenbilder“ III, 306.) n acâstă pictură vedemii în stânga fântâna S-tă Cal- liroe, care izbuenesce dintr'ună capi de leii, pe care se r6- zemă unu fel de atrium dorică. O fată, ţinândi în mână obi- cinuita, ramură de laură sai de mirtii trebuitâre pentru ser- bare, privesce co privire semnificativă cana ce neconteniţiă se umple cu apă, hotărită pentru baia nupțială; alte cinci copile prindii loculii liberă din pictură, unele purtândă pe capii cana, g6lă scmână, a aștepta să le vie rândulă de a lua, apă ; altele din potrivă sunt gata de plecare pentru a, se în- turna cu vasele pline. Dacă se ține sâmă de numerâsa po- pulaţie din Atena Și încă de obiceiulii Atenienilorit de a cele- bra nunțile mai cu deosebire în luna eyi,t6v, în luna nupțială, de bună sâmă se va, întâmpla, că în aceiași di se putea cele- bra multe căsătorii; de aci se pote că dese ori să se fi întâm- platii că mai multe fete tinere de deosebite părechi de soţi, să se întâlnescă la isvorii. O asemenea scenă, tocmai a vrută să represinte pictoruliă. 2) 

    

n, A. Da Gubernatis. Usi nuziali in Italia, Il bagno. p. 140. 1) Carlo Giussani. La vita dei Greci e doi Romani,
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„În India sunt forte multe fântâni sânte, din “ari se 
pote lua pentru baia nupţială, dar mai întâiă trebue să fe: 
binecuvîntătă, 

În Atharvaveda, se păstreză câte-va, formule pentru âst- 
felu de binecuvîntare. | | | 

La, Albanezii din Sicilia o duci pe mirsă la scăldat în 
cântece. În Rusia, încă facă baie atât mirele câtă şi miresa. În 
odaia, de baie şeguescii, ridiă, vorbescii ;  tovarășele spală pe 
tînăra, mir6să, care eşindă din baie cântă dulosii asti-felă: 

lo, pervenuta alPultimo, prego Dio, 
Lo stesso Cristo del c;elo, 
La, Santa Madre de Dio, 
Nella mia bellezza di vergine, 
Con le mie care giovani compagne, 
O larga strada luce mia, 
O larga strada aperta ai sollazzi, 
Ho finito di camminare sopra di te, 
Ho finito di sollazzarmi | 
Con le mie care giovani compagne, 
Nella mia bellezza di vergine. 
Vicini miei, cari vicini a -me piă prossimi, 
Non ricordatevi de” miei dispettucei e delle mie insolenze 
Attribuite, miei cari vicini, | 
Le insolenze alla semplicită delle vergine, 
I piccoli dispetti alla bellezza della vergine ; 
Amara lamentatrice, mi accosto - 
Alla mia pulita camera, 
Al mio vasto cortile, 

Alla nuova porta, 
Agli intagliati pilastri. 

La Români de se face nunta vara, cea ce se întâmplă: 
forte rari, atunci imir6sa și cu mai multe fete se ducă la 
scăldat într'o apă curgătâre; și, de apa nu-i în satulă loxă, 
mergi chiar în ali doilea. și în alu treilea sati; iarna însă 

  

5) A de Gubernatis, Usi Nuziali in Italia. Il Bagnio. p. 142, 

  
Sevastos, Nunta.
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facii scăldătârea în casă, căci în diua cununici are să fie îm- 
părătâsă, de vreme ce arc s'o împărtășescă, preotulă și atunci 
trebue să fie curată atâti cu trupulă câtă și cu sufietulă. 

2. Vineri. 

Claca lemneloriă, adusuliă lemneloriă, lemnele. 

Flăcăii, frumosti îmbrăcaţi, se adună la, casa mirelui ; a- 
colo-i cinstescii, şi cine vrea, le mai dă ȘI câte-o gustare. După 
ce i-ai cinstiti, scoti boii din ocoli Şi caruli sai sania de 
sub șopronii, înjugă boii; sera cea mare ese afară cu unii 
tâncă de nafrămi, cu mâna că lcgă câte-o naframă la cârnele 
boilorii șapoi împarte și la flăcăi. Socrulă colti mare t6rnă 
dintr'unt clondiră totii câte-o ţuică (șipusorii micii), cinstesce 
pe fie-care, și toți flăcăii sărută mâna socriloră, pe urmă își” 
atârnă nafrămile la, pălărie, la coda toporului, Ș'0 pornesciă la, 
pădure; iar cântecele şi chiotele lorii se înalță până la ceri. 
Ajungi în pădure, oprescii carulii; poe! poc! trosc! se aude în 
tote părțile și când celii Mintâiii copacii a cădutii la pămînti 
toţi strigă „cu noroc ! cu noroc !*, s'aruncă asupră-i și-lu urcă 
în cară, şi toti aşa până ce-ati învărvonatii carulii țapănă, îl 
împodobescii cu crengi verdi, oră de-i iarna, caută bradul 
sait vr'o buruiană, ca merişorulă, brebenoculă (immergriin), ce 
nepiisătore de greutăţile iernei nu-și schimbă, fața. 

În vremea, asta, acasă, s6era, mare cu ajutătârele caută 
pentru ale gurei. Mirele ese întru întâmpinare cu lăutarii, hăt 
departe de sată, și ce mai huhură când a intrati în ogradă, 
Socrul îi primesce: „cu ncroci, cu notoci.t 

—Norocii să dea Dumnedei, i se răspunde. 
Lăutarii cântă, cu toţii se prindă de mână Și tragi o 

horă de tremură pămintuli. Câte unulu mai dă o fugă după 
socrul să-lă prindă şi pe elă în danță ; iar alţii aduci s6cra
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de-o pună lângă uncheși și tragi danțulă mai departe, qi- - 
cândi cuvinte de horă sau, cum: le dicii în Ardealiă,. strigături:. 

„. Hai moșule să vedemă 
De mai poţi la bătrâneţe 
Cum puteai la tinerețe 

Saii-'s'o mai necăjâscă pe bătrână: 

Bine şede doi cu doi 

Și uncheșii amândoi. 

În casă așteptă masa; se pună râtă în juru-i Și începe 
cinstea, apoi aduci mâncarea, După, masă iar joci. 

În judeţulă Brăila deveriea merge din casă în casă, pe 
unde scie că sunt fete mari, dându fie-căruia, câte-unt fâșicii 
cu alune, nohotă, stafide şi cu câte-uniă caramfili, poftindu-le 
din partea, părinţilorii (cutărei) fete să vie pe Sâmbătă la drada. 

„La Macedoneni Vineri se trămitii din partea logodnicu- 
lui caii la. pădure, ca să aducă lemnele ȘI două crengi maxi, 
din -cari una, se pune pe ogeagulii casei logodnicului, iar alta, 

„pe ogeagulii cască logodnicei, și celorii ce le-au adusi li se 
dă băcșișii. Lemnele aduse servescii pentru a se face pânea 
Şi a se face bucatele pentru nuntă,; ȘI toti Vineri spre scră 
se frământă aluatul, când femeile tâte 'n cori Și unisonii 
cântă, cânteculă următori : 

Nu va dada s'mi marită Nu vrea mama să mă mărite 
Ma îlidiâce că escu îăică, Ci'mi dice că sunt mică, 
Nică, îică, coperdica. Mică, mică ca păturnichea. 
Scâlă, dado s'mi marită Scâlă mamă și mă mărită 
Nu escu fată de nouă ani Nu sunt fată de nouă ani 

„Di nouă ani calcai tu dece. De nouă ani, căleai pe dece, 
Ma fica, nă ră dada nu mi face. Dar mică încă o dată, mamă, nu 

[mă face.“1) - 

  

5). Burada. Datinele la nunţi ale poporului română din Macedonia. Rey, ist, 
arch. și fl. LĂ
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La Albanezi se ducă după lemne, însă numai femeile, 
chemându-se diua: Hochzeits-Holztag 1.) | E 

La Ruși, de Vineri diminâţă se adună fetele și se ducă 
cu mir6sa, și cu druştele și poftescii şi nevestele lu coroval. 
După ce ai frământati aluatuli, faci din elă ună colaci 
mare, împodobiti cu flori împletite din aluatii Și așa, de mare, 
că deabea îl vâră, în: cuptoră, iar când la scosi totii-deauna, 
strică gura cuptorului Şi pe urmă stai fetele până Pati lipită. 

La casa mirelui încă se face corovai, dar nu se adună 
decât nevestele. De corovai pomenesce și Diiringsfeld. 

De mirâsa se mărită după unii flăcău din altu sată, atunci 
trebue să dea fetelorii și flăcăului din satulă ei masă de des- 
părțire; toți dai câte-uni darii, și în Dobrogea miresa, sărută, 
mâna la toți flăcăii mai vrăstnici decât ca. 

„În Transilvania mirele triinite chemători (totii-deauna, 
sunt doi feciori cu beţele împetelate) pe la aceia, pe cari vo- 
esce să-i cheme la ospăţi ; intrândii chemătorii în casa celui 
ce voră să-lii cheme la nuntă, salută după datină Și unulă 
dintre ei dice: 

— Ne rugămii de iertare, pentru că îndrăznimii a intra, 
în casa d-vâstră, cu ună cuvintii de la mirele N. N.., care 

“se râgă prin noi să nu vă pregetați ostendla de a veni şi 
d-vâstră, poimâne la casa dumnia-loră, la a, d-sale căsătorie cu 
N. N...., într'o di de veselie la uni taeră de mâncare, | 

Ună pahară de băutură, 
La mai multă voie bună 
Să petrecemă împreună. 
Că cu dragă vă vomă vede. 

Sai așa, când intră chemătorii în casă și se închină, 
gazda casei îi poftesce să șccă, dar ci nu ședi ci unulă din- 
tre ci dice: 
PIN 

1). Ida Dăringsfeld. Albanesen, pag. bl. Hochzeitsbuch, bei den christlichen 
vâlkern Europa's.
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“Navemă scaunii de şedere, ' 
Nică locă de remânere 
C'avemi cale de călătorie 

Ca Dumnedeiă să vă ţie. 

„Suntemii trimiși şi la, d-vâstră cu ună cuvintii de la Dum- 
nedei și de la mirele N. N., care se r6gă prin noi să veniţi 
să luaţi parte şi d-vâstră la ospăţulă dumi-sale, poimâne, adică 
Duminecă, 

La ună tăeri de mâncare, 

La, ună pahară de beutură, 
La mai multă voie bună 
Să petrecemii împreună ; 

Cu totă inima vă poftesce 

Și cu dragi vă și așteptă.1e 

a 

În 'Transilvania ' chemătorii mergă numai Vineri pe la n6- 
muri și pe la. toți aceia pe cari vreaii săi poftescă la nuntă, 
Atâtii pe. chemătorulă mirelui cât și pe chemătoruli miresei, 
fetele-i gătesci frumosi cu cârpe (ştergare); le pune râtă la 
pălărie, panglici şi ace cu bumbii; de asemenea oluţulă și to- 
rulă (bastonuli) îi împodobită cu panglică de numai gurgo- 
iulă se vede plinii de rachie; aceste panglice nu le cumpără din 
noii, ci fie-care fată împrumută cu bucurie panglicele, ca, che- 
mătorii să fie frumoși chitiți. 

Chemiătoruli intrând în casă dice: 
-— Norocii buni să dea Dumnedeii. 
Gasda. — Să dea, Dumnedeii, placă-ți sati fii bunti de ședi. 
Chemiătorulă. — N'avemi vreme să şedemii, mă rogi. 

„Şadă binele la d-vâstră, eii mi-oi da solia. 
„Este cuvîntului lui Dumnedeii întâi şi pe urmă a (cută- 

ruia); i-a dati Dumnedei și lui paţineli lucru și nu pâte lucra 
fără Gmenii cei buni și așa, .vă poftesce și pe d-vâstră cu cin- 
ste și cu dragoste pe Duminecă diminâţa la, ună scaună de 

1) Benedictă Viciu: obiceiarile la nuntă în Transilvania.
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odihnă, la unii pahari de băutură,. unii câsi două .câtii o vrea 
Dumnedeii sfintuliă. 

Sfirșindi aceste cuvinte, închină, cu oluțulii și bea şi gasda. 
Acâsta, se petrece în tâte casele unde merge chemătorulă şi 
pretutindene gasda umple oluţulii, sait vornicelulă dice intrând: 

Pa poftită jupânulă mire, 
Și jupânsa miresă, 
Şi socrii cei mari, 
Și nunii cei mari, 
Și noi ostenitori, | 
Că aveți și d-vâstră, fete și feciori, 
Și vă vomii da şi noi mână de ajutoră. 

La Macedoneni chemarea, se face cu plosca de vinii şi cu 
„mere, 

8. Sâmbătă. 

La casa miresei. — Brebenoculă, 

La casa, miresei se adună mai multe fete de o iaă și por- nescit la pădure după brebenocii, până a nu răsări sorele ŞI a se scutura roiia. Cine nu scie ce frumosi e brebenoculii cu fiGrea, lui albastră revărsată,! Iarna, când copaciloră nu le-a, mai rămasă decât scheletul, căci tâtă podâba: lori moho- vită zace la pămîntă, când ventulă mișcă cu putere cren- gele despoiate de frumuseţea, loră, dândă pădurei glasul celă mai tânguiosii, ce strînge inima omului; când pătura de frunde uscate foșnesce jalnicii sub picidrele tale, când morte privesci în tâte ce te'nconjoră şi cu pași șovăitori cauţi cărarea în- gânândă duiosi: 

Asta-i lume "nșălătore, 
Unulă nasce, altuliă mâre, 
Celii ce nasce necăjesee, 

"Celă ce more putrezesce.



57 

“De-o dată, cine scie 'cum ţi-ai vădicatii ochii și de vedi în 
vârfulă vr'unui stejară verdele vâscii, cu ce dragii îlii privesci 
și cum nu te mai saturi privindu-l. D'apoi când întâlnescă 
câte unii palcii de brebenocă, cu frunda îngustă verde închisii, 

:cum își întinde crenguţele la pămînti: elă deșteptă viâţă, voia, 
bună și nădejdea ?n sufletulu tăi. Cu dragoste-lă culegă şi 
cu inimă deschisă aduci acasă smoculă. de brebenocii. Îl so- 

cotesci de buni auguri și că, după cum te-a veselită pe tine, 
așa să mai veselescă şi pe alții şi să nu-lă ai numai pentru 
unit minută de câsi, ci să-lă pui colo pe poliţa de sub icâne 
şi să-l totă privesci verde până ce fumuli Pa înncgri. 

Pote cam aşa o simţire i-ait dusă pe Gmeni să trimâţă 
mirescă bradă şi să-i facă cunună de verde și neveștejitii bre- 

benocii. 

După ce fetele ai culesă brebenocă de ajunsă, Paducii 
acasă şi-lii punii întro strachină, saii covăţică cu apă pros- 

pătă ne 'ncepută. 

In mijlocului casei așcdă masa, adică punii o putină în- 
trunii colții de casă şi una ?n oltulă, aș6dă peste ele trei 
scânduri, le acoperi cu o faţă, de masă, şi-i gata. In mijloculi 

mesei punii patru colacă unul peste altulti, în lăuntru ună 
bulgăre de sare, o huscă (în Bucovina) întu”'o naframă, ce are 

s'o pue mirâsa mirelui în brâu; iar colacii îl iea, mir6sa cu 

ea la casa mirelui, unde stai pe masă până după nuntă, când 
îi ducii nunului. Acâstă naframă, ce-o pune mirâsa mirelui 

în brâit, elă are să i-o dea la cununie, iar după nuntă și-o 
strânge în fundulă iadii, fără a o mai întrebuința vr'o dată; 

numai la mârte i-acopere faţa cu ca. : Acestii obiceiii aşa de 
înrădăcinatii în popori a. trecută în parte şi la clasa cultă, 

unde unele mirese îşi păstreză batista ca ochii din- capii ȘI 
de-o "'ntrebi, „pentru ce facă acesta 2“ îți răspunde, c'aşa-i o- 
biceiulii. Sa 

Unii asemenea obiceiă, cu 6re-cari deosebiri, îli găsimii 

într'o vale din Tirolului italiani.
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nlnt”o vale din Tirolul italiană domnesce uni obiceiii frumosi. În acestă ținută obiceiulă prescrie, că muma, să dea, o batistă de pânză nouă miresei, înainte de a pleca din casa părintescă spre a, se duce la cununie în biserică. 
„În timpulii ceremoniei religise, mirâsa, ține acâstă, batistă în mână, spre a Șterge cu ca, lacrimele în acea di. A doua Ai tînăra nevasta așcdă batista, lacrimeloriă nespelată în ladă, unde rămâne neatinsă, ori și ce star întâmpla. Copiii crescă, se căsătorescă, fetele primescii de la mame alte batiste de lacrimi în familia, cea, nouă: batista rămâne la locului ei. „Ea și-a îndeplinitii însă numai jumătate din misiunea sa, Mori pste generații, mirâsa, de. odinicră a îmbătrânită și-a îngropată pote pe soţulă și copiii săi chiar, și ultimulii dart primită odinidră e fată de la mama sa, na putută încă să-și îndeplinâscă a doua parte a misiunii scle. Dar, în fine, ajunge și acesti momentiă, ochii obosiţi al bătrânei se închidă și pentru totă-deauna, 

„Atunci aceași batistă, care odinidră a Ștersii lacrimele fericite ale tinerei mirese în diua cununie, acoperă buzele palide Și ochii stinși ai bătrânei mârte Și o insoţesce în mormânt ca 0 salutare a aurorei vieței către aurora existenţei dintro altă lume mai bună, = | | La casa miresei se adună câte-va, femei, se așcă după masă și se puni pe alesii brebenoculiă, frunduliță, cu frunduliţă, și totă le prindă cu matase una peste alta, și una de alta, până ce facii o ghirlandă de pusi pe capi. În patru părți ale ghirlundei pună între frunze câte-o băncuţă (dupcă, bucată, de francă), sau Sorocoveții, ca să nu ducă lipsă în vida ci casnică, 
| La- Poloni încă mirsa portă pe capu o monedă, mai pune câte-uniă cățelă de usturoiă, care-i socotită că are puterea de a alunga duhurile cele necurate și de a feri de rzi, 

1) România Liberă, 13 Noembre, 1836.
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Kanitz spune despre obiceiurile Bulgariloră, că la, copi- 
luli mici îi pună usturoi şi mătasă TOȘIE, 1) în cunună. mai 
pună ună cănăfiorii de mătase roșie, pentru c'așa, e bine. 

În Bucovina, femeile taie hârtiuţe poleite, galbeni și albă, 
și le prindu de frundele de brebenoci, unele le lipescă chiar 
cu miere. Când cununa de brebenoci îi gata, patru dintre 
femei o iai eruciși, încungiură cu ea masa de trei ori ȘO 
pună dinaintea miresei; gazda cinstesce nevestele, pe urmă 
tatălă şi mama miresei iai cunana, unulă de o parte și al- 
tuli de cea-laltă şi i-o punti miresei pe capi. 

De mirâsa, n'are părinți, atunci rudele de aprâpe punii 
cununa, iar druştele o înconjră aședându-i cununa, şi prin- 
(endu-i-o cu spelăă; pe urmă stai în așteptarea mirelui, ce 
vine în Muntenia sai Oltenia cu unulă sasi mai mulți braqi.2) 

La casa mirelui. “Tunsuli, bărbieritulă, . 

La, casa, mirelui Sâmbătă tâtă diua, se pregătescă bucatele, 
După ce ai veniti flăcăii cu lăutarii pună unii scaunii 

în mijloculii odăică şi-li aș6dă pe mire. Prin locurile unde 
mirele își iea mir6sa acasă, chiar de la, logodnă, atunci la băr- 
bieriti mirâsa îl ţine oglinda, și luminarea, iar o soră de 
ginerică cu o cumnată, prosopulii. Când nu-i mirâsa, atunci ȘI 
oglinda, o ţine totii o rudă a, mirelui, în vreme ce ună, făcăă 

* 

  

1) Așa-i obiceiul ţăranului : peutru a-și feri copilulă de râă, îi l6gă la gâtă într'o 
punguliță ună căţel de usturoiă, argintii viă într'o alună cu bortă, pe care o as- 
tupă cu csră, camforă și piperiă, pentru ca să fagi rsulă de elă; sa în sfirșită ca 
să-i fie copilul deșteptiă îi câse la gâtii ochi de lupă, 

*) Bradulă pâte să-și aibă obârșia și în credinţa de a atrage asupră-i ura qeiloră. . 
Femcea sălbatecului de are unii fiă unică, alăturea lui face o motroină; pe care o'm- 
bracă la felă cu dinsulă și ce-i mat multi, ba chiar o și desmârdă, pentru a înșela eii, 

Se scio că cea ma! mare parte din Ţiganii lăutari pârtă unii cercelii în: ureche, 
-după cum dicii ei, pentru sunetă. Afară de lăutari, aprâpe la casa ori-cărui țiganii 
unde-să multe fete și ună singură băiatii, îi pună băiatului unii cercelă, ca să-lii iea «ei dreptă fată, 

Acestii obiceiii este răspândită şi printre Români.
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îli tunde și-lii bărbieresce, iar mama și surorile lui plângă de 
'se risipescii. 

Mirele îmbrăcati cu camâșă albă ca helgeă, cusută în 
ă jour pe umere, iar la gât şi pe mâneci tivită cu găurele 

Și pe mărginuţe cu bibiluri. Polele cămeșei sai îsi cusute 
la puntură cu flori pe margini şi cu bibiluri, nu rară se vede 
cu horbotă, cu undrele, sait clar cu 'aculii ciurului. Mai multi 
prin partea şesului flăcăii portă cămăși bătute cu fluturi, 
iar în partea muntelui se văd ȘI cămăși de borangicii alese 
cu bumbăcelă sai chiar cu lână. Mijlocul lo-i strânsă cu 
chimiră cu nasturi albi sai galbeni și cu feli de felă de în- 
florituri de lână. Deasupra câmășei punti o bondiţă cusută cu 
lâneţuri, care de care mai frumosi împodobită, prinsă, la, gâtii 
în doi buznbi, lăsându să se vâdă cămeşa, brâul: și chimiruli 
de care-i atârnată unii smocă de zorzâne, apoi iţari creți 
ca, maculi, și, de-i iarnă, ţine între umere ună sumanii cusutii 
cu lâneţe, apoi o căciuliţă de miel cu creți mărunţei. 

În Muntenia, Oltenia, Transilvania şi în câte-va sate din 
Dobrogea, la casa mirelui gătescii fetele ŞI flăcăii frumosă unii 
bradii cu hârtii poleite, cu smochine, cu migdale, cu nuci, cu 
alune, cu portocale și alte fructe legate de pomii cu aţă sai 
cu sârmă; unii mai unii și covrigei și alte bunătăţi; în Tran- 
Silvania punii bradulă într'o pâne feumâsti cu flori de aluată. 

Prin partea muntelui, afară de acestii bradă, fie-care 
Hăcău are bradulă lui: cu câtă te cobori mai la șesii bradii 
sunt mai puţini la numără, iar la Șesii, pe țărmului stângi 
ală Dunării, e numai câte unulă. Din Jud. Putnei în sust 
atâtă la munte câtă și la șesti; nu se mai pomenesce de bradă. 

De Ia, casa mirelui pornescii nuntaşi; cumnatul de mână 
sait de ginerică duce bradulă într'o mână jucându-lă şi cân. 
tândă; iar stolnicesele sau călțunăresele ducă darurile miresei, 
Șașa, mergă în satulă "miresei. 

Flăcăii miresei căliri pe cai ageri S'ațină să prindă pe nuntașii mirelui când vină, și de 'ndată ce-i zăreseu de de-
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parte, esii înaintea loră și-i fugăresci până pună mâna pe 
dînșii și după cum dice Cantemirii. în. descrierea Moldovei: 
„În log vertosă, îl. punii în dărăţă pe cai; iar la cei mai de 
frunte numai cât îi înconjură rudeniele miresei și luându-i ” 
între dînșii îi duci la casa ej, ca și când i-ar fi robiti; şi 
după ce sosesci acolo îi întrebă pe. dinşii ce caută, iar ei 
da răspunsă, că arii fi trimeși să. vestescă,. răsboiii și 6stea 
încă îndată va, sosi, ca să .ica cetatea,;. Și. după ce dicta că cu- 
vintele aceste îi poftescă în liuntru . şi-i silescii de beaii vr'o: 
câte-va pahare de vină, și 'după aceca îi trimetii iarăși înapoi 

scu vr'0. câţi-va din 6speţii miresei; şi după .ce vădii Gmeniă 
miresei că se apropie mirele, dată dramulti cu ocări şi de- 
grab'se. întorci iarăși înapoi şi dacă poti pe trecătorii mire- 
lui ca să-i ajungă, pe dinşii “apoi asemenea-i l6gă Şi-i ieaă 
împreună cu sine; şi după aceea, adunându-se amândouă părţile: 
de 6speţi, facii întrecere cu alergarea, cailoriă, dându-se bacşişă 
celorii ce se arată mai cu vitejie, adică la, cei proști o na-: 
framă, iar la, cei mai cinstiți postav de buni preții sai vr'o. 

-pânză de mătase; şi după ce trimetii: 6menii înainte ca să 
pue semne unde să alerge, atunci cei ce socotescit că aii cai 

"mai buni dai pinteni și celii ce ajunge întâiii: iea, acelii bacșișii 
singurii din mâna, miresei şi calului săă i-se pune cunună de: 
floră împodobită.“ 

În dist. Botoşani. și Dorohoi flăcăii din satuli miresei 
în frunte cu doi vornicei, ce pârtă pe unii băţii doi colaci 
esii înaintea mirelui din-dată, ce-i zărescii de departe şi fă 
căii din satulă miresei, făcândii r6tă pe lângă, vorniceii lori, 
stait gata, de apărare, ca să nu lase nici unii chip să rupă 
colacii din mânile vorniceilorii. 

De îndată ce s'aii întâlnit cele două cete de nuntaşi, se: 
începe între ei hărțuiala; mirele şi cu nuntașii lui vrândii să, 
rupă, colacii și ceă-lalţă se apără din răsputere, șI numai când 
nuntașii mirelui ati isbutitii să pue mâna măcarii p'unii colacă, 
numai atunci le este învoită a păşi mai departe.



4. Duminecă la casa Miresei. 

Busuioculă, bradulă, mărgelele. 

Când nuntașii mirelui ai ajunsi la, casa, miresei, ograda-i plină de lume. Mir6sa, înconjurată de druște stă în picidre c'o naframă, frumâsă cusută, ?n mână, iar lângă ea o cofă cu apă, deasupra cu uni colaci împletită. 
În Transilvania, colăcarulă și călărețulă nu potă intra, în ogradă fiindii pârta legată cu funii sati cu lanțuri înfăşu- rate cu pae. Starostele-i arată drumulă mai încolo colăce- zului; însă elă, după ce salută pe cei de la pârtă, începe așa: 

Colacerie. 

Starea I. 

Ce saltă, ce veselie, 
Ce lucru pâte să fie 
Ce staţi aici adunați, 
D-vâstră, iubiţi fraţi? 
Că noi forte ne mirămiă, 
Și nu vă prea lăudăm, 
Gândindă că de frică mare, 
Vaţi închisă așa de tare. 
Vădendu-vă faţa ?ntristată, 
Şi cu galbenă mestecată, 
Firea vă e spăimîntată, 
Și starea vi-i tremurată. 
Trei luni sunt de când venimi 
Ne uitămă și nu dormimă, 
Dar lucruri așa tocmite 
Încă nu ne sunt ivite; 
Porta legată cu pae, 
Glota ?n cap stă să ne sae, 
Unii cu măciuci ferecate,
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Alţii cu gurele căscate 

Și de garduri răzămate; 
Dar de cei cu măciuci ferecate 
Nu ne tememi, că re-or bate, 

Ci ne tememi de cei-cu gurele căscate 
Că ne-or mânca, epele tote, 
Mai cuvîntaţi şi d-vâstră ce sciți 

Şi cu vorba nu ne zăboviţi. 

Aici starostea răspunde şi le arată drumuli să mârgă, 
mai departe dicândii: că dă aice nu -e nici unul cu gura. 
căscată, ș. a, 

Starea II. 

Colăcarulă: Cinstite vornice de casă, 
Spuseși multe, nu ne pasă. 
Dumnedeii să te trăiască, 

Traiulă t&ă să ți-lă sporâscă.. 
Noi de unde ne-amă rădicatiă 
Cu ală nostru craiă lăudată, 
Multă lume amă umblati ; | 

Și umblândă atâta lume, 
Am văduti câte-o minune, 
Care tâte vi le-oi spune 
Și credeţi, că nu sunt glume, 
Dar lucru minunată 
Ca să fie așa ciudatii 
Încă nu ni s'a ?ntâmplată ; 

Porţile tare legate 
Şi cu paie ?nfăișurate 
Pote d6ră vă păziţi, 
Și de cine-va gândiţi, 
Sai de Turci aţi audită 
Că p'aici aii tăbărită; 
Dar bine să vă” păziţi 
Că și noi am înțelesă 

Că unii craiă macedonesci 
Care acum sa rădicati, 
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Şi-i lotru prea minunată, 
Vine cu nişte oști grele 
Cât se spatie toţi de ele. 
Tunuri grznici slobozescă - - 
De şi munţii -se clătescii. 
Dar vă prindeţi cu noi frați, 
Porţile să deslegați, 
Și ne daţi totă ce vomă cere, 
Că noi suntemii cu putere, 
Și vomi păzi cu tărie, 
Pe-aci: nimeni să nu vie, 
Faceţi-vă voie bună, 
Și credeţi că nu-i minciună. 

iStarostea din lăuntru dice: 

Te-am ascultată vrândiă nevrendă, 
Să mai apucă şi eă la rândă, 
Că multe spui și înşiri. 
Tu dici că de noi te miră; 
Dar voi sunteți tocălii, 
De spărietii pasăre ?n vii; 
Dar mă rogă taci acuma, 
Să-ţi mai spună și eă una, 
Tacă rogu-te, fii domolă, 
Să nu te culci pe pomnoli, 
Și nu vorbi toti minuni 
Dr n'ai mâncatiă bureți nebuni ; 
Sai fugiţi de pricolici, 
De aceea waţi oprită aici, 
Ori umblați după boştine, 
Că aice n'are nime, 

'Colăcerulă răspunde așa: 

Dumneta-mi ești cunoscută, 
De când mi te-am fostă vădută, 
Seii, ani vară, în orași, 
Şedeai lu ună contorașă, 
La masă după cuptoră,
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Rodeai uni mestecătoriă, 
Şi iar pe nescari răzâre, 
Resfăţându-te la sore,. 

Dumnâta ești de la. Buda-veche, 
Unde mâţa fuge de strechie.' 

Starea JI]. | 

Cinstite vornice, 

Să-ţi mai spunii Gre-ce, 
Ei sunt soli împărătescă, 

Nimica nu m&ndoescă, 
“Totit direpte să grăescă, 

Că porunca, *'mpărătescă, 
Cine nu vrea, s'o "mplinescă, 

Cu capulă o să plătescă. 
Pe-alii nostru craiii lăudaiii 
Îngeră blândă Pa deșteptatiă, 
Faţa veselă și-a spălată, 

La Dumnedei s'a rugati, 

Slugele și le-a chemati, * 

Mândră 6ste şa adunată 
Din bătrâni și tinerei 

Câtu-i stă bine cu ei; 

Tot argaţi de cei .voiniti, 

Peste cinci sute și cinci, 

Peste-o sută călărași, 

Peste-o sută pedestrași, 

Peste dînșii s'a uitată, 

Ș'apoi eşi la vânatiă,. 
A vânat câmpii cu florile, 

Munţii cu răcorile, 

Şi vădândă o urmă de fiâră 
Stătură toți se mirară, 

Unii diceaii că-i flore de rai 

S'o rupă ală nostru dulce craiiă; 
Alţii, că-i viţă de vie 

Să-i fie craiului soție; 
Atunci pe noi, 

Pe acești doi,
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Vădându-ne mai vioi, 
Fiindă cu calea 'nvețaţi 
ȘI cu cai mai buni gătați, 
Dintre 6ste ne-a alesă 
Și 'mainte ne-a trimesi 
Ca s'aducemă veste bună 
La toţi și tâte împreună, 
C'alii nostru craiă lăudată 
Și pe aici a mai umblată, 
Și fiindă vreme senină 
A intrată într'o grădină, 
Și aflând o fi6re 'nflorită 
Frumâsă neodrăslită, 
Ari duce-o în grădina-i crăiască 
Ca acolo s'o răsădescă 
Şi frumosii s'o odrăslâscă 
Domnul gându-i împlingscă. 

Starostea răspunde: 

Ardealul câtă e de mare 
Minciunosii ea tine n'are, 
Călare pe a ta iapă, 
Mai minciunosii ca o babă, 
Ba și soțul tăi, sciu bine 
Că vorbindă cum se cuvine 
E minciunosii ca și tine, 
Nespălatii și somnorosă, 
Răi de gură flecărosii, 
De când mă-sa Pa biiată 
Și popa la botezatii 
De locii nu s'a mai spilată, 
Și încă aşa e de măreță 
Ca și ună purcelă creții 
De după eoteţi. 
lar dumnea-ta ca ună dergătoră 
Eșită de după cuptori 
Cu cisme de pele de mâță 
Pe lu gură toti tăriță, 
Cu capulă câtă ună bostani,
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La gură ca ună cloţanii. 
Unde mergeţi acolo vă uitaţi, 
Așa sunteți de: detunaţi ; 
Aţi uitată de ce-aţi venită 
Pai dată după flecărită. 

.. Colăcarulii i îi răspunde: 

T6te bine le-ai cuvîntată, 
Dar pe gură nu te-ai spălată ; 
Și totuşi te ţii măreţii 
Ca şi ună purceliă creță 
Intrună fundă de coteții 
Cu mustaţa, trasă ?n josă 
Și la gură mâncăciosti. 

Starea IV. x 

lubiţi Gmeni de omenie, 
Ca Dumnedeiă să vă ție, 
Vorbă prea îndelungată 
Nu-i de trâbă nici-o dată. 
Noi acum ne-amii dati sola, 
Dumnea-ta ne dă simbria. 
Du-te ?n cea frumosă casă, 
Vedi în cornulă celă de masă 
Uni colacă de grâii curată 
Întro suliță "mplântatiă, 
Pe sema nâstră gătatii 
ȘI o glajă de vinarsă, 
Ca să o dăimii pe sub nasi, 
Să ne trâcă de necazii ; 
Sai și-o ploscă de vină 
Şi o ştergură de ină. 
Ca, buzele să ne ștergemii 
Şi ?ncăldiți de vină să mergemii, 

Aici starostea, închină cu vinarsti Și îmbie pe colăcară, 
dar acesta nu primesce ȘI respunde aşa, : 

Forte frumosi mulțumimiă 
Ca și cândă omiă bea de plină, 
    Sevastos, Nunta Ă 

7
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Că nu suntemă învățați 
Să trăimii ne-cumpitaţi; 
Căci când erami ci băiati 
Mama mea s'a mâniatii, 
M'a lovită peste obraz 
De mi-a fostii mare necază. 
Dar de-omă îmbuca o'mbucătură, 
Vomiă mai bea și din băutură, 
Îmbucândă de dont ori, 
Vomiă bea și de nouă ori. 

„Atunci, deschidendă porţile, colăcarulă și soţulă săă intră 
călăzi și mergii până dinaintea ușci, unde se oprescii şi starostea, 
aduce unii colaci înt”o suliță împlântată, o cană cu apă și O 
sticlă cu vinarsă, care tâte le pune pe unii scaună micuţii 
josii, mai po pămintii, iar colăcaruliă coborându-se de pe calii, 
înconjură scaunului, se plâcă și iea de pe scaun colaculii îm- 
plântată în suliță și sticla cu vinarsiă, iar cana cu apă o 
varsă. De cum-va însă nu le pote lua, îli rîdă toți de față; 
pe unele locuri pretindă că coliicaruli să sară cu caluli peste 
lanţul înfășurată cu pac, cu care este legată porta de la unit 
stilpii la, altul, dar acestă datină a mai eșită din usii. După 
ce a luatii colaculi de pe scaunii îlă împlântă cu sulița în 
turâtculi cismei și închină cu sticla cu rachiu către staroste, 
dicându: 

Cinstite vornice, 

Să-ţi mai spunii 6re-ce, 
Să aveţi grije de buți. cu vină, 
Și la cai iarăși de feni, 
Și de ovizii venturati, 
Iar pentru tînărulă Împărati, 
Mesele sii fie gătate 
Cu totii felul de bucate, 
Că de n'ar fi tote gătate, 
Ți-o suna cojocu ?n spate. 

E Dicendii acestea, colăcarulu se întâree la nuntaşi, cari 
până acuma aii statii în loci, ȘI, dândii colaculii mirelui, acela
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îlă dă cui vrea; apoi vină cu toţii împreună în ordinea, de mai 
înainte la, pârtă, unde iară îi opresci și nu-i lasă să intre 
până plătesce nunuli la, faurulă, care acuma e starostea, ca 
să, deschidă lacătele porţii. 
„ Intrândii în ogradă conăcarii spunii conăcăria, cum îi 

CI dică în partea de sus a Moldovei, conăcăşie în partea de E] 

josii, colăcașie în Oltenia, colacerie, colăcărie în Transilvania, 
4 
în Muntenia condcerie, iar olacerie, oldcdrie ȘI orație; pe unele 
părți ale Olteniei se dice și olacașie. 

COLACARIE. 

Stănică Costache, jud. Râmnicu-Sâratiă. 

Buna vremea, buna vremea, 
Horă, frumâsă, | 
Boeri dumnea-vostră, 
Am venită să v&'ntrebimi, 
De trai, de viță; 
Dar nici noi nu vieţuimă răi, 
Din mila lui Dumnedeă 
Și din puterea tînărului nostru împărată 
De diminsță s'a sculată, 
Pe ochi negri sa spălată 
Biciu ?n mână a luată 
Și pe cală a 'ncălicată, 
Ş'a purcesiă la venată, 
A vânată codri cu miăgurele, 
Câmpulă cu florile, 
Cu văi adânci, 

Și cu izvâre cu ape limpedi și reci. 
Aflândă urmușâră de fiară, 
Stai toți oștenii, să mâră. 
Strânse stolniculă dîntâiă, 
Elă dise că-i urmă de zînă, 
Să fie cu ali nostru împărată de bună preună ; 
Strînse stolnicul de ală doilea, | 
Îise că-i urmă de mirudie 

. Să fie cu ali nostru împărat bună soție ; 
Strinse stolnicii de ală treilea,
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Şi dise că-i urmă de stea, 
Să se ducă ali nostru tînără împărată s'o iea. 
Ali nostru tînără împărată, 
Când a audită acestă sfată, 
Forte sa bucurati, 
În scări de arginti s'a ridicată, 
In toiagii de aurii sa rezematiă 
Peste totă 6stea lui sa uitată, 
Ne-aii alesii pe noi, 
Pe iști doi tinerei, 
Mici de stati, 

Buni de sfată; 
Şi noi ne-amiă luati 
Din conacă în conacă, 
Pe cai de olacă, 
Pe crângulii cerului, 
Pe faţa pămîntului. 
lar dreptii astă cinstită casă, 
Vădui st6ua că ni se lasă, 
Jar ală nostru tinără împărată 
La a dumisale curți a mai umblatii 
Și aflară în grădine o fl6re, 
De ?nflorită înfloresce, 
De roditii nu rodesce. 
Șa pusă gândă so iea so mute, 
Peste mulți munţi, 
La a d-sale curți 
Şi colo ?n grădina "mpărătescă, 
Să “nflorescă, 
Să rodâscă, 
Părinţii să pomensscă. 
Jar noi ce-am sciută am dis, 
Și d-vostră ce mai sciți vorbiţi, 
lar vă spună să vă "ngrijiți 
De buţi de vină, 
Giredi de fânii, 
De grajduri de cai murgi, 
Ialomiţi grâse, 
Copile frumose,
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Să șadă cu ală nostru tînără împărat la masă, 
-Șală nostru tînără împărati : 
Vine cu. boeri bătrâni, 

Cu voinici tineri, 
Din ploşte bândi, 
Din pistâle dândiă, 
"Săltândă și veselindii. 
Iar aici când să sosimi 
Și când vomit descălica , 
Noi t6tă oștirea sa 

" Pămîntulă s'a cutremura. 
Cele ce nu le-ţi afla - 
Îndată le-ți căuta, 
Cele ce nu le-ţi av6 deajunsă 
Nici nu-ţi av6 locă de-ascunsi, 
Să nu diceţi că nu v'am spusă. 
lar pentru istoria mea, 
O copilă de acolea, 
Dacă va vrea, 

Dacă nu va. vrea, 

Totii aici va rimâne, 
Amin ș'amin 
Și mie ună pahară de vinii 
Ş'o naframă de -ină, 
Fie. tivită şi cu mătasă 
Numai să fie frumâsă 
Ca dumnea-vâstră jupânsă mirâsă, 

CONACARIE 

Ghiorghi a Lupului Pipirig, jud. Suceava. 

Buna vremea, buna vremea 
Horă frumâsă, 
Boeri d-vâstră, - 
Am veniti să vă întrebămă de traiă, de viață: 
Trăimi bine de mila lui Dumnedeă 
Şi puterea tinărului nostra: împărații. 
Dar d-vâstră? 
Nici noi nu trăimii ră, 
Din mila lui Dumnedei
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Și de a nostrului tîntrii împărată. 
Dimincţa s'a sculată, 
Şi grea 6ste a rădicată, 
Ş'aii plecată la venată, 
Șaă venată câmpulă cu florile, 
Codri cu măgurele, 
Și isvore cu ape reci și adânci. 
Și când colea, de către sâră 

- Aflară o urmușâră de feră, 
A statii alu nostru împărată și se miară, 
De ce să fie urma asta? 

Sai strânsă trei sfetnici, 
Ş'a disii sfetniculă d'intâit 
Că acâsta e urmă de zină 
Si fie cu ală nostru 'mpărati de bună preună, 
A disii sfetniculi de a doa Gră 
Că este urmă de căpridră 
Să fie cu alti nostru "mpăratii bună soțidră, 
A disă sfetniculă de ală treilea 
Că este urmă de mirudie 
Să fie cu ali nostru împirată bună soție; 
Atunci ală nostru împtrată 
Forte bine s'a bucurată, 
In scări de aură s'a înălțată, 
In toiag de argintă s'a rezemali, 
Peste tâtă stea s'a uitată, 
Și ne-ai alesi pe noi, 
Pe iști doi, 

Mici de stată, 

Buni de sfată, 

Din cai săneți, 

Din gură îndrăsneți; 
Și ne-amă luati din conacii în conacă, 
Pe cai de olaci 
Pe crângurile cerului, 
Pe radele steleloră, 
Pe fața pămîntului, 
Șami vădută că steaua ni se lasă 
La astă cinstită casă,
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La dumnea-ta jupânâsă mirâsă. 
Ori sttua să ne arttați, 
Ori răspunsulă să ni-lă dați. 
Multă să nu ne zăboviţi, 

Că porunca, bine o sciți. 
Amii audită că este aici o flsre 
A ?nflori 'nfloresce 

Şi de rodi nu rodesce; 
Şi ami venitii s'o luămă 

S'o trecemii peste munți, 
Susii Pa domniei sale curți ; 
Acolo a ?nflori sWnflorâscă; 

A rodi să rodsscă, 
Şi părinţii să pomenâsci. 

Dar după tote aceste vă gătiţi 
De buţi de vină, - 
De stoguri cu fâniă, 
De ialomiți grase 

Şi de copile frumâse. 

Că ali nostru împăratii vine 
Cu boeri bătrâni, 

Cu voinici tineri, 

Săltândă și veselindii 
Și din pistâle puşcândă. 
Aici când va sosi 

Cu toții vi-ţi îngrozi, 
Şi câte nu s'oră afla 
De orabă le-ţi căuta, 

Câte nu voră fi de ajunsă 

Nu veţi av6 locă de ascunsii, 
Nici gură de răspunsii. 

Pentru istoria mea, 

O copilă: tinerea, 

Mi sar căd6, 

Dintraceste de acolea, 

De-ţi av6, 

De nu-ți âr6, 

Acolea va rămâns, 

Ei m?oi duce ?n treba mea.
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CONACAȘIE, | 
Vasile Gheorghe Pădurenu, Făurei, jud. Putna. 

Bună diua la dumnea-v6stre, 
Horă frumosă, 
Boeri dumnea-vostră de pămîntă, 
Sfetnici de curți, 
Vași întreba pe dumnea-vâstră cum trăiţi, 
Cum vieţuiţi. 
Noi vedemiă, că sunteți bine și frumoși 
De mila lui Hristosă 
Și din puterea împăratului nostiu. 
Iată și noi cu cărți de solie, 
De la. cinstita împirăţie 
Suntemă trimiși 
La aceste curți împărătesci, - 
Ce sunt înconjurate de oșteni, 
Dâră aici la d-vâstră ce pote fi? 
Că afară vedemii jucândă 
Şi în casă audimi plângendii ; 
Deci care este calea soliloră să vie 
Să le dămiă cărțile 
Și poruncile 
Pentru că noi cu mulți amă vorbită, 
Daca dumnea-ta, ești sfetnică împărătescii 
Cu dumnea-ta vrâă să vorbesciă. 
Numai decât noi spunemii 
C'ală nostru cinstită împărată, 
De diminsță, sta sculată, 
Pe ochi negri sa spălată, 
În palată că sa îmbrăcată, 
În suliță sa rezemată,. 
În scări de aură Sa înălțată, 
Peste toți a căutată 
Și ne-a alesă pe noi, 
Pe acești doi, | 
Doi voinici, 
Pe doi cai murgi, 
Din cai sumeți,
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Din gură îndrăzneţi, 
Mici de stati, 

Buni de sfată, 
Că nu suntemiă copii fără de minte, 
Ci scimi ceva cuvinte; 
Cami fostă ia sfinta învățătură, 
Şamii învățată carte din scriptură, 
Ali nostru cinstită împărat 
Cu oștile s'a luată la vânatiă 
Șa venatii munţii cu săptmânele, 
Dealurile cu dilele 
Șa dată întrună mijlocă cale, 
Și ?ntro urmă de fidră, 
Care şi împăratul să miară. 
ȘI strînse toţi domnii și sfetnicii 
Şi diseră, că este urmă de zină 
Ca să fie cu ală nostru împărată bună preună ; 
Jar filosofii ai dist 

Că-i urmă de fl6re de raiii 
Să fie cu ală nostru împărată de bunii traii; 
Cali nostru cinstită împărată 
Pe acâstă urmă a mai umblatiă 
Ş'a vădută în grădina d-vâstră 
O fl6re ce cresce 
Şi înfloresce | 

Ş'a rodi, nu mai rodesce: 
Șaii socotită sfetnicii împărătesci 
S'o iea, s'o răsădâscă 
Peste munți 
Intra dumi-sale curți, 
Că, acolo a înflori 
Şi a şi rodi. 
Și ne-a trimesă pe noi 
Soli de la împărăție 
Precum toți să scie 
Să ne gătiţi giredi de fână, 
Buţi de vină, 
laloviţi grâse, 

Copile frumâsze,.
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Ca să șadă cu împăratul nostru la masă ; 
Că vine dumnea-lui cu nunulă celt mare 
Și cu fiii dumi-sale, 
Cu boeri bătrâni, 
Cu voinici tineri, 

Din cai jucândă, 
Din gură vină bândă, 
Din pistâle foci vărsândiă. 
Și când va, descăliea, 
Cu stea sa, 
Pimîntulă se va cutremura, 
Şi dumnea-vâstră mare frică veți lua; 
Şi câte nu vorii fi de ajunsă 
Atunci nu veţi av6 locă de ascunsi, 
Și nici gură de răspunsă ; 
Și pentru conacii din casă 
Răspunsă în grabă să ne €să, 
Ună colacă de grâă frumosii 
Ca și fața lui Hristos 
Cu zahără zăhărată 
Șunii pahari de vină, 
$o copilă Gcheșe 
Care ar fi de vârsta mea, 
Fie și mai băliucă 
Numai nu umflată ?n luncă. 

COLACARIE 

Costachi Bârzu din Mălini, jud Suctra. 

Buna dimincţă, 

Buna dimincță 
Socri mari. 
Tintrulă nostra împărată 
De dimincță s'a sculatii, 
La icâne s'a ?nchinată 
Multă 6ste a rădicată, 
Și-a plecată la venatii, 
Să vâneze câmpii cu lupii,



107 . 

Munţii cu urșşii, 

Văile cu sărurile 

Şi cu grânele, 

Văile cu râpi adânci, 

Cu ape reci, 
Dealurile cu podgoriile. 
Și ne-a alesă pe noi, 

Pe iști doi, 

ami umblat 

Pîn'ami dată 
Pe sub s6ră 
De-o urmușâră de feră. 

Tîntrulă nostru împăratiă 

În suliți de aurii sa răzimati, 

Peste oștire s'a uitată 
Șa disă că-i urmă de zînă 

Să stea cu împăratulii împreună. 
Altală a, disii că-i foricică de ali noiăelea, raiii, 

Să fie împăratului de buni traiă. 
Seră, înfloresce, 

Diminâţa mă bocesce, 
Dar de roditii nu -rodesce. 

Dar de-a duce-o la a dumi-sale curți, 
Peste nouă munţi, 
Şi de ?nflorită a, înflori, 

Și de roditii a rodi. 

Că de la începută 

A lăsată Dumnedei 

Lumea, pentru a lumina lumea, 

Sorele pentru a ?ncăldi pămîntulă, 
Şi cei trei luceferi luminoși 
Pentru cei necredincioși, 

Ca sii vadă ori şi care 

Că-i mare slava mărirei sâle. 

Şi a mai făcută Dumnedeii pe Adam din lutii, 

Și Pa adormită în mijloculi raiului, 

Sa luată trei coste din stânga lui Adam 
Şi-a făcută muere. 

Şi când s'a trezită
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Şi pe strămâșa Eva a vădută, 
Eli s'a speriată 
Și Dumnedeă a sirigată: 
Adame, Adame, nu te speria 
Primesce trupă din trupulă tăi, 
Osă din osulă ttă, 
Ca să fii soț dulce: 
Pînă la ală tă sfirșită. 
Primescă trupă din trupuli meă 
Și osii din 6sele mele. 
Atuncă i-a blagoslovitiă, 
Oresceţi și vă înmulțiță, 
Ca frandele codrului, 
Ca nisipulă mării, 
Ca crba câmpurilor. 
Fie-care pomă primăvara dă râda sa, 
După s&mînța sa. 
Așa și fiicei dumi-vostră i-a venită 
Vremea de căsătorită, 
Ca și primăvara pomiloră de înflorită; 
Şi tîntrulă nostru împărată 
Ne-a alesii pe noi, 
Pe acești doi, 
Șamă purcesii de la a dumi-sale curți, 
Din cai jucândă, 
Din frâe zuruindă, 
Din săbii zingănindiă, 
Din pistâle împușcândă, 
Din gură chiuindă, 
Din ploște închinândă, 
Bondi și veselindă ; 
Camă venită peste nouă munți 
La ale dumi-vâstră curţi, 
Să ne dămă solia. 
Solia nâstră coste : 
O năframă de ină, 
Să ştergemiă gura de vină 
Ș'ună colaci frumosi 
Ca faţa lui Domnu Christosă,
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COLACARIE. 

Petre Cojocaruli, Borca 

Ascultaţi, ascultați, 
Dumnea-vâstră cinstiți părinţi, 
Și dumnea-râstră cinstiți nuni mari, 
Și dumnea-vstră nuntaşi,” 
Cu toţi împrejuraşi 
Cari vaţi adunată 

„La acâstă cinstită nuntă ; - 
Că noi până aică la dumneavostră, 
Multe mări ami trecută, 
Multe ţări amiă bătută, 
Și orașe și sate depărtate amă colindat 
Și nimeni s6ma nu ne-a luată; 
Dar acum. vedemii, că dumnea-vâstră socri mark 
Voiţi să ne luați sâma, nostră. 
Așa dar și eii pe d-vâstră vă rogă 
Să ne lăsaţi prin ?ncetulă, 

Cu ?ncetulă, cu încetișorulă, 
Pentru ca să ne dăm cuvîntulă cu adevărulii. 
Tentruli nostru *mpărată, 
De diminâţă s'a scalată, 

Pe obrază s'a spălată, 
La icâne s'a închinată, 

Cu straie nouă s'a îmbrăcati, 
Murgu șaua a ?nșelutii 

Şi pe elă a, 'ncălecată. 
Şi trimbiţa a sunati, 

Şi 6stea s'a adunati, 

Trei sute de grăniceri, 
O sută feciori de boeri. 

Pe la revărsată de sdre . 
A plecati la vânitore, 

Ş'aii vânatii țâra de susă, 
Despre apusă, 
Până juganii ai stătutiă 

Şi potedvele aă perdută. 
Dar de la sfințit de sâre .
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Ami eșiti la ună drumă mai mare 
Șamiă dati peste o urmă de căpridră. 
Atunci unii diceai, că-i urmă de căpridră, 
Dar nunulă cel mai mare 
Călare pună calii albă ca ună ducipalii 
Se rădică în scări 

Se umflă în nări, 

Și-și face ochii râtă 
Peste oștirea tstă, - 
Şa disii, că-i urmă de dină 
Să fie împăratului cunună. 
Și dintre toţi soldaţii 
Ne-a alesi pe noi, 
Şese lipani, 
Călare pe șse jugani, 
Cu comele cănite, 
Cu frâele zugrăvite, 

_ȘI la dumnea-vâstră ne-a trămisă 
Ca să vedemii și să căutămiă ; 
Că la dumnea-vostră în grădină 
Este-o Adre 
Mirositore 
Care nici nu cresce, 
Nică loculă nu-i priesce 
Și mai reii îi merge. 
Așa dar dumnea-vâstră 
Tote în pămîntă să lăsaţi 
ȘI fl6rea să ni-o dați, 
Ca să o ducemiă la ală nostru îm părată, 
În grădină o vom răsădi 
Şi multă mai bine-i va prii. 
Noi ami. venită din capitulă pămîntului 
Prin sterița ventului, 
Bendă și chiuindă, 

“Caii încurândă, 
Pe nări flăcări vărsândii. 
Apoi socriloră mari, 

Noi ami mai sta, 
Vamiă mai spune câte ceva,
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Dar ne tememiă c'omii întârdia 
Ş'avemii de trecută munţi 
Cu brazi mărunți 
Și întunecaţi. . 

Bine v'ami găsită sănătoși. 

Domnului socru mare acum: 
Acuma noi am descălica 

Dar n'avemii josă pe ce ne da, 

Că nu suntemi ciobani de la oi 
Să, descălicămă în noroi; 

Ci suntemii Gmeni mari de la împărăție. 
"Nouă să ne aduceți 

Și să ne întindeţi covâre 

Pentru ca, să descălicămi în pridvore, 
La caii noștri să daţi fenă verde, 

Cositii în sâra sfîntului Gheorghe, 
Cositii în sărbători 

De două fete surori. 
Așa dumnea-vâstră soeri mari, 
Primiţi astă rădăcină 

Mare și spătâsă, 

Parcă-i o brâscă ţistâsă, 
Mare și lată, 

Ca dumnea-vâstră s?nchinați odată ; 
Să n'o sărutaţi tare, 

Că căciula din capii vă sare, 
Că-i vină de Odobesci, 
Să bei să te veselesci. 
Așa dar dumnea-vâstră socri mari 
Pregătiţi-vă tare, 

Mare 6ste v&'mpresdră, 
Lărgiţi casa, 
Întindeţi masa, 

Aduceţi buţi cu vinti, 

Și cară de fnă, 

Şi fire de usturoi 

Să dămă pe la cei ciocoi, 

De ce-ai poftită pe la noi. 
Și de aveți rogodele uscate,
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Să dămă gurilorii căscate. 
Mai aduceți și lapte bătută 
Ca să le turnămi pe gâti. 
Noi totă amă mai sta 
ami mai spune câte ceva, 
Dar ni-i temă comă însera | 
Şi nu suntemă de ici de pe colea, 
Căci suntemii de peste munți cărunţi, 
Cu văi adânci, 
Cu isvâre reci 
Cu bradi întunecoși 
Bine vamă găsitii sănătoși. 

ORAȚIE 
Moșești (ună sată hotarnică între jud. Râmniculă Săratie, 

și Buzsă), 

Bună vremea, bună vremea, 
Horă frumâsă, 
Boeri dumnea-vâstră, 
Așa sunteți învățați 
Că pe noi să ne 'ntrebaţi: 
Noi ce umblămiă, 
Ce căutămiă, 
Bine semă să ne dămă. 
Noi suntem de loci din Bucuresci, 
Umblimii cu cărți împtrătescă, 
Nimeni cuvîntulă să nu ni-lă smintescă 
C'ală nostru tânără: împărată 
De când s'a ridicati 
Pe aceste locuri s'a mai preumblată 
Ş'a datii într'o urmă de fisră, 
Stai toți în loci, se mirară, 
Sfetnicii diceai, 
Filosofii ghiceaiă, 
Ţise filosofulă celă mai mare 
Că-i urmă de fiară 
Să fie cu ală nostru împărată soțidră. 
Dise filosofulă cel mai mici
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Ci e urmă de raiă 
Să fie cu-al nostru împărată de bună traiă. 
Ală nostru tînără împărată 
De aceste două vorbe s'a bucurată, 
În scări de aură Sa înălțată, 
Peste 6ste s'a uitati, 
Şi ne-ai alesi pe noi, 
Pe iști doi, 
Mici de stati, 
Buni de sfati, 
Din cai săeţi, 
Din gură îndrăsneţi, 
Din 6stea măriei scle, 
Să urmămi acâstă cale. 
Noi ne-am luată 
Pe lunguli pământului, 
Pe suflarea ventului, 
Pe urma fiarei 
Şi pe semnulă stelei. 
Nouă steua ni se lasă, 
Dreptiă astă cinstită casă. + 
Ori ficra să ni-o daţi, 
Ori urma să ni-o arttați. 
Noi ne rugămii dumnea-vâstră 
Să ne lăsați cu încetulă, 
Să ne dămi cuvântulă cu dreptuliă, 
Să nu luaţi pe dinainte 
Cuvinte multe. 
Cam veniti numai doi 
Și vaţi speriatii toți de noi. 
Când va veni hargaliculă toti 
Mi se pare că vă veţi sui în podă. 

CONĂCĂȘIE. 
Stoicani, jud. Covurluiiă. Todiriţă a Popei, 

Ascultaţi cinstiţi nuntaşi 
Și dumnea-vostră împrejurași, | 
Dumnea-vâstră cinstiți! părinți, socri mari, 
Socri blagosloviţi 
  
  

Sevastos, Nunta.
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De Dumnedeii dăruiţi. 
“Am veniti să vă ?ntrebămi 

Cum trăiţi, cum viețuiţi. 

Şi de aveţi ceva cu noi răspundeți, 
Că noi ce umblămă, ce căutămiă, 

Sema?n grabă nu ne dămiă. 

Că tîntrulă nostru *mpăratiă 

Pe aici a mai umblati 

Şi cu cei bitrâni aă aședatii, 
Ș'a vădutii o floricică albastră 
În curtea dumnea-vâstră - 

Care n6ptea odrăslesce 
Şi qiua înfloresce, 

Iar de rodită nu rodesce. 

Jar vestitul tînără împăratulii nostru 

Vrea s'o mute ?n curtea împărătâscă, 
Ca acolo să crâscă și să înflorescă, 
Şi să rodâscă, 

Să se înmulţescă 
Părinţii să pomenâscă. 

lar în cele din urmă 

Vine nunulă celă mare 

Şi se râgă jupânesei mirese. 

Că Măria sa vine, 

Din pistele dândă, 

Și din pusci tunândi, - 
Pe dumnea-vâstră lăudândă, 

Şi făcândă Gmenii amină 

Și mie ună pahară de vină - 

Ş'o basma de ini, 

Să ştergemă gura de vini, 

Fie boeri și de mătasă, 

Să fie forte frumosă, 

Ş'unii felepeană de cafea, 

So copilă de colea, 

Care 'mi-o plăcea 

Și i-oi plăcea, 

Ca să ţină casă cu ea, 
Si trăiţi,
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„COLACERIE, . 

de Nae Mocanul. Răchel, Dobrogea, 

Buna dimineţa, 
Cinstiţi socri mari, 
În ce voe Vaflaţi ? 
— In voia vinului, 

Șa grâului. 
Dar d-vâstră ce umblați, 
Ce căutaţi? 
Răspunsulii în grabă 
Să ni-l dați; 
— Ba răspunsul de grabă 
Nu-i de nici-o. tr€bă 
Astădi este qi de sărbătore 
Şi-a plecată ali nostru tînără împărat la venătâre 
Să -veneze cerulă cu stelele, 
Câmpulă cu florile. 
Pământul Joi a vânată, 

„ȘI ?n desâră de urmă de feri a dată. 
Urmă era 

isră nu, era.. 
Ali nostru tînării împărat, 
Peste grea 6ste s'a uitată, 
Și ne-a alesii pe noi, doi voinică 
Cu doi cai murgi, 

Cu cddele ?nodate, 
Cu comele lăsate, 

Și ne-a trimesii . i 
Pe aburii vântului, | 
Pe fața pământului, 
Mai bândă, 

Mai ospătândii, 
Din pistâle slobozindă, 
De curţile dumnea-vâstri întrebândii, 
Noi pe josii,. 

Stâua pe susii, 
Noi mergeami, - 

Sttua mergea.
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Unde sttua ni s'a lăsatii 
Noi acolo ami descălicatii. 

Ori stcua să ne arătaţi, 
Că noi nu urăimă pentru noi 
Și pentru d-vostră, 
Urămi pentru Gmenii de pe gunoă 
Cari ai găscatii „gura la noi. 

CONACERIE, 

Bicaz, județală Neamţu. 

Buna vremea, buna vremea, 
La dumnea-vâstră boeri pămîntesci,. 
Sfetnică împirătescă, 

„Ia staţi soliloră 
Să ne sedtemii cărțile 

Și să ne spunemă poruncile, 
Că dacă "ţi sta 

Și voii întreba 
Noi sâma bine vomă da. 
Că noi nu suntemi furători de boi, 
Nici mocani furători de cai, 
Ci suntemi soli în.părătesci, 
Cu solia trimeși 

„La aceste curţi a dumnea-vâstră, 
Ce sunt înconjurate 
De oști lumesci, 
De vădă afară jucândă 

Iară în casă audă plângendă. 
Cală nostru tînără împărată 
In scări de aură înălțatii, | 
Peste tâtă 6stea dumi-sale s'a uitatii: 
Și ne-a alesi pe noi doi, 
Dar acești voinici, 
Voinici mici, 

Mici de stati, 
Buni de sfat, 
Din cari suneiulă din gură îngrozesce, 
Din cai săltândă,



Din pistâle împușcândă. 
Şi ne-ami luată din conac în conacă, 

'Cu cai de olaciă, 
Pe crânguli cerului, 

„Pe semnele pămîntului, 
„Pe razele steleloră. 
Şi ne-am abătutii la acâstă casă, 
Vediă că stâua ni se lasă, 
Că ală nostru tînără împăratii 
Vine cu voinici tineri, 
Cu sfetnică bătrâni, 
Și când voriă descălica 
Pămîntulii se va cutremură. 
Și cele ce nu se vor afla 
In grabă le veți căuta, 
Și cele ce nu voră fi de-ajunsii, 
Nu veţi avea locă de ascunsi. 
Că ală nostru tînără împărată 
Pe aici a mai umblată 
Ș'a văEdută în grădină o Aâre 
Care în totă anulă cresce, 
Cresce în l6re şi 'nfloresce. 
lar a rodi nu rodesce. 
Șamii socotită so luimă s'o ducemă, 
S'o ducemii peste munte, 
In altă curte, 
Ca până la anulă 
Totă să crâscă 
Să *nflorâscă 
Şi de roditii să rodâscă 
Şi cu dragoste să trăiască. 
lar adi să mă ascultați 
Ori stcua să ne-arătați. 
ar de nu să vă gătiți 
Cu mii de buţi de vină, 
De ialomiţi grase | 
Şi de copile frumose... . . > 

 



118 

  

CONOCĂRIE 

Da Neculai Zamfirescu, jud. Iași. 

Vorniceluli mirelui : 

Buna vremea, buna vremea, 
Horă frumosă | 

Flăcăi dumnea-vâstră. 
Toţi staţi 
Și ascultați 
Ce vra să dică 
Guriţa nosiră. | A 
Noi. amii veniti să v&'ntrebămiă 
Pe dumnea-vâstră, 
De viâţă. | 
Vi6ţa vi-e bună, 

Ca mila lui Dumnedei. 

Vornicelulii mirese) : 

lar dumnea-vostră ce umblați 
Ce căutaţi? 

Vornicelulă mirelui: 

Ce umblămă, 

Ce căutămii 

Bine sema că ne dămi, 
Ce-omi umbla, ce-omi căuta, 

Bine sama că ne-omi da. 

Că tînărulă mirele nostru 
Pe aci a mai umblată, 
Peste acâstă urmă de floricică a dată, 
O socotită că aci nici n'a rodi, 
Nici părinţii n'ar pomeni, 
Dar s'o ducă la saraiurile dumi-sale, 
Acolo de 'nfloriti a ?nflori, 
De rodită a rodi, 
Și părinţii a pomeni. 

Tînărul mirele nostru, 
La venată,
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Că sa luată, 

Să vâneze. muiiţii, 
Cu bradii, 

Codrii cu fiarele,. 

Câmpii cu seminăturile, 

Și dândiă peste-acâsti urmă de ficră, 
Singurii împăratulii nostru, 

Stă și se miară, 

Ore ce. să fio acâstă urmă de fiâră? 
Și a strînsă sfetnicii, 
Solotsfetnicii (2); 
Unii qiceai,. că-i floricică de zînă, 
Să, fie împăratului nostru frumâsă cunună ; 
Unii diceaii că-i floricică de Viniţie, 
Să-i fie împăratului nostru de bună soţie. 
Unii qiceaii că-i florieică de raiiă, 
Să fie tînărului nostru de bună traiti. 
Tintrulă împăratulă nostru, 
Pe cală sa încălecati, 
În scări s'a înălțată, 

Peste nuntași s'a uitati, 

Și ne-aă alesii pe noi, 

Pe acești doi voinici, 
Tari. de capi, 

Buni de sfată, 

Şi ne-ai pornită 

'Pe crângulă cerului, 

Pe urma steleloră, 
Până n dreptul acestei case frumose. 
lată stâua ni se lasă. - 

Flăcăi dumnea-vâstră, 
De grabă cuvîntulă să ne iasă, 
Și noi vremă de a vă porunci, 
Să vă gătiți de buţi cu vină, 

„De giajduri că fână, 
.De_ialoviţi. grase, 
De copiliţe frumâse. 
Că, mirele nostru: 
Pe aici când a descălicatii,
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Pimintulă s'a cutremurati, 
Dumnea-vâstră nici în sâmă n ați băgatii. 
Şi pentru noi, pentru conăcari, 
Să vă gătiți măcară, 
Cu vro doi trei ciocârlani, 
De nu, fie și cârlani 
Şi câte-ună pahar de vină 
Să, vă fie chefulă deplină, 
Şi câte-o naframă de înă 
Să ne ştergemii mustăţile de vină, 
Da fie și de mătasă 
Numai să fie alâsă, 
Şi mi-ţi mei da 
Și câte-o copiliţă tinerea 
Care ar fi de. ssma mea, 
Dar fie și mai mare 
Că mie totii bine-mi pare, 
Măcar asta de-acolea, 
Dacă o vrea; 

Dacă n'o vrea, 
Draculă so ia, | 
Să-mi facă cimpoiă din ea 
Să cântii și la nunta mea. 
Întran ces bună, jupâne vornicelii, 
Cum ai ajunsii vornicelă de glstă 
Așa, S'ajungi vornicelă de portă, 
Sa judeci lumea totă, 
P6te oi trece și ei vr "odată, 
Şi mi-i judeca 
Și eii te-oi blestema 
ŞI ţi-a muri ibovnica. 

CONACARIE. 

Neculai Bocâneţă, jud. Botoșani, satulă Bucecea. 

Staţi cinstiți nuntași și ascultați 
De la micii și pân! la mare 
Şi câți Waţi tomplată la acâstă serbare, 
Dumnea-vâstră beţi şi veseliți
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Și de tinărulii nostru împăratii nici gândiţi. 
Jar tîn&rulă nostru împărată, 
Diminsţa s'a sculată, 
Pe ochi negri s'a spălată, 
La icâne sa *nchinată, 
În scări de argintă sa rădicată, 
In toiagă de aurii sa. răzimată, 
Peste t6tă oștirea s'a uitată, 
“Și ne-a alesă pe noi doi viteji 
Din cai tăieți, - 
Din gură îndrăsneți, . 
Mici de statii, 
Buni de sfată. 
a pornită la vânată, 
Şa vânată toţi codrii, 
Și toți munţii, - 
Și-a dată peste-o "urmușără de fiâră, 
Dar nu-i de fiâră, 
'Ci-i de căpridră, 
Iar nu-i de căpridră 
Ci-i de-a tinărului nostru împăratiă 
Bună soțidră. 
Unde-i stolnicul de casă, 
'Cu bună răspunsă să ne iasă? 
Noi pe unde ami umblată, 
Solia frumosi ne-amii dată ; 
Să ne'ntrebaţi cu încetulă, 
Să ne dămiă, răspunsă cu dreptulă. 
Noi scimii multe şi mărunte | 
Şi-n astă sâră nu le putemi ţinea minte. 
Noi am veniti pe crângurile cerului 
Ş'amă trasă la acestă casă, | 
Ca cum haragu 'mpărătescii si ne iesă. 
Iar tînărul nostru ?mpărată |, 
Altă haragă nu vrea să iea, 
Vă voesce pe: acâstă flâre din raită 
Să fie tînărului nostru împărată de bună traii, 
Iar tînărul nostru împărată 
A venită cu securi de argintă
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Să sape acâstă flâre din pămîntă, 
So săpe cu rădăcină, 
S'o răsădâecă la împăratulă nostru'n grădină., 
Ea de. 'nfloritii are să *nflorescă, 
De rodită are să rodescă, 
Părinţii are să mulțămescă, 
Ia staţi cinstiţi nuntaşi ascultați, 
De la micii și piin'la mare, 
Și. câți vaţi templatii la acâstă frumosă adunare, 
Că, fidrea să mi-o. dați, 
Şi pe împăratul nostru să-lă așteptați 

“Cu mese ?ntinse, 
Cu făclii aprinse, 
Cu bucate: bune, 

Cu pahare pline, 
Cu vorbe de omenie, 
Ca Dumnezeii să vă ţie. 
Şi pentru povestea mea, 
O copilă tinerea, 

Ș'o băsmăluțăi de ină 
Să-mi ștergiă guriţa de vină, 
Să trăiţi la mulţi ani. 

CONĂCĂRIE. 

Ciobanul Ghiorghi a Popei. Leverda, jud. Dorohoiă. 

Bine-amă găsită, 

Bine-amii. găsită, 
Horă mândră și frnmosă, 
Boeri, boeri, dumnea-vâstei. 

Iar. stolnicul cel de casă 
Inainte să ne iasă, 
Să ne'ntrebe câ umblimiă 
Şi pe aici ce cătămă. 
Sema ?n grabi nu ne dămiă, 

"Că noi nu suntem Cazaci 
De acei: ce 'cumpiră vaci, 

Nici boeri noi nu suntemiă 
De cumperată boi, c'avemiă ;
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Dar suntemă împărătesei 
Fericiți dumnedeescă. * 

Şală nostru împăratiă, 
Tinereli și învățată 
Pușca ?n mână a luati, 

Pe murgi a încălecati, 

Peste 6ste sa uitati, - 

După vânată sa luată, 

Ş'a vânati munţii cu urşii 
Și vulpele din potici. 

Eli au venată, n'a venati, 

Inapoi sai înturnati, 
Şi găsi urmă de fiâră 

Eli stă singurii. de se miară. 
Şi ali nostru împărat 
Tinerelă și învățatii 

Inapoi s'a înturnati 
Şi pe oblângi s'a plecati, *» 
Pușca de șa aședati, 

- Peste 6ste s'a uitati, 
Pe noi doi elă, ne-a, alesă 
Și dendată amii purcesă, 
Şi ne porni dela sine | 

“Să scâtemii slujba cu bine. 
Dar'al nostru împăratiă 

Tinerelă şi învăţatii : 
„Pușca în mână a luată -. 

Peste 6ste s'a uitată, 

Și la drumă că a plecati, 

Crângulă cerului a apucati 
„Și la stele s'a uitată, - 

Și a vădută o. stea frumosă, 
Din .tâte mai luminssă, 

Cată la ea, dar nu-i stea, 

Ci e mândra floricea, 

Rumenă, și ocheșică, 
"Tinerică, frumușică, 
Noptea oghilesce, 
Iiua înfloresce,
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Şi la împerată ea gândesce,. 
De doră mi. se resbolesce. - 
Ș'ală nostru împărată 
Tinerelă și minunati, 
N'are vreme a gândi, 
Că trebue a se găti, 

“De buţi cu vină, 

De care cu fână; 
De ialoviți grase, 
De copile frumâse, 
Să stea cu dragă la masă. 
Tâte n'oră fi d'ajunsă - 
Că dâr nu-i 'colacii de: pusă, : 
Nu-i colacă d'ai călători, 
Nu-i colacă, ca să-lă Înămii, : 
Cofa, de apă so vărsămă, . 
Dati călătoră, să-lă ospătămii,. 

- Şi c%0 năframă, de ină : 
Să ştergemi gura de vint. - 

In timpuli câtă conăcarii spună solia -loră, miresa, care-i înconjurată de druște, stă cu 6 cofă de apă și c'unii colaci lângă ea. După ce conăcaruli a, mântuiti, mirâsa îi dă ce- vreaua; iar colaculu îlă rupe vornicelulă bucățele, împrăști- 
indu-lă nuntașilori. Fata, râstârnă cofa cu apă și prin Moldo- 
va totii ca, este aceea care rupe și colaculă, iar din chipul 
cum varsă, apa și împarte colacul ese priceperea, pentru nun- 
tași de mirâsaă hâtră sau ba, | 

La, finirea conăcărielori -se lâgă câte o naframă  fru- 
-m6să la. frâiele cailorii conăcurilorii, și însoţiţi şi de unu că- 
lăuză dintre nuntașii miresei, se întorci la punctulă unde 
0 aşteptă, mirele cu ai să: Și se întorci cu toți trăgândi în 
gazdă la ună gospodari, rudă de a miresei, sai a nunului, 
unde s'a făcută pregătire pentru a primi pe nuntașii mire- 
lui. După ce mirele a, trasi la gazdă scâte darurile miresei 
și le dă vornicelului, Eli 16 așclă într'o. sită nouă, iar pe asupra le acoperă cu ună ștergaru frumosi adusă de la
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mama, mirelui, și din nuntașii mirelui ; cu scripcari ȘI cu vor- 
„nicelulă în frunte mergi de „ducă darurile” miresei. La casa, 
miresei nuntașii stai în așveptare, vornicelulă intră jucândă 
sita cu darurile miresei și închinându- -se la mirâsă îi întinde: 

“sita, dicândi i: 

Buna vremea, buna vremea, 
Poftimă jupânesă miresă 
Poclonă de la jupânulă mire. 
Pune mâna și primesce. 
Papucei ce-ţi dăruesce, 
Papuci cu talpă de iapă, 
Să, ai de dusă până la apă, 
Papuci cu talpă de gâscă, 
Să ai de dusi până la crâșmă, 
Papuci cu talpă de bobocii 
Să nu te ducă în sată la focă, 
Să fi gospodină pe locă, 
Turetenţe: de buhai 
Din ia sară pe loci să stai. 
Să fie încă de vacă | 
De dusi în platanii la cosă, 
Toti le-i căta de frumose. 
Poftimi întinde mâna de primesce 
Barizele de legată 
Şi negru de ?nhobotată. 

Miresa, întinde mâna să: iea, darurile, iar vornicelulu le: 
trage iute înapoi dicândă: a 

Nu te grăbi la luatii 
Cum te-ai grăbită da măritată, 
Părinţii au disă că, “nu te-oră da 
Și că fată te-oră ţinea, 
Iar dumneata n'ai voită 
Și de vatră te-ai isbită 
Și mi-ai disă, că ţi-i lua 
Zestrea și te-i înneca, 

  

  

" Unde-a: fi balta mai lată 
Ca, să ?ncapi cu zestrea totă;



126 

"Şi de-adâncă ce era 
Ciocârlanii în piciâre umbla. 

Vornicelulă juicându darurile iar le întinde miresei dicândi: 
Buna. vremea, buna vremea, 

Jupânâsă mirssă, 

Cinstită -"mpărătsă 
Poftimă pânză de arigradă, 
Testemelă. de. legată, 

Cu canafii de mătasă 
Ca la cucâne de casă. 
Ajungă-te voe bună jupânâsă mirâsă. 
De numele dumi-tale când a aflată 
Forte bine i-a părutiă 
Ş'a poftiti să facă 
Uni dramă șo cărare | 
Pân la a dumi-sale mândră Are, 
Ş'o cale șuni drumă i 
Până la a dumi:sale mândru -păună. 
Dar ală nostru împărată, 
Jupânulă mire a umblată, 
Tote ţările a înconjurată ; 
Ca să-ţi facă strae, 
Strae pe placă 
După a dumi-tale stati, 
Strae scurte, spintecate, 

- Precum erati mai ciudate; 
Ș'a cumpărată firuri, 
Zarafiruri, ! 

Jderuri și papuci. îmbadii, 
Perechia loră cinci lei, 

Un brâii totă cumpăratiă 
De la Tocati, 

Cotul totă cu cinci lei luată. 
"Tâte le-a .tancuită 
Şin corabie le-aă clădită 
Și corabia pe mare a porniti 
Şai dată milostivulă Dumnezeă unt vântă 
Și corabia întruni ostrovă de mare a isbitiă.
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Dar corăbierii fiindă meșteri, 

Cu atâta nu saă lăsată, 
Totă ai dată din vâsle, aă dati, 

“Şi corabia la mală a scosi, 

Ş'ală nostru tînără împărați 
In corabie a intrati, 

Şi marfă de care i-a plăcută a cumpărată, 

Din corabie a descărcatiă 

Şi le-ai încărcată în caice - 

Şi le-ai adusii la dumnea-vâstră aice. 

Ajungă-te voe bună, jupânâsă mirâsă, 
Că se închină jupânulă mire. 
Cu fel de felă de marfă frumosă, 
Poftimă ţine, -- 
Să-ţi fie de bine. 

Când mirâsa iar întinde mâna, , vornicelulii trage daru- 
zile înapoi, dicându: 

Nu te grăbi cu luatulii, 

Jupânesă mirâsă, 
„Cum te-ai grăbită cu 'măritatuli ; 
„Că ali nostru tînără împărat, 
Se punea de price 

Şi voia să strice, , 
Şi unde ai prinsă a: suspina şa plânge, 
Şi ai disă: 
Decât ală nostru tânără împeratiăi va. strica 
Mai bine o piatră de grumaji ţi-ai lega, 
Şi întwo baltă sâcă te-ai arunca. 

Dacă nu creqi . 
Poftimii, pune mâna i vedi, 

Când miresa din not: întinde mâna. să iea, darurile, vor- 
nicelulă iarăși le trage îndărătă dicândă: 

Ba! ba! ba! jupânâsă miresă, 

Nu te grăbi:la luată, 

Cum te-ai grăbită la măritată, 
Că, părinţii nu prea vrea 

Şi diceni: de nu te-a da,
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Semă singură ţi-l face, 
Că mirele îți cam place. 
Iar dacă ai îi îngăduit ; 
Altă fldre ai fi înforită, 
O l&că să fi așteptată 
Alti voinică te-ariă fi luată. 
Când s6rele răsare | 
Dughiana, se deschidg, 
Mândră marfă se întinde, 
Cu galbeni mi-o răspunde, 
Mirele că cumpăra 
Toti ce frumosi îi părea, 
Două-spre-ce buţi de vină, 
Doui-spre-dece care de fenă, 
Doui-spre-ce ialoviţi grase 
Cari erai mai frumose, 
Să fie mâna totă plină, 
Că atunci îi viâța bună. 
Nu-i de purtată trandafiri 
C'atunci traiu-i ca pelină 
ȘI casa-i ca la străină, 
Și mi-o mustră fără vină 
Şi mi-o bate fără milă, 
Poftimă, poftimiă, jupânesă miresă, - 
Poc'6ne de la jupânulă mire, 
Dar poftimă de gătesce, . 
Că, mie-mi trebuesce 
Naframă frumosă; 
Totă, de mătasă 
Şi cu floricele . 
T6te de mărgele - 
Și să mai fie așa 
Ca (cutare) a mea, 
Care dac' o vrea 
Noi că ne-omă lua, 
Casă omi ținea; 
lar de nu vei vrea 
Si mergi după mine, 
Facă-stară pe lume



199 

  

O scripeă din tine. 
Și mai ascultați nuntaşi 
Că, sera, din astă sâră a înserată, 
Noi poelâne dulci: de la jupânulă mire, 
De la jupânsa miresă, 
Nami închinată. 
A fostă vremea, mai de demulti, 
Dar noi nu ne-ami pricepută. 
Poftimă, jupânâsă mirâsă, 
Poclonă de la jupânulă mire : 
Uni şălișoră de mătasă 
Să vă fie de miresă, 
Ia poftimă acuma, 
Pune mâna 
Şi primesce cu tâtă inima 
Şi cată mai voi6să, 
Că mergi la a dumi-tale casă, 
Nai să mai stai la părinţi fată, 
Ci ai să fii cinstită gospodină cununată. 

  

ÎNCHINĂRI A STRAELORU LA MIRESĂ,. 

Ajungă-te voe bună, 
Jupânâsă miresă, 
Iată dumnea-lui, jupânuliă mire, 
De diminsţă s'a sculată, 
De la Țarigradă a plecată, 
În corăbii a intrată, 
Ș'a luată dumi-tale marfă pe placă, 
Poftim de ţine, 
Să-ţi fie de bine. 

Iar când mirâsa ?ntinde mâna îi dice: 
Nu te grăbi la luată, 
Cum te-ai grăbită la măritată, 
Părinţii ai strigatii că nu te-or da 
Șai cuvîntată cu glasă mare, 
Că de părinţii nu te-or mărita 
Te-i duce de te-i îneca. 

» 

  Sevastos, Nunta,
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Şi ai luati a te da cu capulii. de vatră, 
Ş'ai strigată, ci de adi înainte nu mai ședi fată. 

Buna vremea, buna vremea, 
La dumnea-vâstră meseni, 
Cari vați adunată 
La acâstă masă. 
Vamiă rugati pe dumnea-vâstră 
Să ne faceţi locii şi cărare, 
Până la acâstă cinstită fl6re, 
Şi casă. bună, 
Voe bună, | 
Veselie dumi-tale, jupânesă mir6să, 
Chipii de crăiasă. 
Masă frumâsă 
Meseni dumnea-vâstră, Ă 
Noi ne-amii întreba cu dumnea-vâstră 
De trai, de vecuită. 
Deci noi vedemiă,. că dumnea-vâstră, 
Trăiţi și vecuiţi. 
Cu mese ?ntinse, 
"Cu făclii aprinse, 
Cu pahare pline, 
Cu bucate bune. 
Ajungă-te voe bună, 
Jupânâsă mir6să, | 
Că alii nostru tînără împărată, 
Ca ună împărată s'a gătatii 

- Şi caii la buteă a strigati, 
Ș'a plecată din conacii în conacă, 
Cu cai de olacă 
Până la târla tocată. 
Ali nostru tînără împărat 
Prin târgă s'a preumblatiă, 
Crainici a strigată, 
Negustorii dughenele a desfățată ; 
Ală nostru tînără împărată, 
Marfă a căutatii, 
Marfă n'a găsită
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Pe feţișra dumi-tale,. 
Jupânâsă mirâsă, bine potrivitiă. 
Ș'ali nostru tînără împăratii 

„ -Jarăși a plecati 
Din conaciă în' conacii, 
Cu cai de olaci, 
Până la târg lă Țarigrad: 
Şală nostru tînără împărată, 
Prin târgă s'a preumblatii, 
Bani la, crainici a dati, 
Cari ai strigată, 
Negustorii dughenele ai desfățată. 
ali nostru tînără împărați 
Marfă.a. găsită 
Şi pe feţiș6ra dumi-tale s'a potrivită. 
Ș'ali nostru. tînării împărati 
Ci guriţa se tocmea 
Şi cu galbeni cumpânea, 
In sipete mii sipete 
Pe corabie-i pune, 

- Pe mare mi-i purcede. 
Când în mijlocii de cob a sosită, 
Mare viforă i-a păliti, 
Corabia. ?n ostrovă ai sprijiniti. 
Atunci negurile s'aii lăsată, 
Sorele s'a întunecatiă, - 
Marea s'a turburatii, 
Și drumul loră li s'a legată, 
Ş'ală nostru tînără împărată . 
Trei nopți nici n'a bsutii nici n'a mâncat, ' 
Numai pe însuși Dumnedeii Pa, strigată. 
Când de a treiă di s'a revărsată, 
Negurile s'aii ridicată, 
Marea s'a alinatii, 
S6rele s'a luminată, 
Drumuliă lorii s'a deslegată, 
Corabia la mal a plecată, 
Și ?n corabie ce marfă era, 
Firuri, zarafiruri,
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Tăfţi domnesti, 

Cu neg6ţe adămesci. 
Dumnea-ta, jupânâsă imirâsă, 
Să fii sănătâsă 

Straele aceste să nu le ponbsăscă 
Şi cu altele nouă și mai frumâse să te?noesci, 
Poftimă jupânâsă miresă colțuni de bumbacă, 
Că scii că dumi-tale-ți placii, 
Poftimii papuci cu stârlică, 

! Că seiii că de acestea nu-să pe aici, 
Poftimiă jupânâsă mirâsă, 
Fesii să-ţi fie de legată, 
De s'a templa și chiţie . 
Totii să-ți fie de bucurie ; 
Poftimă tulpană din. Țarigradă cumpărată, 
Să-ţi fie dumi-tale de legati, 
Că deacum până'n vecie 
Gâţișcrele dumitale legate-aă să fie. 
Dumnea-ta, jupânâsă, de nu credi, 
Poftimă de vedi. 

ȘI când mirâsa întinde mâna, le trage "ndărătă dicândii : 
Dumnea-ta, jupânâsă miresă, 
Nu te grăbi la luată, 
Cum te-ai grăbită la măritată, 
Cai fostă tîntră copilă, 
Te-ai grăbită cu firea, 
Ai chititi că-i împărăți lumea ; 
Decât îi împirăţi lumea 
Mai -bine o vrea milostivulă Dumnedeii 
S'o împărăţescă eu. 
lar d-ta, jupânâsă mirâsă, 
Nici nu te scârhi, 
Că cum te vei sluji, 
Așa milostivulă Dumnedeii te va griji. 
Poftim și ţine, 
Să-ţi fie de bine, 
Să trăesci, 
Si te veselescă,
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In veci netrecuți, 
Nesăvârșiţi. 

Cei cu schimburile, dar mai alesti vătășelulă, 
Oreste Dlujanschi. Romanismul. Viaţa poporului Românii. 

Ce umblămii, 
Ce căutămi, 
Nimănui mavemă sâmă să dămi, 
Am sositi, 

Yam nemerită ; 
Nu mi-ţi înșela, 
Nu mi-ţi fermeca, . 
Că noi chiuindă 

Şi toti hohotindă 
- Vomii intra, . 

Vomii descuia, . 
Noi cu toţii 

Str&nepoții,. 
La a nâstră 'mpărătesă | 

După aceste cuvinte, daă cu toţii năvală să între cu 
de-asila, „dar portarii nu se dati și-i. opresc dicândă: 

Mai cu ?ncetișorulă, 

Mai cu-binişorulă ! 

Cum de cutezaţi - 

Aici să intraţi? 

Că nu-i cu tărie 

Nici cu 'voinicie, 

Ci de bună voe. 

Și de-ţi și intra: * 
La noi a'nopta,.: . .. 

Trebue să ne spuneți. 
Din ce ţară sunteți, 

Şi să ne aduceți 
O carte curată, 

Cu slove'nsemnată 

De la împăratuli,,... 

Mare luminatulii,
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Ca să scimi și noi 
Cine sunteți voi. 

Vornicelulii cel cu schimburile. 

Ca să sciți și voi 
Cine suntemi noi, 
Iaca vă spunemi, 
Și ne supunemă, 
Ca la împărați, 
Nalţi şi luminaţi. 

Omeni buni suntemă, 
Şi noi ne chemămiă 

Soli împărătesci, 
Din ţări românesc, 
Tineri Moldoveni, 
La. "mpăratii oșteni, 
Naltulă împărată ! 
Poruncă ne-a dată 

Și ne-a totii trimisă 
Şi aşa ne-a disi, 
Ca să cercetămi, 
Să ne ”ncredințămi, 
“Ce face a nâstră "'mpărătesă 6să, 
Scumpă mir6să, 
Și iarăși ne-a disă 
Şi iarăși ne-a spusă 
Că elă arii veni 
De acolo aci, 

Dar are mulțime 
De ospeţime: 
Impărați, împtrătese 
Voivodi, crai și crăese, 
Și aceea nu vrea să ese. 
Deci numai .prin noi, 
Aceştia vr'o doi, 
Vrei ca să mai scie. .. . 
Ce are să mai fie, 

Ce mai face a nâstră 

Mândră *mpărătesă.
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Portarulii. 

Mâni cu veselie 
In curţile ?nalte, 

Cu flori împănate, 

"Totă cu flori domnescă : 

Pe fereşti. 

Care-sii aședate 
Și udate - 

- De a n6stră "'mpărătâsă, 

Și intrândă 

Cinstită mir6să. 

în casă dică: 

Bună vremea, bună: vremea, 

Intracâstă casă, - 

Ca să m'apropiă şi ei. 
De cinstita: masă, 

Mai alesă de dumnea- ta, 
Jupânisă mirâsă, 
C'audii de numele dumi-tale, 
Că ești negustoriță mare, 
Şi alăi nostru împărații 

E negustoră însemnată, 
Tâte târguri a călcatii 
Tâte satele a umblati, 

Marfă bună n'a aflată. 
Iar fiindă elă vreânică 
Şi puternicii, 
Cu atâta nu s'a lăsată, 
Dimincţa sa sculati, 
Pe ochi-negri s'a spălatii, : 
Cu straiă noii s'a îmbrăcată 
Murgulă și la cersălati 
Şi Va înșeuată, 

Cu trimbiţa a'trîmbițati 

? 

“Și din cornă 'a:buciumată, 
Mare 6ste a adunati. 
Sfetniciloră, 

Miniștriloră,
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Mare poruncă a dată 
Și la venatii a plecată; 
Codrii a împănati, 
Munţii a călcată, 
Ca să vâneze fieri . 
De jderi, 
lar pe s6mă șa luati, 
Că rîșii și jderii 
Nu pârtă numai domnii, 
Iar fiindă elă vrednici, 

Puternică, o 
Nici eu atâta nu s'a lăsată, 
Sfetniciloră 

Și Miniștriloră 
Mare poruncă le-a dati 
Şi corăbii ai gătată, | 
Şi spre mare ai plecati, 
Toţi pe mare 

Ca pe uscată. 

Susi la torgti la Tarigradi, 
Orășelă cam însemnată, 
Se trezescii ei pe uscatii, 
In orași în Țarigradă, 
Ei trei dile ai umblatii, 
Pân'ce marfă ai aflată, 
Mii de galbeni ei ai dată: 
Şi în tâncuri aă legato, 
La corăbii ati cărat-o, 
Și le-ai dată Dumnedeă ună vântă, 
Ună vântii dulce. pe pămînt. 
Şi ei ai plecati 
Toti pe mare 
F6rte mare, 
Nu sa cufundută, 
Ca și pe uscată, . 
Când la mijlocă de cale, 
Cale și cărare, 
S'a iscată uni vântă,.
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Din fundă de pămîntă, 

Marea a'nvăluită, 
?Naele a gistruitiă. 

Şi a fostă, vântulă “mare, 

Atuncea pe mare, 

Uni vântă 'volvuratii, 
Naele :a'nturnatiă, 

Negoţele a înecatii, 

Pentru ali lori păcată. 
Noi câţi-va ostenitori, 
De asemenea călători, 

Pe acolo ne-am aflati, 

Şi am sărită nu le-am lăsată, 
Şi negâţele mai mică 

Le-amă luatii tâte ?n caice, 
Le-amii adusi la dumnea-vâstră, 
Cu tote sudorea nâstră: 

Strugușore șalunele, 

Cornișore și smochine, 
„Nisce papucași, 
Că-si drăgălași, 

Nisce iminei, 

Că-si frumuşei 

Ciuboţele gălbidre, .... - 

Să-ţi fie pentru picidre, - 

Să eși des de dimintţă, 
La răedre pe verdâţă, 
Cu mândrulă împărat, 

Amândoi la preumblată ; 

Unii fesii, ce-i lată, lată, 
Să-ţi fie de 'nhobotată; 

Tolpănaşi cu floricele” 

Să-ţi fie de mângâiere, 
"Șună fesuți cam 'roșioră, 
Ce di inimei multii dori, 

De care și dumi-tale, 
De multă ţi-a fostă cam: dori. 

Dacă nu mă credi, 

Poftimi de vedi.
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Mirâsa, vrândă să iea schimburile, vorniceluli o opresce dicendă: 

Ho! ho! ho! jupânesă miresă, 
Nu te grăbi la luată, 
Cum te-ai grăbită la măritată, 
Căcă părinţii dumi-tale,. 
I-a. prinsă o mare. jale, ... 
Și se puse ?n price, 
Nunta ca să strice, - 
Dumnea-ta ai prinsă a plânge 
Și ai disă iară, | 
Că până ?n sară 
De gâtă o piatră ţi-i lega, 
Intro bulbâcă te-i arunca 
Ș'acolo_te-i îneca ; | 
"Căci. ca “Gheorghi.nu-i afla. 
Și te-ai dată dună 'cornă de vatră 
Și n'ai vrută să rămâi fată, 
Cu aceste tote, 

"Numâi câtă 'se pâte; 
Poclonire "naltă, 
De la cinstită *mpărată . 
Poruncă el v'a dată 
Astă-di să primiţi 
Pe acești Moldoveni, 
De ţară oșteni, - | | Bine să-i cinstiți | 
Cu galbeni să-i dăruiți 
La, scripeari, la, lăutari, 
Dimpreună, 
Cu o masă bună. 

Acum pune vătăjelulă schimburile pe masă dinaintea miresei, acesta, le privesce, cu .dorii și luândă unui pahară de rachiă sai vină îlă închină -vătăjelului. Ela îi mulţumesce ȘI începe oraţiunea paharului: Aa 
" Mulţumimiă, mulţamimă, 

Jupânâsă crăiasă,
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De acestă ' dulce pahară, 

Ca și domnului de dară. 
Că şi acâsta ce se face 
E ună zidi de bună pace, 

Și pe loci, 
Cu norocă, - CI 
De viâţă 

Cu dulesţă * | 

Domnulii 'sântii să dăruiască, 

La locașuli dumi-tale 
Curte albă lângă drumii, 

Să, sălășluiți 

Pe cei neavuţi, 

Să hrăniţă 
Pe cei flămândi 

ȘI vadăpaţi 
Pe cei însetaţi.. 
Și încă vă dăruiască 

 Înduratulă Dumnedeii 

Contășe cu lupi, 
Caţaveici cu vulpi. 
Jarăși, să vă dăruiască 
Fii” şi. fiice prea. frumâse, 

Fiii și fiicele să fie 
Feţi, logofeţi, | 
Preoţi, preotese, , 
Prin capuri de mese. - 
Încă vă dăruiască, 
Domnuli Dumnedei, 

Domnulii sântală, 

Cu cuvîntuliă,. 

Tăria lui Avram, 

„Înţelepciunea lui Solomon, 

"  Blândeţa lui David, 

- Vitejia lui: Alexandru împăratit; 
Să vă bucure, 

Precum a bucurată .. | 

„Dumnedeii pe Noe în corabie, 
Când i-a adusă o porumbiţă
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O mlădiţă, 
Frunze verde de măslină. 
În gură, șa băută, vină, 
Și s'a veseliti de plină; 

"A sădită pâma de vie, 
ȘI sa umplută de bucurie, 
Trăgendă naea pe. uscată, 
Săverși ună greu păcati ; 
lar, noi toți ne-am bicurati, 
Seminţia lui, 
Bunulă. n6mului, 
Înverdindă 

Și veselindă, 
Faţa tuturora, 

Ș'a nâstră acestora, 
Amin. | 

Dicendiă acestea, iea paharulă ce a/nchinată mirâsa, Și dice: 
Să trăesci „și. tu podă, 
Să bea gurița mea, 
Să trăiască ?naltulă. podă, 
Să închină paharulă. totă,. 
Să trăesci tu lungă, grindă, 
Car mai bea și cei din tindă, 
Să trăiască şi cea țară, 
C'arii mai bea Și cei d'afară, 

"Dacă le-a da cine-va, 
„De nu ba. 
Să trăești. mirâsă, 
Tinără, frumâsă, 
Că ei bea paharulă . , 
Și mEnchină cu darulă, . 

Dicândii acestea, dă paharul peste capă ȘI se pune lân. gă masă, care-i acuma plină de bucate; lnândă de pe masă, dice : 

Iar tu miresă, 

Tinără,. frumosă, 
Nu. te. bucura,



14] 

  

Că moi sătura, : 

Oi face gura'leicuță, 

Pântecele balercuţă. 

Luândă ună pahar cu rachiu de pe masă, dice: 

Să trăieşti, 

Vivati grindă, | 

Să se uite celă din tindă. 
Până ce-oi mai căpăta, 
Ilă înghiți pe acesta. 

Și după ce l'a căpătată şi după ce Ta gătitii si uită 3 Ş ” 
în fundulă paharului şi dice: 

Nu gândiţi că mami fruptati, 
Ci-i paharul spartă. 

După ce dice vătăjelulă aceste versuri, stai cei-lalți Gmeni” 
pe unde aii apucatii, dar fără a dice o vorbă, lăutarii staă 
grămădiți și taci, după acestea intră cu toții în casă, lău- 
tarii cântă, toți cinstesci și se veselescii. Peste puţinii vă- 
tăjelulă, care a adusă schimburile, începe joculi cu mirâsa = 

Teodorescu, poes. pop., pag. 161. 

Ajungă-te voe bună 
Pe dumnea-ta, jupânâsă miresă, 
Bucură-te și te veselesce, 
Că jupânulă mirele | 
De când d'astă' veselie s'a apucatii, 
La, Țarigrad a plecată, 
Și din câte a aflată, 

De tâte'a cumpărată, 
Și într'o corabie 'le-a încărcată, 
Şi "napoi pe mare s'a înturnată. 
Dar când a fostă la: jumătate cale, 
S'a stărnită o furtună mare, 
Unii: vântă despre răsăritii, 

Forte iute şi cumplită,
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“Și pe toţi corăbierii i-a înecată, 
Numai unul a scăpată, 
Pe-o scândură de bradă, 
“Cum 'valurile Pai purtată, 
La mală Pai aruncată. 
'Și jupânulă mire de scire a dată, 
Dicându-i, fă, jupâne' mire, | 
Cum îi putea, 
“Că, de corăbieri 
Ne-amă luati nădejdea ! 
ar jupânulă mire, 
Dacă a aflată, 
Porte tare sa turburată, 
Pe altii cală a ?ncălecată 
ȘI ?napoi la Țarigrad 
A plecată. 

-Și din câte a aflată, 
AA doua; 6ră a cumpărată : 
„Marfă supţire și al6să, 
Pentru dumnea-ta, jupânssă mirâsă, 
"Ţi-a cumpărat ună fesă | 
„De la ?ntâiulă casăgină, 
“Ca să-ți fie cheful de plină ; 
"Ţi-a mai cumpăratiă 
Unii buccealâcă de mătasă, 
“Ca să-ţi fie de purtată prin casă ; 
*0 cutnie pentru rochii, 
"Cea mai alesă, 
Ca să-ți fie de mir6să; 
'Talpane,, călțuni și, legători, 
Ca să-ţi'fie de sărbători ; 
“Ţi-a mai cumpărată o oglindă, 
"Cea mai frumâsă, . 
La, care să te giitesci ca miresă ; 
"Ţi-a cumpărată și săpună, 
'Totă de Țarigrad, 
'Ca să-ți fie de spălată; 
Apoi ţi-a mai cumpăratii și smochine, 
"Cu duleâța din lume,
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. Ca totii. omulă să se mire. 

Poftimă pune mâna 
ȘI le iea 'cu tâtă inima. 

Când miresa întinde mâna, spre a le lua, ună vorniceli 
glumeţii le retrage și dice: 

a 
Ia mai îngădue, 

Jupânâsă mir6să, 

Nu te grăbi cu. luatul, 

Cum te-ai grăbită cu măritatulă ; 

Cu tote că și jupânii mirele 

Sa prea grăbită cu: 'nsuratuliă 

Ca să nu te-apuce altulă! 

Apoi iarăși i le dă, dicândi: 

Ei poftimi acuma, 
Pune mâna. 

Şi primesce cu totă inima 

Și cântă mai voidsă, | 

Cai plecată spre a dumi-tale casă. 

La, casa, miresei, după ce vornicelulă în sfirşitii i-a, dati 
sita, cu straele, femeile apucă lucrurile pe amâna și totă le 
J6că  cântândă. În urmă se prindă cu toţii'în horă râtă; 
după ce ai mai trasă câte-va jocuri, miresa scâte din ladă 
darurile mirelui, le aşâdă și. ea, frumosi într'o sită și cope- 
rindu-le cu ună ştergariă cu vrăste de burangică și alesăituri, 
(cari în partea muntelui îsii forte grele de lucrati ȘI minu- 
nat de frumâse) şi dându-le vornicelului.săă în mână, eliă 
chiamă, la sine parte din nuntaşi și puindu-se în fruntea loră 
plâcă la mire, unde închină straele astit-felă: - 

Bună vremea, bună vremea, 

Jupâne mire, 

Se închină jupănesa, miresă 

La dumnea-ta, jupânii mire, 

Cu cămașă frumâsă de ini . 
Cusută cu ibrișină,
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Să vă fie dumnea-vâstră chefulă deplină. | 
lar se ?nchină cu niște trăistuți nous, 
De dusă mâncare la plugii, brânză, ouă; 
Iar se ?nchină cu niște pernuți nous, 
Făcute cu pene de rață, 
Să vă sărutaţi cu dulesță, 
Și c'o lădiţă plină nouă, 
Plină de bunătăţi, . 
De nu credeți, 
Puneţi mâna 
De vedeţi. 

ȘI când mirele întinde mâna să le iea, vornicelulii trage darurile îndărătu dicândă: | 

Apoi iar 
ay 
1 

Ba! ba! ba! jupâne mire, 
Nu te grăbi la luată, 
Cum te-ai grăbită la "nsurată ; 
Că, părinţii au disă, căi nu te-oră lăsa 
Și că holteiii te-oriă ținea 
Și mi te-ai izbită de ună tei 
Ș'ai disă că nu vrei să stai holteiiă. 

întinde darurile dicândă: 

Fost-a vremea mai de multă, 
Dar noi nu ne-amii pricepută, 
Ajungă-te voe bună, jupâne mire, 
Că se ?nchină jupânâsa inirssă 
Cu lăqi 

„ Pline de bunătăți. 
Dacă d-ta îi descuia singuelă, 
Îi vedea 
Dout-spre-dece cergi de lână, 
De die bitrână, 
Dou&-spre-dece perne mari, 
ȘI doni-spre-ece perne mici, 
Ce-să umplute cu urdici, 
ȘI o trăistuți bătută 
Cu piră din cămilă, 
Să vă fie dumnea-vostră de pusă mâncare,
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La ?ndămână saci noi, 
Să vă fie de dusă la mâri grâă și păpușoiă ; 
Trăistuți nouă 
Să vă fie de dusă la târgii ouă, 
Sănătatea dumi-tale, jupâne mire; 
De la dumneata jupânâsa miresă, 
Poftimă de ţine, 

Sii-ţi fie de bine; 
S'ori ponosi, 
Alten locă se vor ?noi. 
lar dumneata, jupâne mire, . 
Nu te uita, că-si multe 
Că-i umbla, din crîșmă ?n crîșmă 
Pân tte le-i bea 
Și nică pe acestea nu le-i avea. 

Mirele, întindândii mâna să le iea, vornicelulii le trage înapoi: 

Nu te grăbi la luată 
Cum te-ai grăbită la, ?nsurată. : 
Părinții mai vrută a te nsura 
Și-ai strigat cu- glasă mare că. te-i îneca 
In. mijloculă câmpului, 
În verfulii sovârfului, 
În aţa paingănului, 
De care nu se pote spânzura 
O albină șo muscă. 
Da ia poftimă ţine, 
Jupâne mire, . 

De primesce 
Poclonulă ce-ţi dăruesce 
Jupânâsa mirâsă,: 
Ismănuţe de fuioră, 
Răseroite pe picioră, 
Cu bata de ibrişină 
De la mirâsă din sînă, 
Cu betia de teiă 
Că de-acum nu ești holteiă, 
Cu bricinare de ină 

  
Sevastoa, Nunta. 

  

10



146 

  

Că de-acum să nu fii de chină, 
Şi cu bata de mătasă, 
Să nu mergi la altă casă. 

Ovesti Dlusanschi, Românismulă, viaţa poporului română. 

Bună vremea, bună vremea, 
În acestă casă, 

Mândri și frumâsă, 
Și să dea Dumnedeii 
Ca să m'apropiii și ei, 
Mire jupâne, 
C'am înţelesii, 
Și-am purces 
Pe cale, pe cărare 
Până la curtea dumi-tale, 
Noi doi şi vr'o câți-va, 
De la 'mpărătesa 

„Care a audită 
Că ești negustorii vestită, 
Multe cele-ui petrecutii - 
Și tote le-ai isprăvită. 
Şi-a n6stră *mpărătâsă - 
lar e negustoriţă al€să, 
Tote orașele a umblată, 
Ţările a cutreerată, 
Marfă după față-ţi n'a aflată; 
Iar fiindă ea vrednică 
Și puternică 
Cu atâta nu s'a lăsată, 
Sfetnicilorit 
Și miniștriloră 
Mare poruncă le-a dată 
Și la vânată a plecati 
Să vâneze fieri, 
Și jderi; 
Dar pe s6mă șa luati 
Că fierii și jderii
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Nu pârtă numai domnii ; 
Și fiind ea vrednică 
Și puternică 

Nică cu atâta nu s'a lăsatii, 
Din cornișorii a sunati, 

Totă 6stea a adunatii. 
Sfetnicii 

Și miniștrii 

Dulce i-aă îmbrățișat, 

Și cu dînşii stândiă la sfatui, . 
Corăbii la toţi le-a dati; 

lar ei toţi ai și plecati 
Totii pe mare ca pe useatii, 
La orașă, la Țarigradă, 
Orășelă cam însemnată 

Se traseră pe uscati. 

În orașă, în Țarigrad, 

Fă trei dile aă umblată, 
Mărfașră aă căutatii, 
Mărfușdră ai aflată, 
Mii de galbeni pe ea ai dată 
Și ?n tânculi o ati legati, 
Pe corăbii o ai încăreatiă, 
“Cu ea apoi aii plecati, 

Totii pe mare ca pe uscată. 

“Când pe mare ai fostii ajunsă 
Le trimete domnulă sânt 
O xijelie de vântă, 

Uni vânti mare volburată, 
Niăile le-ai înturnată, 

Negdţele sai ?necatii ; 

Noi, câţi-va ostenitori, 
Deasemenea călători, 
Pe acolo noi ne-amii aflată, 
Amii sărită nu ne-amiă lăsată 

Şi negoţele mai mică, 
„Le-ami luată tâten caici, 
Le-am adusii pe tâte aici 
Le-amă adusi la dumnea-vâstră. 

?
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Cămeșuţă de trupii ai 
Ca să-ţi fie de bună traii, 
Bătută cu burangiucă 
Să se lipâscă de trupii; 
Şi de-a fi o găurea 
O iaă că pe barba mea, 
Prea cinstite, de nu credi, 
Poftim pune mâna și vedi, 

Mirele, stândă înaintea, schimburilorii cu cușma ?n capi îndrăznesce a 'ntinde mâna drâptă, spre a lua schimburile, dar vătăjeluli oprindu-lă dice: 

Io, înălțate împărate, 
Asta, frate, nu se pote, 
Nu grăbi și la luatu 
Cum grăbesci la însurată, 
Căci părinții dumi-tale 
l-a cuprinsă o mare. jale 
Și se pusen price 
Nunta ca so strice; 
Dumnea-ta ai prinsă a plânge 
Licrimi ude şi cu jale 
De dorulă drăguţei tale; 
Și ai disii, că o piatră 
Grosă, lungă, "ncolțurată 
De grumadi tu ți-i lega, 
Întrun tăi te-i arunca; 
Căci ca cutare nu-i afla 
Și de-ai dată d'ună căpriorit 
Și nai vrută să fii fecioră. 
Dar cu aste tote, 
Numai câti se pote 
Pocloniri înalte, 
Scrise'n carte 
Cu slovă frumosă 
De a nostră crăiașă, 
Și va porunciti,
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Şi va rânduit 

Pe-aj sti oșteni | 
Mândrii Moldoveni; 
Bine să-i primiţi, 
Bine să-i cinstiţi, 
Cu galbeni să-i dăruiți, 
La scripeari, 
La lăutari, 

D'impreună o masă buni, 

Dicândă acestea, dă, schimburile mirelui ; acesta ia unit pa- 
har de rachiă sau vint și-lă dă vătăjelului. Cei-lalţi 6meni 
stau pe unde ai apucată, vătăjelulii luândii paharul dice: 

Mulţumimă, mulţumimă 
Impărate, luminate, 
De acestă dulce paharit 
Ca și domnului de dari. 
Că și acâsta ce se face 
Fie ca șuni zidi de pace 
Şi pe locă cu norociă 
Pe viață 

Cu dulesță 
Domnulă sânti 
Vă dăruiască 
Spre locașulă dumnea-vâstră 
Curte albă lingă drumi 
Să sălășluiț pe cei neavuţi, | 
Ca să hrăniţi 
Pe cei flămândi - 
Și să adăpaţi 
Pe cei însetaţi. 
Să, vă dăruiască ! 
Din trupul dumi-vâstre 
Fii și fiice prea frumâse, 
Să fie -feți logofeţi 
Cu părul de aură creţii. 
Preoţi, preotese 
Prin capuri de mese; 
Încă vă dăruiască
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Domnulă Dumnedei, 
Domnul sântulă 
Cu cuvîntulă 
Tăria lui Aron, 
Înţelepciunea lui Solomon, 
Blândeţele lui David, 
Vitejia luă Alexandru împărată; 
Să vă bucure precum a, bucurati Dumnedeii 
Pe Noe în corabie 
Când i-a adusă o porumbiţă, 
O mlădiţă, 
Frunză verde de măslini 
În gură, șa băută vinii, 
Și sa veselitii de plini, 
A săditii pâmă de vie, 
S'a împlută de bucurie; 
Trăgendii arca pe uscati 
Săverși unii grei păcatii, 
Iar noi toți ne-ami bucurată 
Seminţia lui, 
Bunulă ncmului, 
Faţa tuturoră 
ŞPa nostră estorii. 

Rădicândă paharulă dice: 

Să trăesci și tu podea 
Și să bea gurița mea, 
Să trăiască ?naltuliă pod 
Să închină paharulă totă, 
Să trăești tu lungă grindă 
C'orii mai bea și cei din tindă ; 
Să trăiască și cea țară 
C'arii mai bea și cei de-asară 
Dacă le-a du cineva 
De nu, ba; 
Să trăiască toți din casă, 
Și câți sunt la astă masă, 
Să trăimii cu toții, 

s
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După ce s'aii mântuită de închinatii poclânele, solulii 
miresei poftesce pe mire cu tâtă, stea lui la casa miresei. 
„Mirele trebue să vie cu nuntașii, jucândi unit danţii, în ca- 
puli căruia, este unuliă din cei mai ghibaci flăcăi, care pârtă 
numele de vornicelă. Nuntașii miresei iarăși începă ună danții, 
pe care-lă întocmescă astii-felă, că prindă tâte intrările în 
casa, miresei. O custodeză aşa, în câţi mirele să n'aibă pe 
unde intra în casă, ţiindu-se flăcăii bine încleștaţi de degete, 

ca să nu pâtă fi rupţi în nici-o parte a danţului, care apără 
intrarea în casa miresci. Mirele a, ajunsii cu danțulă săi în 
ogradă. Vorniceluli, care este pusi în capuli danţului, tre- 
bue să aibă, băgare de sâmă ca unii buni generali, ca prin 
pasulii danțului condusi de el, să înșale pe adversari a se 
“îndepărta de la intrarea casei, spre a put năpădi în casă, 

„Dacă scâsta n'o pote face, caută în care pante a dan- 

țului miresei i sarii părea flăcăii cu mai puţină forţă, ca, să, 
dea asaltii, adică să se isbescă printre ei, spre a le pute 
descleșta, degetele, să năvălâscă, la, ușă. Se întâmplă de multe 
ori că nici una, nici alta nu se pâte face; atunci Naunulă 

“celă mare txebue să dea uni darii bănescii gardiștilorii mi- 
resei, adică flăcăilorii, cazi compunii danţulă miresei şi nu- 
mai astii-felă întră în casă de se așadă ia masă, pe care. de 
multe ori se răcescă bucatele până să se decidă, victoria dan- 
ţului. Pe timpul câţi nuntaşii mirelui mesescă, și când sunt 
cam pe la jumătatea, mesei, nuntaşii miresei începi a striga, 
de afară pe la ferestre, prapură, prapură, şi dacă din lăun- 
tru Îi se întârdie r&spunsulă afirmativii, punti sub sechestru 
mantale, șele ha chiar și cai de ai nuntaşilori mirelui, căci 
le cerii o nouă luptă pentru că le iea o fată din satulit loră, 
la, cari sait trebue să se supună saii să o răscumpere cu bani.* 1) 

În Transilvania bradalii se aduce înfipti întruni cozo- 
nacii mare şi frumosti. | o 

„_4) Marza, lHuși, tip. Asociaţiloriă, 1872. Apud Teodorescu, pag. 21.



În Muntenia, după ce ai venită nuntașii cu bradul, mir6sa și cumnatulă de ginerică, iar în Oltenia cu cumnatuli de mână, pună doniţa sai gălcta (cofa) pe resteiuli de Ja, Jugii sai pe-o naframă, Șapucândă unul d'unt capeti şi celi-laltă de altulă se duci la puții saii la isvoră. d'aduci apă ne'nce- pută. Așcdă donița în mijlocului ogrădii, punii în ca bradulă, Cimpoeruliă dice nundsca iar nuntașii j6că râta, împrejură. S6cra mică seste atunci darurile ce-a, avuti în vorbă Și le legă crucişă, peste umere, călţunăreseloriă ȘI ele așa, „ împopoţonate cu brobâde, şaluri, rochii, cântă și jcă, În Muntenia, când ginerica intră, în casă, s6cra-i spin- tecă, cămâșa, îi pune bani în sînă, Și în braţe îi dă uni bă- „_ieţelă, ca, să aibă noroc la băieţi. În judeţului Buzăă însă ginerica rupe cămâșa, s6crei. 
În Oltenia unulă dintre nuntașii mirelui aduce o cu- nună, de flori, pe care o pune pe capul miresei. La Românii. din tâte părțile miresa stropesce pe toți nuntașii cu uni smocii de steble de busuiocii, (câte o dată de celă de dragoste), pe care-l toti mâie ?n apă neincepută, După ce sa mântuită joculi, cumnatulă de ginerică iea bra- dulă și-lă pune pe pati în colţulă caser; de sunt mai mulţi bras, cum e în partea muntelui, atunci pe unii îi legă la, pârtă, la stilpii casei sati îi sue chiar. pe casă; gălâta, cu apă o mat j6că nuntașii câtă o maj J6că, ceea ce se ice: joca zadra, vada, joculii Jaletei, joculii apei, sai numai apa, după cum am auditi la târla din Băjani, jud. Brăila. Cumnatulu de ginerică svârle apă din gălâtă peste casă, rămâindă şie-și gălsta cu naframă cu toti, | În jua. Ilfovi, la Copăcinenii de susii, aruncă apă, peste casă cu doniță cu totă. De mirele-i din altă sati, atunci dârme și nâptea Ja maică-sa sub umbra, bradului, credându-se că pe lumea cea-laltă numaj atâta umbră are femeea, :) PI II 

) În Muntenia la văduve nu duce bradă şi ce se mai miri bitrânulă moșii Nae
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În totă Muntenia și Oltenia precum și în: câte-va, sate 
din Dobrogea ca Vlădeni, Cotulă Lungă și Vărsătura, Sâm- . 
bătă la, casa, miresei se dice la bradă, ceea ce în Dobrogea, 
se chiamă la mărgele, unde, după ce sai adunati nuntașii, 
fetele și femeile faci salba și baerele fusului. Deverica. aduce 
ps tipsie, printre alte daruri. ale miresei, și ca uni pumni 
de bani de aurii și de argintii mat mari ȘI mai mică ca după 
puterea, mirelui. Nevestele înşiră acești bani de facă salba, mi- 
resei, mai câse la, fest unulă lângă altulă, pe bucata cea, care 
se vede de sub testemelă pregătescă o curelușă, sait o cordea 
tare pentru baereie fesului şi, începândiă de sub barbă, câse atât 
de-o parte cât și de alta bani din ce în ce mai mari, aședân- 
du-i unulă peste altul astii-feli; așa că li se vede numai 
câte o mărginuţă ceva mai grâsă decât o muche de cuțită fă- 
cândi în totulu parcă unii șerpe cu solzi argintii, cari se ză- 
rescu de sub brobâdă pe amândoi obrajii. | 

„În Cherson unele femei se l6gă pe sub fălci cu dente, 
nişte bande înguste de pânză albă, pe cari sunt cusuţi bumbi 
mici albi de cămâșă saii mărgele albe. mi 

De bună sâmă că și în Dobrogia înainte vreme să fi 
fostii acestă obicei; cu timpulă însă asi înlocuită mărgelele 
prin bani, păstrându-se însă numele, căci altă-felă nu ne-am 

  

din Grebânii, jud. Râmniculă-Săratii, când a audit, că nu *n tâte părțile ţărei ducă 
bradiă miresei. „Apoi măcar când mâre trebue să-i pue“ și când a aflată, că nici 
asta nu-l, cum le mai căina pe bietele neveste, cari pe lumea cea-laltă veşnică 
se voră priji la sâre, fără pică de umbră, iar când am întrebată: o 
„.—- Da bine, mirelui nimenea nu-i trimete bradă, atuncă care-i umbra, Lui pe lu- 
“mea cea-laltă? 

-- E hei! bărbatu-i bărbată, are umbra lui de la Dumnedeă, n'are nevoe de um- 
bra bradului. . 

— Şi cum îi umbra ceia? 
— Cum să fie, îi vedea când te-i dace acolo. 
—: Dar ași vrea să sei acuma, că pâte-i multă pân'atunci. 
— Maltă, paţină, cât a fi, atuncia ar să vedi. 
Şi fie că n'a vrută, fie că nică clă n'a sciutiă maj multă, n'am mai pututii scâte 

de la elă anii cuvîntă măcar, | 
1) Burada, Românii din Cherson. Convorb. Literare. an. XIV.
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put6 închipui, pentru ce Sâmbătă sera, la casa, mireser se dice la margele. 
În Dobrogea nevestele portă acestii fest cu baere tâtă viţa lori, până chiar ȘI n6ptea. De more tînără, atunci rămânii baierele pentru a doua, nevastă, iar de se stinge de bătrâneţe o ngrâpă cu ele ȘI rară se "ntemplă să lase la copii. Să aibă femeia cea, mai mare nevoc nu se cade să se6- tă unii bani din salbă, sai din baerele fesului și de bărba- tuli i le-ară lua cu de-asila, atunci în voia cea bună se pâte despărţi. 

În Dobrogea flăcăi și fete se adună, la casa mireset ȘI facii milea. În mijloculi casei așcdă o masă încărcată cu pâme (strafide), cucoşci, alune, migdale, portocale ș. a. Dex vara, atunci punii și rogodele. Flăcăiy aducii o crângă cu mulţi craci, iar fetele înșiră pe aţă cucoșeii și strafide, fă- cendă câte unii șiragii câti e lumea, de lungi. Lângă, fie-care fată stă câte-ună flăcău Și totu îi trage din grămadă, cuco- șeii și pomele, cum trebuo să vie la aci, de vreme ce nu-i înşiră la hurtă, cei punii mistreți. După ce fie-care fată Și-a inântuită şiragulă, vro dor flăcăi ţinii crânga, iar fotele în- vălătucescii fie-care crenguță, cu aceste șiraguri de Cucoșşei cu pome. In vârfală fic-cărey crenguțe lâgă fructe învălite în hârtie poleită ȘI când milâna-ă gata, o dă în mâna nunei care cântândă jâcă n mijloculii horei nunesea, Acestit obiceiti trebue să fie o amintire a bradului, căci are aceeași întrebuințare, Bradulu să găsesce la Klein-Russen: iea, unu brad, mo- litfă, saă uni altă arbore verde, chiamă unu nem de-aprâpe pe care-lă face boiarăni și-l însărcinâză să ducă, copacului în casa miresei Și să-lii pună înta'o pâne mare ce stă pe masă. Copaculi îi încununată de fete, cari atârnă buchete, sati în lipsă de flori naturale facă flori artificiale. În Qiua, nunții pună în bradă luminările: faze. 2) DI 
1) Klein-Russen. O. F. von Reinsberg-Diiringsfeld. Die Polen O.F.a. During:
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După ce s'ai îndeplinită deosebitele obiceiuri, nuntașiii 
se aș6dă la masă. Mirele stă lângă nuni și nuna lângă mi-- 
r6să, la spatele căruia staii druşștele. Nunii închină la miri, 
iar mirele la mirâsă; ea-i sărută mâna, iar elă o sărută pe 

capi. Druştele scoti mirâsa de după masă la joci iar nun- 

tașii, cari-să aşedaţi după vîrstă și după cinste, totă fie-care: 
gospodară cu nevasta, mănâncă şi beaii. | 

Ore ce să fie, ce să fie? 
Să fie cucâră, 

Dar prea se cobsră, | , 
! Să fie dropie 

. Prea s'apropie. 

Vorniceluli pune friptura acoperită dinaintea Nunului,. 
care dice: „am cinstiti șam ospătată, dar acuma, pentru 
ce ne-aţi acoperiti! bucatele“ ? 

„Cu ce vă suntemi vinovaţi și unde-i stolnicul ce ne-a. 
făcută acâsta“ ? „Cinstea, bucătăresei să iasă,“ dică câte-va femei. 

Nunulii celii mare o cinstesce şi iar cere stolniculii bu- 
catelori. Atunci Vornicelulă aduce de mână unii copilă ca de: 
vr'o şpte ani îmbrăcată curăţelii şi co cunună de flori pe: 
capi. | 

Nunulă celă mare: buni bani ne trebue la, bobocei, Ia 
viței şi mai la alte trebuşore, dar ni se pare că mai mări- 
șorii stolnicii trebue s'aveţi și acela ne trebuesce. 

Vornicelulă aduce o femee în fi6rea, vîrstei; mesenii n'o 

primescii, dicândă, că le trebue ceva mai tinerică, şi când în 
sfârşitii aduce o babă ce d'abea merge de bătrâneţe, mesenii 

ridândă strigă cu toţii întruni glasii: „nu ne trebue, nu ne 
trebue, ci vremi stolnici tînări.“ Bătrâna se duce și ea, după 
ce nunulii celă mare o cinstesce, ca şi pe cea din'naintea, ek 

Im Lobliner Kreise geht der „Starost& mit cinem Făhnchen in der Iland voran und 

neben dem Brâutigam ein Brautfihrer mit der sogenannten „Palme“, ein Fichtem- 
băumchen, an dem vier Lichter, ein Glockchen und zwei Kriinze befestigt sind.
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cu câti îi dă mâna, Apoi nunulă celii mare ne'mpăcati strigă pe vorniceli, care s'arată n pragii dicândă: ce voiţi d-vâstră, Jupâni nuni mari? 
»Stolniculă bucateloră, stolniculă bucateloră,“ s'aude în tote părţile, pâte Pay găsi pe afară, pote lăi cunâsce. Vor- nicelulii ese. În urmă, intră, Părinții miresei, aducând'o de mână și oprindu-se în faţa mirelui, tatălu fetei cuvintâză: 

Poftimă ginere, poftimă 
De la noi soți, ' 
De la Dumnedeii norocii. 
Să trăesei 
S'o stăpânesci, 
Soţii îţi dau 
Dar băț nu-ți dat 
Că are nâmuri și frați 
Și te-a ntreba de ce-o baţi, 
Cori trece prin lunca mare 
Ş'oră tăia ună biții mare 
Pentru câstele dumi-tale 
lar de-i trece prin luncușoră 
Și-i tăia o strămurare 1) 
A fi pentru a dumi-tale soțidră. 
ȘI ctă trupă din trupulă mei 
Și sânge din sângele meă. 
Ce-ţi dai să-ți fie soție 
De acum și până ?n vecie 2,) 
Amin. 

Mirele se sc6lă, sărută mâna socriloriă, ica, mirâsa de mână, o sărută pe frunte și o pune lângă dinsulă din a Stânga; în vremea asta, druștele stati pe delături. Atunci nunulă celui mare strigă: | 

') Asemenea obicei în Kalevala, Ditingsfeld. *) Apud Gubernatia, „Despondeo tibi filiam în honorem et uxorem ct dimidiuim 
lectum, in seros ct claves.“ Preso Stiernhoek, citato dal Mittermaier, Grundsiitze 
„les gemeinen deutschen Privatrechts, *
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Vornicelii de la Vaslui 

Când îlă caţi, atuncea nu-i 

Ia poftimă la mine ?n câce. 

Vornicelulă. intră c'o “basma în bății, și când nunulii: 
îi. dice: - 

Dă brădişorulă cela 7ncâce. 
Ca fina să ţi-l îmbrace. 

„Vornicelulă seste din bățulii lui batista, și și-o pune în-. 
brâii, iar bâţulii îl aședă, peste găina, cea, acoperită. 

Nunuli celă mare îlă ia, îl dă miresei, care-i lsgă la. 
capăt o batistă frumâsă şi în vreme ce lăutarii cântă, nu-- 
nulă celă mare jâcă băţuli, dicândă: „cine-i vrednici să, iea; 
calulii“? Vornicelulii se repede. şi când să pue mâna pe din-- 
sulă, nunulă celi mare-li trage îndărătă, apoi iar i le 'n- 
tinde şi așa pân în de trei ori, când i-l dă. 

Unii din Gmeni dicii: „cinstite nună mare, dar dă-i-li 
o dată“. Alţii însă: „ba nu, bine-i face, că şi el bine a scintii 
a o năcăji pe miresă“. Nunulă celi mare după ce a, datii vor- 
nicelului bățuli, îl cinstesce ȘI cun pahară de rachii şi; 
atunci elă cu bățulă 'ntr'o mână, și cu paharul în alta, jocă. 
cântândii: 

Vă mulțumescii de istă pahară 
Ca de mare dară, 
Istii pahar e gălbioră - 
Dintrună sucii de păltioră ; 
Da nu-i din sucă de păltioră 

„Ci-i din viţă de mlădiță 
De unde jupânesa mirsă 'sughiță, 
Că de jupânâsa, mirâsă n'ar fi sughiţată 
Jupânulă mire n'o ar fi căutată; 
Dar nici noi meseni nu ne-ami fi adunată ; 
Însă așa ne-am adunati, - 
Că așa-i de la Dumnedeă blagoslovitii și lăsată.
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Nunulă cuvinteză: „iea vedi fine, ce ne-a acoperită acolo, 
că din pricina dumi-tale le tragemiă tâte, « | 

Miresa, descopere, nunulă iea găina, o pune dinaintea 
mirelui, dicându : „iea, acum să te vădu finule cât îmi ești 
de voinici.“ Pentru ca, nuntașii să mai facă hazi, frigii o găină 
bătrână, pentru ca să n'o mai potă rupe mirele cât e lumea, 

În partea muntelui, mai alesă, cosii găina cu aţă saii cu 
'sirmă, șo aduci mai multă crudă decât friptă. De mirele-ă 
hâtru, rupe găina de-alungulu dreptă în două, apoi o trece 
nunti, care-o face mici fărâme, dând mar întâiu mirelui ȘI 

"miresei Șapoi trecândi de-arândulă la fie-care nuntaşi. Nu- 
«nulă, după ce a pusi pe unii talgeri două pahare de rachii, 
osul peptului și verfulu aripeloră, îlă întinde lăutariloră. 
Lăutarii: „Da numai atâta Vaţi îndurată pentru noi?% 

Nunulă celă mare. „ȘI "ncă-i prea, multi, că nici atâta 
nu vi se cădea. 

Aripi vamă dată de sburată 
Şi pieptă, cobză de cântată.€ 

În judeţul Prahova, Buzăi, Râmniculi Sărată și Brăila 
nunulă celă mare trimete înapoi găina, dicândă, că nu-i des- 
tul de bine friptă; atunci sâera cea mare pune găina cu 
talgeră cu toti, unii clondiră de ţuică; co ţuică (0 gara- 
ÂGră câtă uni păhăruţii), mai pune lingură, cuţită şi alte 
mâncări bune și le aşcdă tote în lada miresei, ca să aibă ce 
mânca la noua sa locuință, când fiindu-i fâme nu va îndrăsni 
să câră, 

Nunuli celi mare strigă la, lăutază să cânte busuioculii. 
“Toţi bătrânii se scoli de la masă, să daii de-o parte şi se 
prinde danțuli ast-felă : Vătăjelulu merge 'm frunte, de din- 
sulă se ține nunulă cel mare, de-i în putere încă, apoi mi- 
rele, mir6sa, între două sati patru druște; în urmă, vine nuna, 
iar după ea, toți nuntașii, totă o fată şună flăctui. Scripca- 
rii tragă cu arcușulu busuroculii, iar din gură-i dicu:
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Frunză verde busuiocii 

Mai poftimii boeri la joci 

Că destulă de când mâncaţi 
Mai poftimii de mai jucaţi, 

Mai daţi cu genunchile 

De-aședaţi sarmalele, - 

Mai dați cu picidrele 

De-aşedaţi fripturile. 

În vreme ce nuntașii: ai înjehebati danţulii și învârtescii 

busuiocul în jurulă mesei, tatălui și cu mama fetei se așeză, 
pe unii scauni, în capulii mesei, c'o pernă sati c'uni coltucelii 

pe braţe și fie-care ţiindă în mână steble de busuioci, sem- 
nulii dragostei; şi când nuntașii învârtesci danțulii, atuncă când 

mirii vint în dreptulu părințiloră, se plecă, le sărută mâna, 
iar bătrânii îi strânge în braţe către pernă netedindu-le faţa 

cu busuioculi și totă aşa de trei ori cât se învârtesce dan- 
țulă pe după masă. | 

În sfirşită vorniceluli scâte. danţuli din casă cântândă : 

De trei cri pe după masă 

Să scâtemii danţulii din casă, 

Să trăiască binele 

Binele și mirele, 
Să trăiască şi miresa 

Să schivernisâscă casa, 

Să, trăiţi meseni cu toţi 
Să ne veselimii de soți, 

Să trăescă podea uscată 

Şă te bea gură-căscată, 

Să trăesci tu podii 

Ca să te beat toti, 

Să-mi faci „gura leicuţă 
Pântecele balercuță, 
Căci are jupânulă mire, 

Multe fedelecuţe pline. 

Gustă numai din pahară și-li svirle peste cei de la spate.
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Trăiască cei cu gurele căscate 
De la spate, | 
De-ascră de când așteptă 
Să le daii cinstea cea dreptă. 

Nuntașii, după ce aă cșită afară, mai tragă vro câto-va, jocuri, pe urmă, intră ?n casă după zestrea miresei. Vornice- luli sai nunuli celă mare aduce jucându uni cită de rochie sait peștimani, pe care-l dă sâerel celei mici dicândi : 
Buna vremea, buna vremea, 
Socră mare, 
Ajungă-te voe bună 
Că se ?nchină jupânulă mire 
Cu ciuboțele ?n badei, 
Poftimii ţine, 
Să-ţi fie de bine, 
Ciuboţele cu talpă de iapă 
Ca să-ţi fie de cărată apă, 
Ciuboţele cu talpă de ţapă 
Să vă sară și "n capă, 
C'o pereche de ciuboțele 
Cu talpa de tesmeniţă 
Căputa de veveriță 
Și Cunii peştimană frumosă 
Ca să-ți fie de folosă, 
Poftimă de ţine 
Să ți-fie de bine. 
ȘI ?ncă se mai TOgă jupinulii mire dumi-tale Ca să slobozi îiste strae, 

S6cra mică învoindu-le, cu toţii se repedui asupra zestrei, care-l aşedată "n fundul casei pe lada cu straele. Acolo însă dai de cuseri, surori, veri, ori rude de-aprâpe ale miresei, cark cu nafrămi albe apără zestrea; când vre-unulii dintre fia- căl dă să pue mâna pe câte ceva, ele-r îndepărteză cu nă- frămile dicândă „nu lua, lasă acolo.i: 

Eă ami torsă la buci 
Ca să-mi dai papuci,
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Ș'ami torsă bumbăcelă 
Să-mi dai testemelă, 

Ş'amă torsă călţişoră - 

Să-mi dai bani rotunjori, 
Șamiă torsit păcișele 
Să-mi dai barizele. 

Și totii urmeză a, apăra stracle, până ce mirele îi dă 
unii bacșiși, de obiceiii papuci, tulpanii saă bariză. În urmă 
Hăcăii tăbărăsci asupra, zestrei, 'inșfăcândi unulă o pernă, 
altulă ună lăviceri, apucândă care cum pote, întindă lucru- 
rile pe mâna şi jucându-le le scotă afară; mai mulţi flăcăi 
umflă lada şi batii în ea cu palmele, să vadă câtă de grei 
sună zestrea miresei. a | 

Ajungându la ușă, frații sai rude de-aprâpe ale miresei, 
cari străjuescii uşa, cu topâre "ncrucișate, cu cuțite și pe une 
locuri chiar cu bețe, nu daii drumulă făcăilori cu lada pân 
nu le dai bacșișă. o 

Când aii scosă afară tâtă zestrea, flăcăii chiuindii o J6că 
câți o mai j6că, tragi carulă înaintea casei, aștdă lada la 
fundă, ticluescii lăvicerile apoi pernele, acoperii pe de-asupra, 
cu ună țoli, ș'apoi l6gă ţapânui cu o funie. 

În Macedonia, în părţile muntâse, zestrea mirese tâtă 
se încarcă pe cai, totii asemenea, şi în Vrancea, 

Din nuntașii mirelui se repedi prin casă şi pună mâna 
când pe una, când pe alta, iar cei de casă toti apără, 
După. ce aii scosii zestrea, vreait s'o tragă afară şi pe mirâsă, 
însă uni băitanii îi opresce 1) în ușă cu unii băţi sai cu o 
cociorbă dicândă : a 

Ma mai stăi bădiţi 

Să'mi plătesci leiţa 
Că nu-ți dai pe lelița. 

1) În Moldova, mai multă în partea de susă, dice că ceră hulpea, 

  

Sevastos, Nunta. 
11
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Mirele-i plătesce, atunci numai mirâsa, are învoirea, de 
a eși. | - ) 

La Francezi în Valdajot „în. sâra din "naintea nunţei 
vine mirele cu vr'o cinci-spre-dece tineri și ceri lucrurile pro- 
misci lui; tatălă îi încredințeză că eli nu mai are nimica 
de disă în casă; atunci se arată mirâsa însoţită de câte-va 
companidne: ŞI de câte-va apărătâre, se aduce uni cutără ve- 
chit pentru că celui noă și adevărată să nu i se întâmple 
vruni răi; acum se începe o luptă seri6să pentru cufără: 
dacă, ei isbuteseiă ŞI ieaii lucrurile miresei, nu dai nimica; 
dacă găsescii resistenţă - prea mare faci împăcăciune şi: slo- 
bozesci cufăruli prin: cadouri de ace, șireturi și cordele. 

„Fetele, cari în timpuli acesta scosese râtele de la că- 
ruță, și deshămase calulă, pună rtele la loci și ajută să în- 
carce averea miresei. Toti la Francezii. din Jura, de mirele 
locuesce în altii satii și de flăcăiloră le pare răi după miresă, 
caută, să-i împedice plecarea, aruncândă în drumuli ci lemne.“ 

La, casa, miresei înainte de a se cere: iertăiciunea, scrip- 
carii cântă cam următorele cântece: 

"Hai miresă, hai, 

Că te ducemi la străinii, 

Și te-a mustra fără vină, 
Mi te-a bate fără milă; 
Că mila de la bărbată 

Ca frunda de piri uscată: 
Când te pui să te umbresci, 
Mai tare te dogoresci; 

ȘI -mila de la părinţi 
Cu mare greă o sto uiţi; 
Da. mila de la mamă, 

Îi ca struguruli de pomă. 

Când erai la maica-ți fată, 

Mâneai turtă esptă ?n vatră 

Şi rasă pe rădătore, 

Şi ai faţa ca o fire,
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Şi-mi porți c6dă pieptănată, - 
“Cu betelă încureată, Ei 
Și cu flori încununată. 
Cât la măicuţa-ți erai, 

De luerai, de: nu lucrai, 
Toti draguli mamei erai, 

„Dar dacă teii mărita, 
Copiii 'te-orii împresura, 
Grijele mi te-oră lua, 

Că bărbatuli nu-i părinte, 
Să-ţi rabde ori-ce cuvinte, 

  

Taci miresă nu mai plânge, 
Nu plânge, nu suspina, 
Că-i plânge şi-i suspina, 
Când bărbatul te-o mustra, 
Și te-a mustra fără vină 
Şi te-a bate fără milă, 

Cătându-ţi numai pricină. 
Surorile nu teorii seste, 
Fraţii-oră dice, 

Bine-ţi face, | 
Ți-i bărbată, nu ți-i părinte 
Să-ţi rabde multe curinte. 
Mergi la a dumi-tale: casă, 
Mergi la a dumi-tale masă, 
De la Dumnedeii al6să. 
Şi ai o sâcră 
Ca o tcă, 
Ese afară - 

Ca o moră, 
Din gură 'slobâde pară; 
Intră ?n casă 

Ca o sabie tăidsă, 
Să sue pe patii și geme 
Și n'aduce uni braţii de lemne.
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Vedi. mila de la bărbată 
Ca frunda de piră uscată, 
Da mila de la părinți, 
Lado, Lado şi iar Lado 
Anevoe ai s'o uiţi. 
Dacă te-i mărita 
Grijile mi te-oră lua 
Și bărbatulă te-o mustra, 
Mănânci pâne şi bei vină 
La inimă pui venină; 
Mănânci pâne și bei apă 
La inimă pui otravă; | 
Mănânci pâne şi bei bere. 
La inimă pui durere. . 

  

Puiule nu te ?ndura 
Pân îi fi la maică-ta,. 
Că dacă te-i depărta 
Multă cale mi-i căta, 
Multă cale și cărare 
Pentru dragostele tale. 
Mai vădut'ai omii pe lume 
Să chinuiască ca mine, 
Mai vădutai vrună bărbat 
Să nu fie fermecată, 
Mai vădutai vro muiere 
Să-i fie de bărbată jele? 
Totă de dori puică, de dori, 
Nu mă lăsa ca să morii 
Mă usucă de pe picidre 
Toti de dorulă dumi-tale, 
M& usucă ca cucuta 
Când o tragi cu :cosa. 

  

Frunqă verde ștejărelii, 
Câtu-i omul tinirelă, 
Se ţine dorulă de elă; 
Dar de unde "'mbătrânesce 
Nimerui nu-i trebuesce,
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Ce folosă de cușmă lungă 
Dacă nu-si parale?n pungă. . 

  

Frunqă verde ş?o. lalea, 
Strmana inima mea 
Iar a prinsă a mă durea. 
Nu mă dâre 

Cum se dâre, 

Mă d6re necontenit 
“Pentr'uniă 'puiă ce Pami iubită, 
Acuma de Pași avea, 

Ce bine mi-ari mai părea, 

Şi ce bine Pași ţinea. 
Numai pâne și măsline, 

Şi rachiii de tescovine 

Ca să vadă ori și cine 

Camiă trăitii o dată bine 

Frunză verde cimbrișoră, 
Bate murgulă din piciorit 
Să-i punii șeaua binișori, 
Să mă ducă unde mi-i dorii. 
Hai murgule ?n pasii mai tare; 
S'ajungemii' în satii cu 'sâre; 
Hai murgule'?n pasii lupesce 
Că mi-a dată: puica nădejde. 
Trage murguli la grăunțe 
Și voiniculă la mândruţă, 
Trage murgulă la popas 
Și voiniculii unde-o masă. 

  

De când dragă te-amii vădutiă - 
La inimă te-am avută, 

Vecinica, vecina, 
Aprâpe de casa mea. 
Vecina de lângă casă 

Se mărită şi te lasă; 
Vecina de lângi tine * 
Se mărită şi nu'spune; ---i
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Se mărită vecina 

Și rămâne grădina, 
Grădina cu florile, 
Stratulă cu gardfele - 

  

Frunzulâna ș?o lalea 
Amărâtă-i sorta mea 
Și nu scie nimenea, 
Numai ei și puica mea. 
Dragoste fără norocă, . 
Scii ca cărțile de jocă, 
Unulă pune ștaltulă iea, 
C'așa merge dragostea ; 
Lasă s'o iea, s'0 iea, so iea, 
Cașa merge dragostea 
No so ţie ?n colivie, 
Toti la neica o să vie; 
Wo s'o ţie închisă ?n casă. 
Şi totii la noica o să iasă. 
Mărită-mă mamă, hăi, 
Că de nu mi-i mărita 
Pe ferestă m'a fara 
La lună ne-omiă închina, 
Stelele ne-orii cununa, 

Sorele ne-o judeca. 
Ilenuţo de la ţară, 
Cu sprincene de secară, 
Cu ochi negri ca mura, 
Cu gura ca cirâșa, 
—Măriucă de la țară 
Ce ţi-i guriţa amară ? 
Amă mâncată bade căline, 
Să nu mă strute nime, 
Şi cine m'a săruta 
De doru-mi n'a mai putea, 

  

La, răchita rămurată 
Şade baba. supărată 
Cu fata nemăritată. 

=
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Mărită-mă, mamă, hăi 

Că de nu mi-i mărita 
Cu cociorva ?n capi ţi-oi da. 

Astădi îi lăsată de secii, 
Mă ducii maică să mă ?nnecii, 

Unde-o fi balta mai lată 

Ca să'ncapă cu zestrea tstă. 

lar stai şi mă resgândescit, 
De ce să mă prăpădesci, 

Ca: mine câţi pătimescii 

Și totii pe lume trăiescă !: 

Buşuiocii verde pe masă, 

Rămâi maică sănătâsă, 

Dacă 'ai fostă bucurdsă 

Să mă plimbă ssra prin casă 

- Ca o garafă frumâsă, 

Să şedi cu mine la masă. 

Totă cu inima voi6să. 

Busuioci verde firosii, 

Rămâi tată sănătosi, 

Daca n'ai fostii bucurosi 

Să mă ai de vruniă folosă. 

Sera bună, noi ne-omă duce, 

Nu mt 'ndură de gură dulce, 

Sera hună ne-omii lua, “ 

Nu mă ?nduri de dumneata. 

Frundă verde ca mătasă, 

Rămâi mamă sănătâsă, 

Busuioc verde firosii, 

Rămăi tată sănttosă. 

Lado, Lado. 

Cântecii de nuntă. Y.. Alezandri, poes. pop., pag. 383. 

Frundă verde lăcrămidră, 
Lado, Lado suridră,
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Du-te ?n haină de mircsă 
La bărbatulă tăi a-casă: 
Lasă mumă, lasă tată, 
Lasă frați, lasă surori, 
Lasă grădina cu flori, 
Că tu -singură-ai să fă 
O grădină de copii.. 
Lado, Lado nu mai plânge, 
Mijlocul nu ţi-lă mai frânge, 
Că a-casă te-i întârce, 
Când pe stratii. inuliă s'a târce, 
Şi la maica-ta te-i duce, 
Chiar atunci și nici atunce, 
Când bondaru o face miere, 
Când o face plopulă pere 
Și răchita vișinele 
Să-ţi alini pofta cu ele. 

Notă. Alezandri: Acesti cântecă se cântă miresei, când plâcă ea de ja casa pă- rințiloră, ca să se ducă la casa mirelui, ” 

„Cântecul nunței e îndestulă de naivă: 
Taci miresi nu mai plânge, 
Că la maica ta te-o duce. 
Când va face plopulă pere 
Şi zăchita vișinele 
Lado, Lado. 1) 

După ce sai mântuiti jocurile și când nuntaşii stai pe pornire, dinaintea casei în dreptulii ferestreloră aşternă unit lăiceri. Tatăl și mama. miresei Saștdă amândoi pe ună Scaunii, iar la picidrele lori pună o pernă. Mirii îngenuchiază înaintea părinţilorii; (prin Oltenia, acum numai mirsa, înge- nuchiază, iar mirele stă "n picidre.) . Uni omi deşteptii ȘI bunii de gură, care a apucată din buni şi străbuni, cum se cere iertăciunea, vine înaintea pă rințilorii și vorbesce pentru miri: a 
1) Constantin Negruzzi, Scene pitoresci din obiceiurile Moldaviei, pag. 91. Dacia li- terară, lași 1859.
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„Așa Neculai Bocăneţii din Bucecea, jud. Botoșani, mi-a, 
spusit următârea iertăciune : 

Staţi cinstiți meseni ș'ascultați 
De la mică și pân'la mare 
ȘI câți waţi templati 
La acestă frumâsă adunare. 
Dumnea-vâstră beţi și veseliți 
Și de tînărul nostru împărată nică gândiţi ; 
lar tînărulă nostru' împărați 
Diminsţa s'a sculată, 
Pe ochi negri s'a spălatii, 
La icâne s'a ?nchinatiă, 
În scări de argintă a ?ncălicată, 
În toiagă de aură că s'a rezemati, 
Peste tâtă oștirea s'a uitati 
Şi ne-a alesii pe noi doi viteji, 
Din cai -săeți, 

Din gură "ndrăsneți, 
Mici de stată, 

Buni de sfată, 

Ya pornită la vânată 
Ş'a vânată toți codrii 
Şi toți munții 
Ş'a dată peste o urmișoră de fiară.. 
„Da nu-i de fiară, - 
Ci-i de căpridră; 
Iar nu-i căpridră, 
Ce-i de-a tinărului nostru împărați bună soțidră. 
Unde-i stolniculă de casă, 
Cu bună răspuns să ne iasi? 
Noi pe unde amii umblatiă 
Solia frumosi ne-amă dati N 
Și să ne'ntrebaţi pri'ncetulii 
Să ne dămi răspunsă cu dreptulă. 
Noi scimă multe | 

Și mărunte 
Şi ?n ia sară nu le putemi ţine minte. 
Noi ami veniti pe cângurile cerului
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Șamii trasi la această casă 
Ca cum haragu 'mpărătescii să ne iasă ; 
Iar tintrulă nostru împăratiă 
Alt; haragii nu vrea să iaă, 
Vă voesce pe această flâre dia raiă 
Să fie tinărului nostru împărată de buni traiă. 
Iar tinărulă nostru împăratiă 
Ai veniti cu securi de argintă 
Să sape acestă Adre din pământă, 
S'o sape cu rădăcină, 
So răsădescă la împăratul nostru ?n grădină. 
Fa de ?nfloritiă are să 'nflorâscă, 
De roditiă are să rodâscă, 
Părinţii are să mulțumescă, 
Iar staţi cinstiți meseni ascultați 
De la micii și pînă“la mare. 
ȘI câţi vați tomplată 
La această frumoasă adunare, 
Şi dumnea-vâstră cinstiți părinți, 
Care de la Dumnedeii orânduiți, 
Că Dumnedeii este mare 
Și a făcut lumea 
Cu tote câte-'sii într'ânsa, 
Numai cu disa 
lar totă pe rândă 
Şi cu acestă cuvîntii 
Făcu raiul despre răsărită 
Șa zidită pe moșuli nostru Adam 
Cu osulă. din pâtră, 
Cu trupulă din lută, 
Cu audulă din ventă, 
lar Dumnedeulă nostru a strigată : 
Adame! Adame! 
Scolă-te ?n tălpile 
Picidrelori tale. 
Și moșulă Adam în tălpile picidreloră s'a sculati: 
Şi din gură a suspinată : 
A strigată: „Ol! Domne 
„Credi în tine, că tu ești Dumnedeuli mei.
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„Cum amă să trăescii pe acestă câmpie- 

„Largă și frumâsă, | 
"Numai eii unii omiă singurii ?% 
Dumnedei sa gândită 
Și s'a răspândită: 

Să iea din tălpile picidreloră, 
Omuli seade,—- 

Să ia din capă, 

Omulii zăluzăsce,— 

Să, iea din costa din a drepta, 
O fi femeia, mai mare decât bărbatul ; 

Şa luati din costa din a stânga, 
Să-i facă lui Moșă Adam “muere, 

Ș'a, zidită pe mâşa nâstră Eva. 
lar Dumnedeulăi nostru a strigatii: 
Adame! Adame! și tu Evo! 
Voi să vi'nmulțiţi, 

- Ca nisipulă mării, 

Ca, erburile câmpului. 
Iar dumnea-vâstră cinstiți părinţi, 
De la inimă să vă smeriţi, 
Şi fiii să vă blagosloviţi, 

Că nu este începutulă | 
De la iști doi fii ai dumnea-vâstră,.. 
Ci de la moșulă nostru Adam, 

Care cu toții ne tragemi din n6miă, 
ȘI din viță ?n viţă, 

Până la aceste două tinere. mlădiţe. . 

Le-a venită și loră vremea de căsătorit 
Ca la doi pomi de 'nfloritţii; 
Iar blagosloviţi părinți, 

Cum a blagoslovită Dumnedeii pe Ilena,. 
Și cei trei patriarhi, 

Și ait înfrundită crengele de măslini, 
În mânele loră 

Fără neavândă rădăcină; 

Și cum a blagosloviti pe Moise, 

Care cu toiagu ?n mare a dati, 
Apele în două s'aii despicatii, 

7
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Și ai mersi ca pe drumă bătuti, 
Cinstiţi părinți, poftimă de iertați, 
lertaţi și blagosloviţi, 
Aste două mlădiţe, 
Si le fie casa, casti, 
Să le fie masa, masă, 
Și vița luminosă. 
Să trăiască mirele, 
Stăpânâscă-și vitele, 
Tote avuţiele; 
Să trăiască și mirâsa, 
Să schivernisâscă casa. 
Întru mulți ani să trăiţi, 
Cu toții să vă veseliți, 

Jertăciune 

:Spusă do Manole Butnariu, din Nâgra Șarului. jud, Sucâva. 

Ascultaţi, ascultați, 
Glste și norsde, 
Și dumnea-vâstră cinstiți părinți, 
Cari sunteți de la Dumnedeii blagosloviţi. 
Se rogă fii d-vostră cu genunchele plecate, 
Cu lucrămile vărsate, 
Cu inimă de smerenie 
Ca să câră cuvinti din gura dumnea-vostră 
De blagoslovenie, 
Ci de iertăciune, 
Că blagoslovenia părințilori 
Întăresce casele fiiloră, 
Ca blăstiimulă părințilorit 
Le risipescă casele, 
Că din începutulă lumei a făcut Dumnedei 
Cerulă și pămintulă 
Numa cu gfindulă, 
Marea cu tote câte-sti într'insa 
Numai cu disa; 
Și a făcută raiulă ln resărită
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Deosibitit de acesti păminti, 

Şi ne-a pusă în cerit sorele sfeșnicii 
Si ne fie nouă veșnicii, 

Şi la împodobită cu luna 

Care o privim noi totii-Vauna; 
Şi a împodobită cerulă cu stelele 

Care-lă privimă noi în tâte serile; 
Și Pa împodobită și cu luceferi luminoşi: 
Care privimă noi iștă piicătoși. 

]ise Dumnedei că nu se pote 
Pămîntii să fie 

Fără, seminție, 
Şa luată lut 

Din pămîntă, 

Ochii din mare, 

Frumuseţile din s6re, 
Aadulit din vântă, 

Sufletulă de la Duhulă sfântă, 
Şi a zidită pe strămoşulă nostru Adam.. 

Și iar a dist Dumnedeii 
Că nu se pâte pe pimîntă să fie 
Fără de soție, 

Şi i-a dată lui strămoșul nostru Adams 
Somnii grei 
Și a luată osii din osul lui, 
Şi carne din carnea lui, 

Şi sânge din sângele lui, 

Și a zidită pe strămâșa nâstră Eva. 
Acel somnii ce-lă somnoră 

Grozavii visăi visă; 
S'a sculatiă 
Înspăimîntată | 
ŞI a disă „of! domne, 
„Ce este acâsta?& 
„Taci Adame nu te spăimînta, 
„Că acâsta este 'osi din osul tăă 
„ȘI carne din carnea ta, 
„ȘI sânge din sângele tei, 
„ȘI se va chema ţie soție 

ș



  

„Până ?n săverșie.“ 
Și de atunci s'aii trasă din nâmi în nemă, 
Din viţă ?n viță, 
Până ce-ai ajunsi la acești fii ai dumnea-vâstrii. 

Jertăciune, 

Cost. Petenulă ; Prilipca, jud. Dorohoiă. 

Staţi, cinstiți nuntași, 
Și dumnea-vâstră împrejurași, 
Cari sunteți de la milostivuli Duranedeii 
Orenduiţi ; 

Că milostivulă Dumnedeii 

A făcută cerulă și pămîntulă, 
Numai cu cuvîntulă, 
Marea şi cu tâte câte sunt într însa 
Numai cu disa. 

Şi milostivulă Dumnedeii, 

În Qiua întâiă a ficutii lumea, 
În diua a doua tăria sai cerulă, 
Care-i de-asupra pămîntului; 
A treia di a despărțită uscatulă de apă, 
A patra di a făcută sdrele și luna, 
A cincea (i a făcută tote viețuitorele 
De pe pămîntă; 

A şesea di a făcutii pasirile. 
Ce sbori în raiii, 
Peștii din apă, 
Şi pe strămoșulă nostru Adam. 
lar milostivulii Dumnedei, 
A făcută pămîntulă, 

“Ca o turtă de ctră 
Şi Pa împodohitii cu braqi 
hămuraţi, 

Și izvâre curgătâre, 
Care-sii pentru tâte sufletele adăpiitore, 
Și-a făcutii cerulă ca o haină, 
Și Fa împodobită cu stele



Mărunţele, 
Şi luceferi luminoși, 

Care-i privimă noi toți cei păcătoși.. 
"Și Pa mai împodobită cu sorele și. luna, 

“Care privimă noi tot-d'a-una. 
Şi-a mai făcută Dumnedeii 

Pe strimoșulă nostru Adam, * 

Care ne tragemi toți. din nmii. | 
După ce Va zidită din opt părţi, 
L'a făcută cu sângele. din roă, 

Frumuseţa, din s6re, 
După- chipulă și asemănarea sânţiei-sale. 
Cu audulă din vântă, - 
Cu 6sele din piatră. 

Și umbla strămoșul nostru Adam 
Singură pe pămiîntă; 
Dumnedeii v&dândi, 

Că nu e bine să fie 
Omulii fără soţie, 

l-a dată Dumnedeă uni somnii dulce 
Și a adormiti în mijloculi raiului, 

Şi a luată o costă din stânga sa 
Şi a zidit pe strămoșa nâstră Eva; 
I-a suflatii duh | 

Ş'a înviată strămâșa nâstră Eva. 

Și deșteptându-se strămoșulă nostru Adam din somnii 
Vădu muere lângă dînsuli - 

Tise: „ot! Domne ce este. acâsta?: 
Milostivulă Dumnedei dise: 
„Nu te spăimînta Adame, - 

„Că acesta este osii din osul t&iă 

„Și carne din carnea ta, 

„Sânge din trupulă tăi, 

„Și acâsta se va chema ţie soție 
„Până, la săvârşie.* 

Și îi duseră în raiă,' 

Că acolo era loculi de: trait; 

„ȘI i-a blagosloviti Dumnedei: 

„Voi, Adame, cresceţi . 

?



  

„Și vă înmulțiți 

„Ca nisipul mărei, 
„Ca stelele cerului, 

„Ca frunda codrului.* 
Multă și mai multă crescură 
Şi se înmulţiră. * 
Dumnedei a blagosloviti pe Adam, 
Adam pe Isacă, 

Isacă pe Iacob, 
lacobi pe cei 12 patriarhi, 
Cari sunt de la Dumnedei aleși, 
Până ce a veniti vremea | 
La acești doi tineri ai dumnea-vâstră, 
Cari staă cu capetele plecate, 
Lacrămi vărsate, 
Ca să sedtă din gura dumnea-vostră 
Cuvînti de blagoslovenie 
Și de iertăciune. 
Blagoslovenia părințiloră 
Întăresce casa, fiiloră ; 
Iar blăstemulă părinţiloră 
O risipesce., 
Sănătate dumi-tale, jupâne mire, 
Și dumi-tale, jupâncsă miresă, 
Dumnedeii să vă dăruiască 
Cordnă crăiască, 

Stemă *npărătescă, 
Scaună domnescă, 
Toiagi stăpânescă; , 
Și să vă dăruiască cele cinci daruri 
Cari le-ati dăruită ” 
Celoră cinci prooroci: 
Bogăția lui lov, 

Frumuseţa lui Iosif, 
Tăria lui Samson, 

Înţelepciunea lui Solomon, 
Împărăția lui David. 
Şi încă să vă mai dăruiască ună dară, 
Cum i-a dăruită lui Aron,
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Când i-a frundită toiagul în mână 
Ne-avândă rădăcină ; 
Şi să vă bucure Damnedei, 
Cum s'a bucurată fericita ll6nă 

Şi fericitul Constantin Împăratăi, . 
Când a găsiti prea fericita cruce; 
Și încă să vă mai bucure, 
Cum s'a bucurati fata Aftomiei. 
Când a vădutii muntele Sionului. 
Amin. 
Şi mie pentru cam ostenită 
Simbria să-mi fie gătită: 
Unii paharii: de vină, 
Ca şi de la Christos amin, 
Ș'o naframă de ini, 
Să-mi ştergii mustăţile de vină; 
C'omiă bs 

Cât omă put, 
Și ne-omii șterge 
ȘI cu p6la sumanului, 
C'așa-i treba ţăranului ; 
Ș'o copilă tînără, 
Casta de ici de colea, 
Dacă o vrea dacă n?o vrea, 
Să fie de potriva mea, 
Să facă draculi cimpoiii din ea; 
Să cânte la nunta: mea; 
lea dă unii pahară de rachiă. 
Sănătatea dumi-tale, jupâne mire, 
Și a dumi-tale, jupânâsă miresă ; 
De-a fi acesti pahari 
Cu zahară, | 
Milostivulă Dumnedei să vă dăruiascii ună dariă. 
De-a fi acestii pahară cu vină, 
Dumnea-vâstră să vă fie cheală deplină, 
Sânătatea dumi-tale, jupâne mire, 
Și a dumi-tale, jupândsă mirâsă, 
Mândre să fiţi, 
Să înfloriţi, 

  Sevastos, Nunta. 

.



Ca merii, 

Ca perii primăvâra, 
Și ca tomna cea bogată, 

-De toţi lăudată, 

Şi de noi câte-o dată. 

Jertăciune. 

Neculai Puceagii, Onișcani, jud. Romană. 

Ascultaţi dumnea-vostră cinstiţi nuntaşi 

Glote și norâde, 

Aceste vro două trei cuvinte 

Cari de la milostivulii Dumnedei sunt orenduite, 
Și dumnea-vâstră cinstiți părinți 

Cari de la Dumnedeă sunteţi blagosloviţi 
Ca şi pomii cei rodiți, 
Că-și faci râdă r6deloră 

Din lucrarea rădăciniloră, 

Deci căutaţi spre fiii dumnea-vostră” 

Aceștia, ce staă îngenuchiaţi 
Şi de la inimă vă umiliți 

Ca să-i blagosloviţi; 

Pentru-că blagoslovenia părințilorii 
Întăresce casele fiiloră; 

Tar blestemulă părințiloră, 

De-a fi cu temelie de piatră, 
O risipesce pânăn talpă; 

Că multă şi părinţii ostenesci 
Până pe fii lori îi crescă 

Şi de tote relele îi feresciă, 

Așa și Dumnedei a făcută cerulă și pămîntulă 
Numai cu cuvîntulă; 

Şi a făcutii raiulii deosebitii 

De acestă pămîntă 

Ș'a zidită Dumnedei pe Adam, 

Ş'a dăruiti lui somnă grei, 

Şa scosi o costă din costele lu, 
Ya făcutii soție, 

Pe strămoșa nostră Eva.
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S'a deșteptati Adam din:somnă greă 
Şi-a disă lui Dumnedei: 
„Ce este acâsta ?* 

—„Acâsta este asi din 6sele tale,“ 
Şi carne din carnea ta; 
„Se va chema ţie soție 

„Până la vremea de sfirșită:< - 

Pentru acâsta va lăsa fiulă pe tatălă săi 
Şi pe mama sa 

Şi voră fi amândoi ună trupă 

C'așa Dumnedeii a voitii, 
Ş'a făcut Dumnedeă Luni îngerii 
Marţi dobitocele, 
Mercuri le-a pusi nume, 

Sâmbătă a zidită pe Adam, 
Duminecă sa odihnită. 

Şi-a disi Dumnedeii : „cresceți 
„ȘI vă înmulțiţi, 
„Ca nisipulă mării, 

„Ca frunda copaciloră, 
„Ca stelele cerului.“ 

De atunci trăgându-se viţă 
De. sămânță, 
Până ce a ajunsă vremea : 
La acești doi fii ai dumnea-vâstră 
Cari stai cu genunchile plecate 
Cu lacrămi pe faţă vărsate 

Pentru ca să-i blagosloviţi, 
Precum a blagoslovitii Dumnedeii pe: Adam 
Și cum a blagoslovitii pe Aron 
Când toiagulii în mână 

lea, de 12 ani uscată, 

Și Pa blagoslovitii Dumnedeii 
Şi a înfrundită în mână 
Fără de rădăcină; 
Și-a blagoslovitii Dumnedei pe Noe, 
Când a eșitii din corabie, 
Pe muntele 'Tavorului, pe uscată, 
Și s'a isbăvitii de păcată,
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Ş'a săditii vie 
De-a umplutii lumea de veselie, 
Pre ceasurile 
Cu norâcele, 
Pre visță 

Cu dulesță, 
Până la adânci bătrânețe. 
Și să vă dăruiască milostivulă. Dumnedei 
Cele ștpte daruri 
Cari le-a dăruită la cei şâpte Gmeni: - 
Frumuseţea lui Iosif, 
Blândeţa lui David, 
Înţelepciunea lui Solomon, 
Tăria lui Samson, 
Curți de aură ale lui Visarion. 
Cu aceste daruri 
Sa dăruită și fericita Ilenă 
Când a aflată cinstita cruce, 
În sînulă ei de-a drepta, 
Şi cum s'a dăruită 

Fericitul împărată. 
Şi âncă să vă mai dăruiască Dumnedeii: 
Cele patru daruri | 
Cari le-a dăruitii la cei patru dmeni: 
Mărirea crăiască, 

Cor6nă 'mpărătescă, 

Scaunii domnescă, 

Toiagii stăpânescii, 
Ca dumnea-vâstră să trăiţi 
Şi să diceţi și druştelorii amin, 
Să bea și istă pahară de, vină. 
Cine n'a dice amin 

Să se umple de venină. 

Jevtăciune, 

Radu Dascălulă, sat. Făurei, jud. Patna. 

Buna vremea, buna vremea, 
Horă frumosă,
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Boeri dumnea-vâstră, 
Amă întrebati de visță, 
Visţa o vedemă că-i bună; 
Dar noi bine nici-nu vamii întrebată 
Şi dumnea-vâstră tare v "ați spăimîntatiă. 
Dumnea-vâstră sciți ca niște boeri învăţaţi 
Că pe noi să ne. întrebaţi : . 
Ce umblimiă, 
Ce căutămă, 
Că noi samă să ne dămă, 
Dac ați audită, ală nostru tînără împărat 
În scări de aurii sta 'nălțată, - 
Peste 6ste s'a uitată, 
De ne-a alesi pe noi, 
Pe işti doi, , 

Buni de sfată, 

Rti de stati, , 
Și "nainte ne-a mânatii, 
Din conacă în conaci, 
Cu cai de olacă, 
Nout răspunsul așa ne-ai dată: 
Unde stâua ni s'a lăsa, 
Drumulă ni sa înfunda. 
Nouă la astă cinstită casă 
Stâua ni sa lăsată, 

Drumulă ni sa înfundată. 
Sai salașă de gasdă să ne daţi, 
Sai drumul să ne arătați 
Şi sămnulă ni-i o rotiţă, 
O rotiţă fără schiţă, 
Din patru 'mpletită, 
Din faţa lui Dumnedeă făcută, 
Pentru tînărulă nostru împărată gătită, 
Tocmai ca cucâna mirsă chitită, 
Şi pentru aceea, fraţi şi nuntași, 
Şi Gmeni pămiîntași, 
Surorile 
Și nemurile, 
Și dumnea-vâstră părinți,
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lertaţi pe acești doi fii, 
Cari pe genunchi plecaţi, 
Cu mâna pe brațe, 
Cu lăcrămi pe faţă, 
Ei ședi cu sinerenie: 
Si-i blagosloviţi, 
Că nu-i pornire de pe ei, 
Ce-i pornirea din strămoși, 
ȘI a mersă din viţă ?n viță 
Pînă a ajunsii la aceste două mlădiţe. 
lertaţi părinţi, 
Nu-i blestemaţi, 
Că blestemuliă -părințiloră 
Risipesce casele fiiloriă 
Dar bine-cuvîntarea le întăresce, 
Da Dumnedei sântulă, 
A zidită cerulă cu stele 

| Mărunţele, 
Sorele şi luna pe elă. 
Pămiîntulă cu florile 
Și cu tâte mândrețele, 
Și pe Adam pe pămîntă. 
lar lui Adam i-a ședuti 
Răi pe pimiîntă. 
Dumnedei lui sântuli Petre i-a dist 
Petre, ră îi șede lui Adam 
Singură-pe pămîntă. - 
Ale Dâmne, bine scii, 
Bine să-i dai, 
Dumnedeii somnă că i-a dată, 
Trei dile și trei nopți a dormită, 
Şi toiagii de mirii uscată 
La capă i-a înfiptă. 
Și Dumnedeii cu sântuli Petre 's'a vorbită, 
Cum să-i întrupeze lui femeie, 
Să iea din capi, 
Omulă slibesce 
Şi grei. să hrănesce ; 
Să iea din tălpi,
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Omulă scade 
Și răi i se mai şade; 

De-i va lua din creştetă 
Rămâne femeia mai mare decât -Românulii ; 

-a luată din costa stângă 

Şa întrupat 

Pe strămșa nostră Eva. 
Adam când s'a sculati, ! 

Tare s'a spăimîntatii. 
Dar Dumnedei pe elă Pa îmbărbătati: 

Adame, nu te spăimînta, 

Că asta va să fie, 
Soţă ţie, 
Rodă mie, | 

Adame, pe pămîntă, 

Cu ea să trăesci. 
Adam trăindă, 
Și cu ea pe pimînti viețuindi, 

A vădutiă raiulă despre răsărită, 

Mândru *mpodobitii, | , 
Elă în rai că s'a ceruti, 

Dumnedeii în raiă Pa sloboziti; 

Adame în raiă să trăescă 
Tote să le stăpânesci, 

Şi sub mărul de aură să te odihnesci. 
Atunci Eva pe Adam a înșelatii, 

Din mără când a gustati, 

Dumnedei afară din raiti la dati; 

Adame pe pămîntii să trăescă, 

Și a spori să te sporesci, 

Ca nisipul mărci, 

Ca apa Dunărei, 

Ca frundele codrului, 

Ca, colbulă pămîntului. 

Atunci a mersă din viţă ?n viţă, 
Până a ajunsi la aceste două mlădiţe, 

Cari stai cu smerenie. 

Şi cerii blagoslovenie. 

Iertaţi, părinţi, nu blestemați,
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Cum a iertată Dumneqdeii pe 12 apostoli, 
Pe David proorocul, 
Care a scăpată din cuptorulă cu foculă, 
Și diceți cu toții amin, 
Ca să-mi dați uni pahară de vină. 

„A intrată ună boeriă în vie, 
Sa umplută de veselie, 
Și daţi-mi o naframă de ină, 
Pentru ștersă gura de vină, 
Şi” de nu-ți av6, 
M'oiă șterge cu haina mea. 

Jertăciune. 

Costache Zuzu, Barboși, jud. Covurluiă, 

Ascultați, ascultați, 
Dumnea-vostră cinstiţi nuntaşi 
Împrejurași, 
ȘI dumnea-vâstră, cinstiți părinți 
De Dumnedeiă blagosloviţi, 
Și de Dumnedeii sunteţi orenduiți, 
Ca pe ai dumnea-vâstră fi să-l blagosloviţi, Cum a blagoslovită Dumnedei pe Aron, 
Cum a mai blagoslovită pe Abram, 
Și Abram pe Isac, 
Şi Isac pe Iacov, 
Și Iacov pe Iosif, 
Și pe cei 12 patriarhi. 
Că dumnea-vostră, părinți, 
Aveţi a ierta greșelele fiiloră, 
Câte ai greșită din copilărie, 
Și până la acestă câsă de căcătorie, 
Precum Dumnedeii poruncesce câmpului, 
Ca să-și usuce verdețele sale, 
Așa și dumnea-vâstră, părinți, 
Aveţi a ierta păcatele fiiloră 
Că blagoslovenia părinţilori 
Întiresce casa fiiloră ; 
Iar blestemulă părinţiloră
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Risipesce casele fiiloră,. 
Că așa-i ajunsă vremea, 
Ca la ună pomi înfloritiă 
Ce-i gata de rodită. 
Asemenea și acești doi fii ai dumnea-vostră, 
Venitu-le-a vremea să se căsătorâscă, 
Ca să mârgă la a dumi-lori-sale casă, 
La a dumi-sale masă, 
Părinţii să pomenâscă. 
lar ei ca ună ostenită, 
Simbria mi-ami împlinită, 
“Simbria, mea ce este: 
Ună paharii de vină, 
Să fie chefulă deplină, 
Amin amin. 

Jertciciune, 

Ascultaţi, ascultați, 
Dumnea-v6stră, nuntaşi împrejurași, 

"Şi dumnea-vâstră, cinstiți părinţi, 
Și socri blagosloviți, 
Că, se râgă fiii dumnea-vâstră, 
Cu genuchele plecate, 
Cu lacrămile vărsate, 
Cu mare plecăciune, 
“Cu frumâsă iertăciune, 
Ca să aibă de la Dumnedeii norocire, 
Şi de la dumnea-vâstră iertare și blagoslovire, 
Că nu este începutulii de la dumnea-loră, 
Ci de la Adam, 
"Căci dice proorocul Moise: | 
Că veciniculii Dumnedeiă a făcută ceruli și pămîntul 
Numai eu cuvîntulă, 
Sa împodobită Dumnedei câmpuli . 
Cu ierburi mirositore, 
Cu codrii înfrundiți, 
Cu văi adânci, 
Cu izvore reci,
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Cu pămîntă roditorit 
Şi mirositoră, 
Ş?a făcută Dumnedei pasără în văzduhi, 
Şi după aceste tâte, 
Ca Dumnedeiă cel ce pote . 

A făcută raiul la răsărită, 

Osebitii d'acestă pămînt, 
Ș'a zidită pe Adam în raiă, 
După chipulă şi asemânarea sânţiei-sale, 
Cu trupulă din lută, 
Cu 6sele din piatră, 

Cu sângele din rouă, 

Cu ochii din mare, 
Cu frumuseţea din s6rs; | 
Ş'a văduti că nu-i bine a fi omulii singuri. 
Pe pămîntă, 

Șa vrută să-i facă lui soți, 
După chipulă și aseminarea sa. 
A ruptă osii din 6sele sale 
Și carne din carnea sa, 
Şa făcută pe strimâşa nostră, 
Și se va, chema soţă până la sfirșită, 
Că așa Dumnedeă a vrutii. 
Adam a greșită, 

Și din raii Pa isgonitii. 
lar Dumnedeii a disii: 
„Cresceţi și vă înmulțiţi, 
„Ca stelele cerului, 

„Ca nisipulă mării, 

„Și umpleţi pămîntulă, 

„De-lă stăpâniți pe dinsulă. 
Şi ajunse vremea, 
ȘI la acești doi fii ai dumnea-vostră, 
Cari vor a se gospodări, 

Ca să-i blagosloviţi, 
Cum a blagoslovitiă Dumnedeii pe Avram, 
Şi Avram pe Isac, 

Și Isac pe Iacob, 

Și Iacob pe cei 12 patriarhi,
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Care și de Dumnedeii erai aleși, 

Că blagoslovenia părinților 
Întăresce casa fiiloră ; 

Iar blestemul păzințilorii 

Risipesce casele fiilori. 
Și dumnea-vâstră, părinți, 
Sunteţi orenduiţi, 

Ca pe fiii dumnea-vâstră să-i blagosloviţi, 
Că Dumnedei vi i-a dăruită, 
Şi dumnea-vâstră i-ați născută 
Și i-ață crescutii, 

Şi ca unii, ce viță le-aţi dată, 

Acum când diua 'de căsătorită 

A sosită; 

Ca uni pomi înfloritiă, 
Ce-i gata de roditu, 
Așa și lorit le-a veniti vremea de căsătoritii. 
Și fiii, la dumnea-vâstră născuţi şi crescuți, 
Ori fi luatii greșeli înaintea, dumnea-vâstră, 
Și precum a poruncită Dumnedei câmpurilorit 
Să-şi usuce verdețurile ierburilorii sele, 
Așa și dumneu-vâstră, părinți, 

Să aveţi a ierta greșele fiiloră, 
Câte-ai greșită din copilărie, 

Până în acestă di de căsătorie: 
Şi ei ca unii ostenitorii 

„Simbria mi-amă împlinitii ; 

Simbria ce-mi este? 
Uni pahară de vină, 

Ș'o naframă de ini 

Să-mi ștergi mustăţile de vină, 
Fie și de mătasă, 

Numai să fie frumosă 
Ș'o copilă de colea 

Care va fi mai frumușea 
Să fie de sâma mea, 
De mi se va păr, 

Iar de nu mi s'o. păr€, 
Toti aici va rămâne,
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Ievtăciune. 

Alexandru Vintilă, Câmpinenii-de-susă, jud. Ilfov, 

Ascultaţi, ascultați, 
Dumnea-vostră, cinstiți, părinți, 
Şi dumnea-vâstră,: cinstiți nuni mari, 
Și dumnea-vâstră, nunțași, 
Cu toți împrejurași, 
Cari waţi adunată, 
La acestă cinstită nuntă, 
Aceşti doi tineri alăturați, 
Se râgă la dumnea-vâstră, cinstiți părinți, 
Cu genunche plecate, 
Cu lacrămi vărsate, 
Cu mare plecăciune 
Și forte ?nchinăciune. 
Se r6gă de iertăciune. 
Că bine sciți, dumnea-vostră, cinstiți părinţi, 
Că Domnedeii a făcută lumea cu disa 
A împodobită domnia-sa „pămîntul 
Cu câmpi înfrundiți, 
Cu văi adânei, 
Cu izrâre recă 
După cum sunt piaici. 
După aceea a făcută Dumnedei pe Adam, 
Pentru ca să fie celă ântâiă nemă, 
Însă pe Adam la făicuti 
Cu trupală din pămîntă, 
Cu 6sele din pâtră, 
Cu ochii din mare, 
Cu frumuseţile diu sore, 
ȘI așa Pa făcută, 
Și singuri l'a lăsată. 
După aceea, vădendă Dumnedeă 
Că nu este bine a trii omul singură, 
Îi adormi pe Adam cu unii somnă, 
Şi îi luă una din coste 
Și făcu pe femee, numind'o Eva, 
Şi i-a dat'o de soție,
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Și le-a dis: „cresceți 
„ȘI vă înmulțiță.e 
După aceea Dumnedei îi lăsă în raiă, 
Ca să fie totă cu traiă. 

„După aceea Adam fiindă îndemnat. 
De către soţia sa Eva, 
Prin pismuirea diavolului, 
Elă din pomul raiului a gustată 
Și ?ndată goli şi rușinată sta aflati, 
Atunci frundă de smochină a luati 
Și pe trupă sa îmbrăcată. 
Dumnedei însă, sciindă greșala ce făcuse Adam, 
A venită, după cum venia și altă dată, 
ȘI a strigată: 
„Adame, nnde ești 2% 
lar Adam a respunsă: 
„Domne sunt goli și mă rușineză“ 
„A mă înfățișa înaintea ta.“ | 
Apoi Dumnedeii pe Adam Pa blestematii . 
Pentru păcatul care Pai făcută 
Şi pe pămîntii Pa dată, 
Iicendă: „eresceţi și vă înmulțiţi, 
»Umpleţi pămîntulă - 
„ȘI-I stăpâniţi, pe dînsulă | 
„Cu tâte celea ce sunt într'însulă. 
Dar Dumnedeă, de şi pe Adam Pa blestematii, 
Însă figăduinţii bună i-a dată. 
Așa, dumnea-vostră,. cinstiţi părinţi, 
Socșiă blagosloriţi, 
Tote ?n pămiîntă să lăsaţi 
Şi blagoslovenie la acești doi fii tineri să daţi; 
Că bine sciți 
Dumnea-vâstră, cinstiți părinți, 
Socri blagosloviţi, 
Tâte ?n pămîntă să lăsaţi, 
Blagoslovenie să daţi ; 
Că blagoslovenia părinţiloră 
Întăresce casa fiiloră ; 
Dar blestemul părinţiloră
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Risipesce casa tineriloră, 
Cum și Dumnedeii pe Adam la blestemată ; 
Dar şi făgăduință bună i-a dată, 
Așa dumnea-vâstră, cinstiți părinți, 
Aţi fost îndatoriți 

Până întracestă minută ; 

Căci pe acești tineri i-ați născută 
l-aţi crescutiă, 

ȘI ?ngrijire pentru ei ați avută. 
Iar Dumnedei viâță: le-a dăruită 
ȘI di de căsătorită, 

Care iată ca și sosită. 

Ca ună pomă înflorită, 
Ce-i gata de rodită, 

Aşa le-a venită vremea, 
Și la acești doi tineri să se căsătorâscă 
Şi pentru .aceea se râgă, 

Cu genuchele plecate, 

Cu lacrămile vărsate, 

Cu mare plecăciune, 

Și frumosă "nchinăciune, 

Pentru ca să aibă de la Dumnedeii norocire, 
Și de la dumnea-vâstră bine-cuvîntare. 
Așa dar dumnea-vâstră sunteți datori, 
Ca tote 'n pămiîntă să lăsaţi, 
Și blagoslorenie fiilorii să dați, 
După cum a blagoslovitiă Damnedeii pe Adarn, 
Și cum a blagoslovită pe cei 12 patriarhi, 
Cari de Dumnedeii erai aleși. 
Așa dar ascultați 
Dumnea-vostră, cinstiți părinți, 
Socri blagosloviţi, 
Și dumnea-râstră, cinstiți nuni mari, 
Cu toţi împrejurașii, 
Cari s'aă adunati la acâsta, nuntă, 
Căci eă multe vamă vorbiti, 
Și dumnea-vâstră puţine ați înțelesti, 
Dar mai la urmă simbria mea ce este, 
Trebue să mi-o daţi.
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Simbria' mea este ună pahară de vină, 
Ş'o naframă de ini, 

Ca să-mi ștergă gura de vină, 
Fie și de mătasă, 

Numai să fie de aci din casă, 
De la cinstita mirâsă, 

Să nu fie de la vecine, 

Comă păţi vre-o rușine. 

Tertăciune. 

Nae Mălăerulă, jud. Ilfovi. 

* 
Așa, cinstiți nuntasi, 

Și dumnea-vâstră, împrejurași, 

Și dumnea-vâstră, cinstiți părinți, 
Cari sunteți de la Dumnedei orânduiți; 
Ca nisce pomi în flori 

Sunt acești doi fii tineri, 

Ce stai înaintea dumnea-vostrii 
Cu ghenuchele plecate, 

Cu lacrămi pe faţă vărsate, 
Ca să-i iertaţi, 
Că iertările și bine cuvântările“ părinţiloră, 
Intărescă casele fiiloră, 

Iar blestemele părinţilor, 

Risipesci casa şi temelia fiiloră. 
Dumnedei a făcută cerulă și pămîntulă, 
Numai cu cuvintulă, 

Şi marea cu câte-sii într'insa, 
Numai cu disa. 

Şi făcu raiulă la răsăritiă 

Şi cu multe podsbe de flori la împodohbiti, 
Totii cu flori frumâse, mirositore, 
Munţi înalți, 

Mândria pămîntului, 

Cu isvâre adânci, 
Cu apuri calde. 
Și-a dati Dumnedeii pe pămîntii 
Și s'a pusi ca unii -porumbă. 

E
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Dumnedei pe nimeni ne-vădendă, : 
Malti a stată 
Şi s'a gândită | 
Ce să facă, ca să 'ntrupeze 
Uni omă pe'pămîntă, 
Luat'a osii din „pâtră, 
Carne din luti, 
Sufietulă din duhulă sfinti, 
Și minte din slava, îngeriloriă, 
l-a dăruitii ; 
Şi Pa lăsată Dumnedei 
Pe raiă 30 ani stăpânindă, 
La 30 de ani iar s'a uitată pe pămiîntă, 
Ca să vadă ce felă de râde i-a făcută 
Adam nici o râdă nu i-a făcută. 
Uni zădufă i-a dată 
Şi unii somnă mare l'a adormită 
Și multă a stată şi sta gândită 
Ce să facă să-i întrupeze lui soță 
De acum și pâni?n vecie, 
“Nume de ajutoră femei pe pămîntă : 
A gândită să iea 
Din călcâi, 

A fi femeia prea supusă bărbatului 
Și nu va, fi bine; 
Să-i iea din capă, 
Va fi femeia prea mare asupra bărbatului, 
Şi iar n'o să fie bine. 
A întinsii mâna dreptă | 
Și a luată osă din osulă lui, 
Carne din carnea. lui, 
Sânge din sângele lui 
Și costă din câsta lui, 
De anume din mâna stângă 
Și a întrupată pe strămâșa nâstră Eva. 
Atunci Dumnedeă i-a disă : 
„la sc6lă Adame și vedi 
„Ceea ce n'ai văduti.* 
Adam s'a sculat,
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Şi cu glasii mare a strigată: 
„Of! Dâmne, ce este asta? 
Dumnedeii i-a qisă: „nu te speria, 
„Că acâsta este osii din osulă tăă, 
„Carne din carnea ta, 
„Costă din câsta, ta, 
„Se va chema ţie muere; 
“Şi să vă înmulţiți ca nisipulii mării, 
„Ca stelele cerului, 
“Si ca petrele vadului.* 
Ş'a purcesă din rodă în rodi 
Fână s'a umplută pămîntulii totii, 
Și din viţă ?n viţă 
Pân la aceste tinere mlădițe 
Cari stai înaintea dumnea-vâstră, 
Cu genunchele plecate 
Cu lăcrimeie vărsate, 
Și se râgă să-i iertați şi să-ă blagosloviţi, 
Că iertarea și blagoslovenia părinţiloră 
Intăresce casele fiiloriă. 
lar ocara și blestemulă loră 
Risipescă temeliele filoră. 
Și dumnea-vâstră, cinstiți părinți, 
“Aceşti doi fii tineri de când i-aţi făcută, 
Până, i-ați crescutiă 
Multă vă voră fi necăjiti, 
Și multe rele vă voră fi făcută, 
Dar dumnea-vâstră tote si le uitaţi 
Şi ?n pămîntă să le lăsați 
Și fiii să-i blagosloviţi Și să-i iertaţi. 

Jertăciune. 

Ghiţă Mocanulă, Acpunara. Dobrogia. 

Dumnea-vâstră, cinstiți părinţi, socrii mată, 
Cari staţi cu faţa la. răsărită, 
Genunchele la Dumnedeă plecaţi 
Și pe fiii dumnea-vâstră, iertaţi, 

- Că-și părinţii, sermanii, multă se chinuescii 
  

Sevastos, Nunta.
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Până pe fii mari îă crescă. 
Deci noi ne vomă smeri | 
Şi din cugetulă inimei vomit vorbi, 
Intru numele Domnului, Mântuitorului Isus Christos, 
Care a făcută cerulă și pămîntul 
Şi totă zidirea lori. 
Și făcut-a îngerii Marţia, 
Pămiîntulă Mercuri, 
Dohitoceloră le-a făcută loci pe pămîntă; 
Vineri la sântulă loanit le-aă dusă, 
Tuturor nume le-a pusă ; 
Sâmbătă a făcută Dumnedeii munţii Galilei, 
De unde curge smirmă și tămâe, 
Şi tote cu bucurie. 
Din raiă privi Dumnedeă prin ele 
Şi a vădută bine 
Că nu pâte fără stăpânire, 
Și a luată lută din pămîntă 
Şi a zidită pe Adam, strămoșulă nostru, 
Cu trupul din pămîntii 
Cu sufletul din văsduhii, 
Și i-a dată uni somnă grei 
Stremoșului nostru Adam, 
Și Pa dusi în mijloculă raiului, 
Şi a luati trei coste din costa lui, 
Și a zidită pe strimoșa nostră Eva. 
Ședea Dumnedei şi privia, 
Forte bine se veselia, 
Până Adam a greșitii, 
Și din raiă Pa isgonită, 
Dumnedeii toti Pa blagoslovitiă, 
De-a dată râdă însutită, 
Pimîntulă Paă îmmulţitiă. 
ȘI așa din nâmă în n6mi, 
Din viţă ?n viţă, 
Și din rodii în rodă, 
Până se umplu pămîntul totă ;: 
Din care aii ajunsă roduliă, 
Până la acești doi tineri,
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Ce i-a împrejurată Dumnedei, 
Cu multă bucurie, 
Şi cea mai mare veselie. 

Dumnea-vâstră să-i blagosloviţi, 

Cum a blagoslovitii Dumnedeă pe Avramii cu Sara, 
Și pe Iacob cu Rachila, 
Şi pe Asanesa. 

Și acestori fii, ce sunt plecaţi, 
Și se râoă cu smerenie, 

Să-i vedeţi cu blagoslovenie, 
Că binecuvîntarea părinţiloră | 
Întăresce casa fiiloră, 

Că aceşti tineri. 
Îsă ca uni pomi înmugurită, 
Înmuguritiă și înfrundită, 
Şi înfrunqită și înfloritii, 
Numai gata de roditii, 

Să râgă să-i iertați şi să-i blagosloviţi, 
Să mergă să se căsătorâscă, 
Şapoi la a lori casă, 
La a loră masă, 

Pe vicţă până la adânci bătrâneţe; 
Şi să vadă odraslă din trupul lori, 

Ca acei cinci stâlpari ce au înflorită, 

Înaintea mesei lui Christos. - 

Să vă fie dumnea-vâstră meseni 

De multă folosii. | 

Jertăciune. 

Vasile Dascălulă. Gura -Idrigilui, jud. Fălciă. 

Marele și prea puternicul Dumnedeii 
Printrună începută 

A făcută 

Cerulă și pămîntul 

Numai cu cuvîntulă, 

Și socoti 

Şi bine *mpodobi 

Ceruli cu stele luminâse,
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Pămîntulă cu ierburi. frămâse 
Cu ape dulci adăpătose, -- 
Cu flori frumose mirositore, 
Și iarăşi vidă Dumnedei 
Că nu-i bine să fie omulă singură pe pămîntit. 
La Martie în 25 de dile 
Zidi Dumnedeii pe strămoșulă nostru Adam, 
Cu duhi și cu asemănare, 
Și iarăşi vădă, că nu-i bine! 

„Să fie Adam singură pe pămîntă ; 
Adormi Dumnedeii pe strămoșul nostru Adam. 
Cu unii somnii grei, 
Și luă o câstă din costele lui, 
Și osii din 6sele lui, 

Carne din carnea lui, 

Sânge din sângele: lui, 
Și zidi pe Eva, strimâșa nostră. 
Şi dacă se pomeni 
Strămoşulă nostru Adam din somnă 
Dise: „mulțumescii ție Domne, ci vădui 
„Costă, din costa mea, 
„Os din osuli mei, 

„Carne din carnea mea, 
„Și sânge din sângele mei.“ 
„ȘI acesta se va chema ţie inuere. 
ŞI X-a binecuvîntată Dumnedei pe dînșii,. 
Să stăpânâscă. pămîntulă, 
ŞI i-a mai bine cuvîntată 
Ca pe cei 12 patriarhi, 
Și pe Aron 

Care i-a înfrunditit toiagulă în mâni, 
Aşa şi dumnea-vâstră, cinstiți socri mari, 
O fiică, ce-aţi născut?o 
Şi crescut'o, 
Şunii fii, ce Vaţi câștigată, 
Și pe care singurii Dumnedeii vi Pa dati, 
Să-i ertaţi, să-i blagosloviți, 
Şi să le diceţi: | 

„Fiii noștri iubiţi,
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„De aici bine vă călătoriți, 
„Şintru mulți ani să trăiţi, 
„Şi să v& bucuraţi de nepoți, 
„De strănepoți, . : 
„Cum s'ait bucurati Aron, 
„Când înfrundi toiagulă în mână, 
„Ne-avândă  rădăcină.& 
Până aici câtă ami citită, 
Pe dumnea-vâstră vamă folositii. 
Voiă să dici și pentru mine 
Ceva, să-mi aducă bine: 
Daţi-nă uni pahară de vină 
Ş'o băsmăluță de ină 

Să-mi ștergii gura de vină, 
Şin vecii vecilori amin. 

Jertăciune, 

Neculai Zamfirescu, jud. Iași. 

Ascultaţi, ascultați 
Dumnea-v6stră, cinstiţi nuntaşi, 
ŞI dumnea-vâstă, iubiţi împrejurași, 
Cati v'a adunatiă Dumnedeii la acestă cinstită nuntă 
De Dumnedeă blagoslovită. 
Și dumnea-vâstră, cinstiți părinți, 
Cari de la Dumnedeăi sunteți orenduiți, 
Ca și pomii cei rodiți, 
Că-și facă rodirile 
Din ramurile rădăciniloră, 
Să căutaţi spre fiii dumnea-vâstră, 
Cum stai cu capetele plecate, 
Cu lăcrămi vărsate, 
Și se râpă dumnea-vâstră, cinstiți părinți, 
Să-i iertaţi și să-i blagosioviţi, 
Pentru-că, nu sunt fii pe pimîntă 
Să trăiască 
Și părințiloră să nu Sreșescă, 
Că părinţii multi se chinuescăă 
Până pe fiii lori îi crescă
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Și de rele-i ferescă. 
Pentru că a făcută Dumnedeii pimîntulie 
Cu cuvîntulă, 
Şi tâte celea ce sunt întrînsulă 
Numai cu disa. 
Și cerulă Pa împodobitiă Dumnedei, 
Cu stele și cu „luceferi luminoși, 
Care-i privimă noi cei păcătoşi; 
Cu ssrele și cu luna, 
Care privim noi tot-dauna, 
Şi încă a împodobită Dumnedeii pămîntul 
Cu pomi roditori, 
Că totii pomulă 'și dă rodulu stii 
In vremea sa, | 
Că, aşa a vroiti sf, sa. 
Iar după aceste tste, 
Ca Dumnedeă cine pote ? 
Ca făcută raiul la răsărită, 
Deosebitit de acesti pămîntă, 
Și în rai a zidită pe strămoșulii nostru Adam, 
Care ne tragemii și noi n6mii 
Cu ochii din pâtră, _ 
Cu audulă din văzduhă, 
Şi sufletulă din duhulă sântiă, 
Și a viduti că nu este bine omulă pe pămîntă să. 

[trăiască 
Și pămîntul singurii să-l stăpânâscă,; 

"Ș'a renduită uni somnă grei lui Adam, 
In mijloculă raiului; 
ȘI a întinsă mâna drâptă 
Și a luată costa din costa lui Adam 
Şi a ziditii pe stremâșa nostră Eva. 
Şi a vrută Dumnedet 
De s'a deșteptată Adam din somnă, 
Iar Adam când a vădută 
S'a speriatiă 
Și Dumnedei i-a disu: „nu te spăimînta 
„Că asta este osă din osulă tei, 
„Și trapă din trupulă tău,
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„Şi carne din carnea, ta, 
„Şi sânge din sângele ttă, 
„Şi se va chema ţie muere & 
Şi-i blagoslovi Dumnedeii 
Să crâscă, 

Să se înmulţâscă, 
Ca stelele cerului, 

Ca nisipul mării, 
Ca iarba câmpului, 
Ca frunda codrului. 
Pentru acesta va lăsă fiulă 
Pe tatălă săi și pe mama sa 
Şi se va, lipi de soţia sa 
Şi vori fi amîndoi ună trup, 

Cașa Dumnedeă a vrută. 
Și ală doilea se râgă la dumnea-vâstri, 

Cinstiţi părinți, . 

Să-i iertaţi şi să-i blagosloviţi, 

Că blagoslovenia părințilorii 
Intăresce casele fiilorii, 

Iar blestemulă părinţiloră 
Strică casa fiilorii, 

De ari fi pe temelie de pâtră 
Se risipesce pînă ?n talpă; 
Și ală treilea se râgă la dumnea-vâstrii, cinstiți părinți, 
Să-i iertaţi și să-i blagosloviţi, 
Precum a blagoslovitii Dumnedeii 
Pe sacii, 

Și Isacă pe lacoviă, 
Şi Iacovi pe cei 12 archerei. 
Așișderea şi ncâstă cinstită nuntă, 
De Dumnedei blagoslovită, 

Ca, crinulii să încolțâscă, 
Ca maslinulă să ?nfrundescă, 
Și unulă pe altulă să se iubâscă, 
Şi să se veselâsciă, 

Şi pentru conăcării 

Câte-unii pahară de vini, 

Și câte-o naframă de ini 

Să, ștergemiă gura de vină.
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Când miresa plecă de la casa părințiloră ca să se ducă 
la casa mirelui, 

Purada. 

  

  
    

      

    
    

    

          

            

e e i 
————! a  
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Taci mir6să nu mai plânge. Și la maică-ta te-i duce, 
Mijlocelulă nu-ţi mai frânge, Chiar atunci și nici atunce, 

Lado, Lado. Lado, Lado. 
Ci a-casă te-i întorce, Când a face plopulă pere 
Când pe stratii inulit s'a târce, Şi răchita vișinele, 

Lado, Lado. Lado, Lado. 

Jertăciune. 

La Românii din Cherson, Burada, Conv. liter,, an. XIV. 

Staţi nuntaşi și ascultați, 
Semă bine să luaţi, 

La două trei cuvinte ale nâstre, 

Ce le-omii spune dumnea-vâstră. 
Dumnea-vâstră, cinstiţi părinţi, 
De la Dumnedei orenduiţi, 
Spre fiii dumnea-vâstră cătați, 
La pămiîntă înghenuchiați, 

Cu capulă la plecăciune, 
Cu mâna la iertăciune, 

Și să rogă, să-i iertați, 
Şi să-i bine-cuvintaţi; 

Căci nu sunt fii să trăiască, 
Și părințilorii să nu greșâscă; 
Că bine-cuvîntarea părințiloră 
Întăresce casa fiiloră, 

Blestemuli părințiloră 
Risipesce casa fiiloră, 

De-ar fi temelia de pâtră 

O sfarmă pînă ?m talpă, 
De-ar fi pe temelie de lut 
O sfarmă până ?n pămîntă. 
Dumnea-vâstră, cinsțiţi părinți, 
De la Dumnedei orenduiţi, 

La aceste două mlădiţi priviţi, 
Tote la o parte lăsați, 

Greşelele loră să le uitaţi, 
Ca să fie de părinţi iertaţi, 
Și de Dumnedeii bine-curîntaţi,
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În veci amin. 
Şi mie unii pahară de vină, 

- Ș'o naframă de ini, 
Ca să-mi ștergii aurița de vină. 

După ce s'a mântuită de spusă iertăciunea, stolniculă 
cinstesce mui întâiii pe celii ce-a, cuvîntat'o, apoi dă paha- 
rulă în mâna mirelui şi-l umple cu rachii; eli cinstesce 
la socru şi-i sărută, mâna; socrulă îlă sărută, gustă numai 
din pahară şi svârle rachiulă peste capi, iar paharulă îl 
înapoesce mirelui. Stolniculi îlă umple din noii, cinstesce Ja, 

„S6eră și-i sărută mâna; ca-l gustă ȘI tij, îlă svârle peste 
capi ; paharulă trece în mâna miresei, stolniculu umple din 
noi, închină la tată, îi sărută mâna, elă îlă pune la gură 
şi-lă svârle peste capii, apoi trece la mamă paharulă plină, 
care-lii gustă și deașijderea, îl svârle peste capii. Acum vine 
rendulii părinţilorii, cari cinstesc întâi la mire șapoi “la 
mir6să, ce gustă numai din paharii și svârle vachiulă peste 
capă; și așa, după ce paharul a trecuti de patru ori prin 
anâna, fie-căruia, mirele are învoirea de a-Și lua miresa. 

In Macedonia și în România, în tâtă partea muntelui, 
mirâsa, merge călare la casa, bărbatului. In părţile unde mi- 
6sa merge cu carul, Aăcăii și fetele din satulă ei at grijă 
de a-i împodobi caruli câtă s'o put mai frumosi; şi după 
ce aii înconjuraţă casa de trei ori se oprescii dinaintea tin- 
dei. Mirele o ia în braţe pe mirâsă, ŞI O urcă în cară. 

Unulii dintre nuntaşi întinde mirelui unii harapnicii, ca. 
să arate miresei stăpânirea lui, ȘI de-i avanii la inimă, o cro- 
esce pe mirâsă, de-a binele, iar de-i blajini ȘI molcomii numai 
o milduesce cu harapniculii dicându-i: „așa bătută să fii tota, 
vidța, ta.“ Se aduci atunci colacii făcuți încă de Joi; s6era, 
mică dă unulă în mâna miresei, ea sărută, mâna, în vreme
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ce maică-sa îi dice plângândă: -„Dumnedei să-ți dea pâne- 
câtă îi trăi. 

Miâsa se scolă în piciâre m cară, face o cruce spre 
ssore răsare, apoi spre sâre apune, în urmă către medulii di-- 
lei şi meduli nopții. Rupe colaculă în capii întâiti în două. 
Șapoi fie care bucată încă 'n două: Omonii se repedii din 
tâte părțile, rupi bucăţile pe amâna și fie-care să iea măcar” 
o fărmătură deo lecă. 1) 

Poporul dice că acestii obiceiti închipuesce amintirea, ră- 
masă din viţa, femeei dreptului Iov; căcă Dumnedei vrândit: 
să-i cerce credința la dati prin mâna, diavolului, Să-i 1s- 
pitescă cu felă de fel de rele. Diavolii i-ati luati una câte. 
una tote bunurile sale, apoi copiii și chiar sănătatea, și plini 
de bube, nevoie şi amărăciune zăcea pe gundie, fâră ca uni 
singuri minutii să-și fi perdută nădejdea ?n Dumnedei, “ci. 
dicea: „Domnuli a dati, Domnul a luată, fie 'n numele 
Domnului bine-cuvîntată.“ In cele din urmă diavolii se duseră 
împeţitii la nevasta lui Iovii şi, după multe ademeneli, o în- 
duplecă de măritare; atuncă ea sculându-se și mergându la. 
lovă i-a spusii tâte cu d'amâruntuli; elă, luândi singura. 
pâne ce o uvea, i-o dădu ȘI-A disc: „Te măriţă ? bine. Bunuli 
Dumnedeă să-ți ajute, dar asculti cuvîntul mei: ţine a-: 
cestă pâne și când o fi să te duci la casa mirelui tău, până 
a nu porni căruța, rupe acâstă pâne în patru şo svârle în. 
cele patru .părți ale lume, începândă întâi cu răsăritulii. 

„Nevasta a urmati cuvîntuli lui lovi din punctii în: 
punctii, iar când a, svânlită spre micdă-n6pte cea, din urmă. 
bucăţică, închipuindi ast-felii semnulii crucii, se aude o poc- 
nitură, strașnică, drașii se risipiră și iar rămase în întuneri- 

1) Fie- „care gospodarii tiebue să aibă la casă o fârmătură din acestă colacă și- 
când are să-și ducă la târg vita, de vindare s'o ungă cu fârimica ceea pe la boti, 
menind'o, că după cum tâtă lumea cu dragă se uită la miresă, totă așa cu ochi: 
buni s'o vadă și pe vita lui.
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-cime; atunci cunosc puterea și credinţa lui Iovă. în Dum- 
nedeiă, alergă la elă chiar într acel câsii, îi cădu la picidre, 
Şi-i ceril: iertăciune. | 

De asemenea astădi se pune o masă aședată dinaintea 
casei şi se aşterne unii straiii pe dinsa, în ca se presură flori, 
se pune pâne, băutură şi sare, pe care apoi suindu-se tinăra, 
«aruncă bobe de grâi în patru părţi ale lumii, adică către 
răsărită, apusă, medă-nâpte, şi m6qă-di, prin care aruncare 
aceea vorii să ajungă, că precum sbâră și se îndepărteză 
„grăunţele aruncate fiindi, aşa să sbâre şi să se îndepărteze 
tote relele de către căsătoria sa, încă și aceia, că precum 
grâulă semănată forte înmulţite fructură aduce, așa să se în- 
“mulțescă, şi să sporâscă, norocirea lori. 

După ce sa porniti nunta, mergi câtui mai mergi ; 
«de o-dată mirele se 'ntârce ca ună fulgeri la casa miresei. 

In Moldova socrulii cel mai micii dă mirelui unii pa- 
hari de rachii c'o naframă frumâsă; elă, după ce a săru- 
tati mâna socrului, bea rachiuli, iar paharulă şi naframa le 
pune în sînă. Acâstă naframă pe unele locuri înainte vreme 
slujea. de hobotii, care câte o-dată îlu punea chiar de la casă 
„miresei, acuma însă în cele mai multe locuri hobotuli a 
“z&masii numai la masa de cununie. 

In Transilvania mirele cu colicarulii, amândoi se întorci 
-după pinteni: 

. 

Pintenele. 

Benedictă Viciă. Nun. la Rom. din Trausilrania 

Și mai bună diuă la dumnea-vostră, 
Cinstiţi 6meni de omenie, 
Ca Dumnedei să vă ţie. 

Căci ne vedeţi pe noi 

Iarăşi venindi înapoi, 

M& rogă să nu vă supăraţi, 
Nici să nu ne judecaţi,
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Că, noi de aceea amiă veniti, 

Să vă spunemiă cum umblămiă, 

Că noi cu povâra ce aveamii, 

Lesne pe cale mergeami, 

Dar dumnea-vâstră ne aţi înșelatiă, 
Povora n-aţi îngreuiatii, 

Poganiciă aţi îmbătati, 

Şi tare rtă a mânat, 

Carulă cotișii. Pai băgatii, 
Şi forte răă Va. răsturnată, 

Când carulă peste dâlii,- 

Când dâlulă peste cari. 
Dar lucru minunati, 
Nuna peste nună a dată, 
Pe popa Pa umflati risulă, 

Cadu și el peste dinsulă,. 
Diplaşuli încă sa resturnată, 

Cetera şo a stricati. 

răspunde așa: 

De cum-va e adevărată, 
Cum că vi'ați și resturnaiii, 

Sciţi, că ce-amă ceruti vamii datii, 

Calea vi-amiă arttatiă, 
Să nu vă fi răsturnată. | 

lar dumnea-ta omii cu minte, 

Să te fi dusi înainte, 

Să fi disă: „haideţi după mine, 

„Bată-m& diua de mâne, 

„Că eă seiii calea mai bine.“ 
Atunci nu woţi fi răsturnată, 

Nuna peste nuni n'ar fi dati, 

Nici diplașulă nu sar fi răsturnată, 
Dipla nu sar fi stricati. 

Să fi mersi oblu pe cale, 

Nu vă prăvăleați în vale; 
Să fi legată râtele cu lanţuri: 
Nu vă prăvăleați în șanțuri; 

Caută dar de te cară,
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Nu te-ași vedea până la vară, 
Că dumnea-ta ești de vină, 
Că aii căduti toți în tină. 

Starea II. 

Jupâne staroste, 

Să-ţi mai spună dre-ce, 

Acum asta-i mai rtă, 

Că carulă zace în pârtă, 

Mânaţi omeni, mânuți boi, 
Veniţi și voi amândoi; 

Haideţi, nu vă pară glumă, 

Casta-i mare supirare, 
Când ţiganulă diplă n'are, 
Nici diplă, 

Nici pipă, 

Fără toti ură, şi necaz, 

De când s'a pălitii la nasii. 

Jar noi toți de popă stăimiă 

Să ne cânte să jucămii, 
Dar și popa-i supărat 

De când s'a fostii răsturnatii 
Și se face mâniosă, 

Nu ne-ori cânta bucurosi ; 

Tice că ?n biserică va cânta 
Dar acolo cine va juca? 
Dumnea-vostră bine să vă purtați 
Uni meșterii buni să căpătați, 
Cu barda s să bărduiască 
Şi dipla să i-o clăiască, 

Să faceți voe bună 
Și credeți, c că nu-i minciună, 

Starea III. 

Cinstiţi 6meni de omenie, 
Ca Dumnedeă să vă ţie, 
Pe noi ne-a trimisi jupânâsa miresă,
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Să cânte taiea şi maica. 

In ală patrulea cornă de masă, 
Unde a ședuti jupânâsa mirâsă, 
Este o naframă tare frumosă, 

: Cine s'ari afla 

De mi-o va da 

Bună cinste va căptta, 

De mi-a da-o s6era mică 

Să mi-o dee pe nimică, 

De mi-a da-o sera mare 

Vomi plăti-o co căldare. 

Starostea, răspunde: . 
. 

„Oh! vai ce omii cicălosiă, 

Hodorâgă flecărosă! 

Aduceţi naframa cea frumâsă, 
Din ali patrulea cornit de masă, 

Să i-o dămii doar se va duce, 
Ursu ?n labe să-lă apuce. 

Atundă aduce o cârpă urită şi arătând'o colăcarului dice 
starostea.: 

Asta-i de la s6era mică, 

Si ţi-o dă chiar pe nimică. 

Iar colăcaruli răspunde: 

Aceea nu e naframă, 

Ci e lucru fără trâhă, 

So încalți la vară, . 

Când vei secera, | 

C'apoi piciorulă nu-ți va depera; 

Alta-i naframa jupânesei mirese. 

Atuncă vine s6era mică cu o naframă frumâsă şi o dă 
noului gincre, care i-o răsplătesce cu bani. Apoi mirele chiamă 
pe socri pe târfărie în numele săi și ală nunului şi luân- 
du-și diua, bună se duce la 6ste, cu care împreună plecă către 
casă. Ajungând la pârta mirelui, colăcarulă cu unit călăreți
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merge înainte, ca, să se dea de scire, cum că vină în pace 
ŞI de acasă se aduce veste, că acolo-i așteptă, ostașii zăbo- 
vescă, iar colăcaruli ajungândi la porta, miresei dice așa.: 

Și mai bună sâra la dumnea-vostră, 
Cinstiţi Omeni de omenie, 
Ca Dumnedeii să vă ţie. 
Tjile șepte, fără șese 
De când amii plecată de-acasă, 

"Că ali nostru crai ludatii, 
Multă lume a umblată, 
Și umblândi atâta lume, 
„Amii vădutii câte-o minune, 
Care tote vi le-oi spune, 
Şi credeţi, că nu sunt glume, 
Dar mai întâiă vremă să scimii, 
Ore bine nimerimi? 
Ore asta ni-e cetatea, 
Din care amii plecatit cu stea, 
ȘI ce veste-i în cetate, 
Aveţi pace, sănătate? 
Că noi câtă neamă porniti, 
O luncă ami nimerit, 
Şi fiindă vremea târdie 
Iacă sare din câmpie 
O ficră groznică, cumplită, 
Cu ochi mari și sgâită, 
Dar fiindă eii viteză mare 
Mi-am uitati că sunt călare, 
Şi pe șesul cel frumosă 
Ami luată faga pe josă; 
Dar şi soțulă de lângă mine 
Fuge cu cidrecii în vine, 
Iar atuncea strigă, holt! 
Cași mai fugi şi nu mai poti. 

“Atuncă fiara 'nspăimîntată, 
Începii a fugi. îndată, 

+ Peste şesii şi peste dâlă, 
* Dumnea-ei așa cuvintâză:
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Şi mirele fugia ca ună cală. 
Vedi aceea, vitejie, 
Unul face dintro mie; 

Faceţi-vă voe: bună, 
Şi credeți, că nu-i mintiună. 

răspunde ceva, ridândiă : 
Că sai speriati, 
De unii epure, de viteji 
Mari, ce sunt. 

Starea II, 

Cinstitii vornice de loci, 

Dee-ţi Dumnedeii noroc, 
I6să-ţi părulă prin colopă, 

Şi cămeșa prin cojociă. 
Pâte că aţi auditii 

"De bătaia ce-amiă avută: 

Când pe drumă călitoreamă, 
Cu craiulă -nostru mergeamii, 
Cu Turcii ne-amă întâlnitii , 
Ş'am avută. răsboiii cumplitii ; 
După noi aă alergati 
Pâna delulă cel înaltii, 
Acolo ai stati să răsufle, 
Pân'ne-am ascunsă noi în tufe. 
Așa dar că ne-ami purtată bine, 
Ri și soţul de lângă mine? 

Aci starostea iar le răspunde ceva ridândii, cu tâte că-i 
de faţă, că s'a purtati așa, de răi. | 

Starea III. 

Cinstiţi Gmeni de omenie, 
Dumnedeii să vă ţie! 
Ali nostru craiăi lăudată . 
O vedenie a aflati, 
Unde șede o crăiasă. 

  

Sevastos, Nunta, 
14
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Vedenia cea frumâsă, 

La dinsa a alergată, 

Cu dinsa mâna a dati.. 

După ce sau sfătuiti, 

Apoi s'aă și. logoditii, 

După ce s'aii și cununată, 
Toţi de bine le-ai strigată, 
Vivată, vivată, să trăiască ! 

Vinii amândoi împreună, 

Spre a nâstră voie bună. 

Maica mirelui să fie sănttosă, 

Că nora-i vine vesel6să, 

Starea IV. 

Cinstite vornice, să-ți mai spunii 6re-ce, 
Du-te ?n casă, o 

Iute, tare, 

Şi spune la sera mare, 

Să dee semnul gătată: 

Colacă în suliță *mplântatii, 

Ca și mirelui să-i placă, 
Semnulă celă bună de la maică. 

Pintenuli. 

Ioană Tacit, Nunta la poporulă Română.— Românismulă. 

— Buna dimineţa, dumnea-vâstră! 
— Mulţumim dumnea-vâstră! 

— Dar n'ați mai plecati? 

Că ce ne-aţi cerută vamă dati. 

— Ni s'a făcută calea cruce 

Și nu ne putemi duce, 

Căci dumnea-vâstră vaţi lăudati, 
Toti atunci când amii plecată, 

Că ni-ţi da o căltuză bună, 

Să ne ducă pe calea care e bună; 

Dar ne-aţi dată.o căltuză nebună, 
Ne-a dusă pe calea care n'a fostă bună,
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Prin gropișă, 

Prin răsturnișă, 
Prin părăeașe, 

Prin văgașe, 

Prin munţi: cu “stână, 

Prin văi adânci. 

Şi-a dati peste ună dâlă mare, | 

Câtă care nu mai era sub s6re;! 

Delulă s'a 'răsturnatiă 

Carulă s'a stricatii, 

Caruli împazi ferecatii, 
Cu pae de mălaiii legati, 
Câtă mai bine spoiti 
Şi mici fărâme s'a făcută. 

Când s'a stricată carulă 

Popa șa rupti brăcinaruli, 
Nașulii, cădândă în ţărână, 

Şi-a frântă și elii o mână. 

Să ne dați bărdașulă satului 
Să dregă carulii împăratului, 
Să ne daţi barde şi lemnă 

"Căci trebue să le avemii; 

Şi câlții de după blidarii : 

Să facemii popei brăcinară; 
O ţiră de aramă 

Să-i facemii şi cataramă, 

Că de nu i-lă vomii drege 

Popa cu noi nu mai merge; 
Ş'o ţiră de untură, 

Să ungemă pe nun la mână, 

Că de nu-lă vomi vindeca 

Totă pe noi ne-a blestema. 

Iar dâmna, mirâsă 

Care e cea mai al6să, 
Plângândă cu lacrimi pe frunte, 
Cât bobele de linte, 

ȘI sărea stropii toti câtă bobii ; 
Şi ?n picidre-s'a sculat, 

Peste -6ste s'a uitată,



212 

  

Pe noi ne-a alesă, 

Îndărătă ne-a trimesă, 
La ali patrulea cornă de masă, 
Unde-a șediată  dâmna -mirsă, 
Că şi-a uitată o -naframă, 

Multi mândră și frumâsă, 

Să ne-o daţi dumnea-vâstră, 
Fie și de ină 

S'o şterge mirele de vină ; 
Fie şi de bumbacit 

Nouă și de alea ne placii; 

Fie și de străimnătură, 

Om șterge caii la guri ; 
Fie și de arniciă. 

Numai să fie de aici, 

Să nu fie de prin vecini, 

Să pățimă nişte rușini, 

Dar acum să luămă 

Câte unii pahară de vinarsă,, 

Să ne trecă de nccuzi; 
Câte-uni pahară de băutură, 
Si ne mai udămii a gură, 

Că de nu o vomii uda, 

Nu mai putemiă cuvînta. 

Oraţia pintenul. 

Variantă editată de tipografia Closius; apud. Teodorescu. 

Și mai bună diminâţa la dumnea-vostră! 
Ne-ami dusii până unde ne-ami dusă, 
Şi ni s'a făcută drumulă crucișă ; 
Şi nu ne-amă putută duce, 

Că carele ni s'aii desferecatiă, 
Și calulă jupânului mire s'a opintitii. 
Jupâncsa miresă în picidre s'a sculatii, 
Şi cu glasă mare a strigată: 
„IntOrceți-vă la casele mele, 
„În care m'am crescuti, 
„Şi la maica mea cu care am trăită.
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"Și așa am audită, 
Că, s6cra mică, 

li mai voinică, 
Că s'a sculată mai de dimineţă | 
Cu mătura'n braţe, 

“ȘI a măturatiă. 
In patru cornuri: de casă 
Şi patru de masă, - 
Și a fi găsită o naframă de mătasă;. 
Să faceți bine să ne-6 daţi, 
Că aceea e a nâstră. | 

a 

Ducerea miresei -la, casa, mirelui la. Romani se făcea, astii- 
fel. „Doi paranimfi, a cărora tată şi mamă încă, trăescit 

„Ade aci patrimi şi matrimi), de regulă din n&murile mirelui 
sai amici, aă luati pe mirâsă de subsudră Șai plecată, iar 
ali treilea paranimfă, numiti praeluz, cu, o făclie de spină, 
albă aprinsă în onrea; Cererei, pășia înainte lori; 1) urma 
acuma fetele numite vagines, de regulă trei .și n6muri sati 
amice d'ale miresei; 2) ună ali patrulea sai o fată: ducea o 
căldărușă saii o 6lă plină cu apă din isvori curati şi în- 

„frumusețată cu flori; ali cincilea puria ună panis farreus 
(lhum farreum), o pâinișără, sai lipiă coptă din fară; și ală 
șeselea, ducea, furca, fusul și răsuculii miresei la casa bir- 
batului, pentru că femeile romane toreeai lână de die ŞI fă- 
ceaii vestminte de lipsă pentru familie. Paranimfii schimbait 
întrebări și răspunsuri, și cu virginele cântau: Hymen, o hy- 
menee 5). | 

  

1) Fest. P. 245, Patrimi et matrimi, pueri tres, nubentem deducunt unus qui 
facem praefert ex spina alba, dua qui tenent iubentem: Paul P. 87 Varro la Serv. 
V. A. IV, 103..H. N. XVI. 18. Celă cn făclia e Hymeneius din nunțile mitologice; | 
numai la Medee pârtă arculă cel-laltă cum îlă pârtă tot-d'a-una Eros adică amoră. 
ia Romani în locală lui Jymeneius, vine înainte și Talassiu. Rosbach p. 64. Unii 
ca celă cu făclia imitâză pe păstorii, cari ai răpitii pe Sabine; iar, după Plutarchă, 
pentru că pompa se făcea în de către sâră, ca să lumineze drumul, O î 

2) Virginele representaii pe graţiele din nunțile deilori, Rosbach p. 50. 
3) Catullus: Ite! Concinite in modum Hymen o Himenee. Rosbach p. 50. Unde e
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Pe mirâsă ai mai petrecut'o nâmurile Şi amicii că şi ai 
mirelui, ducendi daruri între musică şi cântare de versuri 
fescenine și făcând glume juca pe drumi fhzasus ună 
saltii nupțiali din cultulă lui Bacus; 1) apoi sosiati cu toţii 
la casa mirelui cu făclii aprinse și bucurie, că vine mirâsa. 2) 
(Din Cultulă păgâni și creștini de Marienescu.) | 

„Tinăra fată este dusă la casa birbatului săi; câte-o 
dată, barbatulă eli singurii o conduce. 3) 

„ln unele orașe sarcina, de a duce pe tînăra fată era a- 
supra unuia, din acești Gmeni, cari erati învestiți la Greci cu 
ună caracterii sacerdotală, şi pe care ei îi numiaii heroljii. +) 

„Tînăra fată de obiceii este aședată pe ună carii, 5) ea 
are obrazulii acoperită cu uni voală şi pârtă pe .capii o co- 
rOnă. Cor6na, după cum noi vomi av6 adese ori prilejuliă 
de a. ved6, era în obiceii în tâte ceremoniele cultului. Ina- 
intea ei mergeau cu o făclie aprinsă; acâsta, este fiielia nup- 
țială. 6 In totii drumul, cântau în juruli ei uni imni re- 
ligiosii, care are ca refremi & Suv, & Gutvats. e 
„Se numia acesti imniă imenei și însemnătatea acestul 

cântecă sfintii era așa de mare, că dădea numele săi în- 
tregcă ceremonii.“ ?) 

prunculă cu farreală. Plat. Quest. R. Plin. Hist. Nat, XVIII. 3. 3. Svetonius in Aug, 
73. Dice că Angusti împtratulă n'a purtati alto veştminte decât cele țesute de fa- 
milia sa. | 

1) Moratius Od. 3. J5. 10. Virg. Aeneid. IV 301, Catullus, 64, 255, Preller, Gr. 
Myth. p. 543. Rosbach p. 15. | 

2) Virg. Buc. VIII 29, Xovas in cide faces, tibi ducitur uxor, 
3) Pollux III 41, 

*) Plutarque Quest. greeq. 27. . 
3) Plutarquo Quest. rom. 29.—Photino Lex. p. 52: Ilagrahrafbvnes rebeiju în sis 

natpâas Esstaş Esi si ăpmirav dețosty sis <ijv 205 "[apobyzas. 
€) Iliade, XVIII, 492. Hesiode, Scutum 275. Euripide, Iphig. & Aulis, 732; Phe- 

niciennes, 344; Helene, 722-725." Pollux, IN, 41. Lucien, Aetion, 5. 
?) Il:ade, XVIII, 495. il6siode, Scutum, 289. Aristophan, Aves, 1720; Pax: 1332 

Pollux, III. 37; IV, 80. Photius, Biblioth., c. 239, Apud Fustel de Coulanges. La 
cit& antique, Paris, p. 44.. .
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„Tinăra, fată se duce la casa soţului voalată atâti la 

Romani câtii și la Greci. Ea pârtă o cunună, şi o făclie nup- 
țială merge înaintea ei. 2) Se cântă înjurulă ei ună vechii 

imnii religiosă ; cuvintele acestui: imnă se schimbară pâte cu 
timpulii, potrivindu-se cu deosebirea, credinţelori, sai cu acea 
a limbei; însă refrenul sânti trăesce totă-dauna, fără a fi 

putut fi schimbată. Acesta, era cuvintulii 'alassie cuvîntii, 

ali cărui înţelesu nu-li înţelegea mai bine. Romanii din tim- 
pulă lui Horatius, ca Grecii cuvîntuli Ouzyuts, care era de 

bună sâmă, rămăşiţa sântă şi neatinsă a unei formule antice.“ 2) 
La Macedoneni, după cum mi-a spus Cota Papana din 

Vlaho-Clisura, înaintea nunţii merge unii copilii c'o icână ?n 
mână; asemenea, în câte-va, sate de pe malului Prutului din 

jud. Covurlui şi Fălciu. Lu Romani încă întâlnimă. 
„Statuele celoră patru divinităţi protectâre căsătoriei, 

duse pe scaune, deschideaii calea. Aceste erai Jugatinus, de- 
ului jugului; Domiducus, care presidâză drumulii femeiei către 

casa, bărbatului săi; Domicius, care trebue 's'o facă să intre 

în casă; şi Anauturna, deiță. prin protecțiunea, căreia, ea. va, 
locui cu barbatulă săă. 3) Cortegiulta înainta, la, lumina, unei 
mulțimi de făclii de lemnu de molifă. +) 

„Praguli uşei în locuinţa soţului se împodobea pentru 
primirea. soţiei. În Grecia, după Plutarch, se acoperea, cu ra- 
muri de măslini și de lauri. In Roma cu bande de lină şi 
flori. Soţulă indiană ajunsi cu soţia la casa. maritală îi dicea : 
„ei sunt elă și tu ești ea; ei sunt Saman și tu ești Rica, eu 
cerulă, tu ptimîntulii, să ne unimă pentru a av6 fi.“ 

La Romani mirele, care sta, înaintea porţei, întreba, pe 

1) Ovid, Fastes II, 585—561. 

2) Plutarque, Romulus, 15, Apud Fustel de Coulange, La cite, antique. Le ma- 
riage, p. 46. - 

3) S. Aug, Civ. Dei VI, 9. 
4) Cic. Proluent. 5—Tac. Ann. XV, 37.— V. Max. VII. 1, 1.— Gatal, 57, 142.— 

Virg. Eglog. S$ 29.— Ov. Fast, II 556,— Virg. Ciris. 439,



216 

mir6să: „cine ești Dumneata? Acolo, unde d-ta vei fi Caius 
ei voii fi Caia. 1) Declarândă astă-feli, că ca socotea, să trăi 
iască cu bărbatulă săă pe piciorii de egalitate, 2) şi în ace 
lași timpă că ea va îndeplini din punctă în punctă datoriă, 
de stăpână casei, ca nora lui Tarquin, Caia, Caecilia, ali cărei 
nume a r&masii sinonimă cu gospodina muncitâre. 2) 

„Ajungândă câta miresei la pârta casei mirelui, unulii 
din Gmeni îl ţinea o cuvîntare glumdţă (locutio fescinina) 
Și apoi striga: „deschide uşile mire Cornelie, ca să intre 
nunta cântătore ce-ţi aduce flori. +) La, unele nunți ai fostii 
ȘI poeţi, cari ai compusii carmen nuptiale, ce se cântă la, 
nuntă sai au luată parte chiţiți la capii cu ederă sait cu 
legături sfinte, ca, să servâscă cu lira lori bucuriei mirelui. 5) 

„Intâlnindu-se câta, miresei cu a mirelui înaintea, porței 
se luptaii unii cu alţii, ca să apuce făclia de la paraninfulă 
praelux.* 

5. Sâmbătă la casa mirelui. 

Petela, 

In t6tă partea, muntelui, pe unde mirâsa, vine călare la 
casa, bărbatului săi, sâcra cea, mare îi ese înainte de la portă ; 
pe ună scăunașii aşterne p6la, catrinţei, prigitorel sai peștima- 
nului pe care mirâsa trebue să descalice. 

In Vrancea și 'n Oltenia mir6sa descalecă în p6lele sâerei. 
In Moldova, Muntenia, şi Dobrogia în partea şesului, de 

  

1) Quint. Instit. orat. I, 7723.—V. Max. X înfin.— Fest V Gaia.—Plat. Quaest. 
Rom. p. 99. Apud Ch. Dezobry. : 
- 2) Plut.. Qaaest. Rom. p. 99. 

5) Plut. Quaest. Rom.—V. Max. X în fin.—Fest 5 Gaia. 
*) Virg. Buc. VIII. 29. Novas incide faces, sibi ducitur uxor. - 
5) Stat. Silv. 1, 2. V. 15, la nunta lui Stella cu Violentila, dice: Panda fores ! 

to Stella, chorus tibi. sertoferunt. Kreuszler p. 451, -
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mirâsa vine cu carul, este de datoria mirelui de a o scobort 
“în braţe din cară. | a 

In Oltenia așază în mijloculă ogrădii o masă, puni pe ea 
„miresa. În jud. Mehedinţi socrul, iar în tâte cele-lalte părţi, cum- 
natulii de mână învîrtescii pe mirsă acolo pe masă de trei ori. 

In unele: părţi din Moldova. druştele şi rude ale miresei 
o iati şi-o închidă întwo odăiță. | | 

„Nuntașii se apropie atunci și strigă să le deschidă, V&- 
dendă în sfirşită, că nui ascultă, strică ușa, şi fericitului mire 
își smulge tinăra soție din braţele rudelori— ca Romanii pre 
Sabine—o rădică peste pragul ușei și sbâră cu dinsa în 
camera amorului. 2) i SE 
„Aci mirâsa a invocatii la Romani pe Deus Forculus ali 

aripelorii (de ușă,) şi pe Deus Limitinus (alu pragului) şi pe 
Cardea. (dina, de ţâţână); pentru acâsta mirsa, sa păzită la 
intrare, ca nu cum-va, să se lovâscă de ușe ori de pragi și 
spre încunjurarea vre-unui semni răi și ca să nu :mânie pe 

„Vesta, căreia, pragulă îi era sacru; mirsa a, fostă rădicată 
peste pragu totii de odată să se arate, că ca nu merge de 
voe bună în braţele bărbatului. 2) 

„Când trebuia să intre în casă, tovarășele miresei o ră.- 
dicati pentru a o viri în casă. 3) | 

S'ară fi priviti ca o nelegiuire, ) ca piciârele sale să, a- 
tingă pragulă, care este consfințit Veste, deița, virginității. 5) 

„Pentru ca tînăra fată să intre în casă, la Romani se 
prefăceaii a o răpi, 6) soţul trebuia s'o rădice în braţele sale 

  

1) Dacia Literară. Mihailă Kogălniceanu, aș, . 
2) Plaut. Cas. IV, 4. 1 Catullus 61. 166. Transfer Omie loco, liber. Non. Mare. 

p. 53. Varro la Serv. V Eglog. VIII 30. Plat, Quaest, R. 29. Apud Marienescu. Cul, pag. creşt. - " 
3) Plut. Romul. 15: Quaest rom. 98. | - 
*) Claud. Casin. :1V, 4, 1.—Lucan II, 359. Apud Dezobry, 
3) Serv. in Virg. Eglo. S, 30 în Aen. IM. 468, 
*) Plutarque rom. 29: Romulus, 15 Macrobe, Saturn, 1; 15. Festus. Rapi. -
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și s'o ducă pe de-asupră. pragului, fără ca picidrele sale să-l 
atingă. 1) | 

La Greci, tînăra fată.nu intra, ca, singură în noua sa- 
locuinţă; trebuia, cu bărbatuli săi s'o ridice, ca să se pre- 
facă, răpirea, ca, ea, să ţipe şi ca femeile cazi o întovărășescii 
să se prefacă a o apăra. Pentru ce acesti rit? Este 6re sim- 
bolulă 'rușinii tinerei fete! Acâsta este puţină probabilă. Mi- 
nutulii sfiiciunei n'a, veniti încă; căci cea ce are să se în- 
deplinscă mai întâiii în acâstă casă este o ceremonie religi- 
6să. Nu vorii 6re mai curând: să însemne mal puternică, 
că femeia, care are să jertfescă la acâstă vatră nu are. prin 
ea, însăşi nici uni drepti, că ea nu se apropie prin urmarea. 
voinței sale şi că trebue ca stăpânul locului şi a deului să 
o întroducă, printr'ună actă alu puterii sale. Ori și ce ari fi 
după luptă prefăcută, soţulii o ridică în braţele sale și o 
viră în casă, însă avendu mare grijă ca, picidrele sale să nu 
atingă pragului.“ 2) | 

Toti ce s'a disii despre răpirea femeci pote fi și ade- 
văratii ; mai temeinică mi sar păr6, că dacă ţineinii scmă 
că femeia la Greci şi la Romani de 'mdată ce venia la băr- 
bati, pentru ea familia părintescă era perdută, dovadă este 
căci carul care o dusese la bărbată era arsi 3), semn ca. 
să nu se mai întârcă la părinți. Atunci multit mai curândii 
amit put6 crede că Romanii şi Grecii voiaii ca, mirsa să in- 
tre în casă, nu ca o sclavă sait.ca o străină cea atinsă 
pragulii, ci ca copilul născută în casa, sa, iar nu venită de 
peste pragă. 

1) Apud Fustel de Coulange, La cite antique, Paris, 
?) Plut. Lyc. 15: îydpovv îvăgzarțis. Denys d'Ilalic. II, 30: cor îpăâpzt is ap 

ați dh) Esi spăpp vpevoptvris, Ehhrvtno ara ppainv sh Eos vai cp cwpaiy= 
zuwv vulPo5n cuvănzovzu: “apoi sas “poratâty E ntoavEstrazo'ya - 

3) La Români, când miresa vine la casa mirelui, iea resteulă de la jugă și-lă srârle 
peste case. Obiceiulă este r&masă de la Romani. De'ntrebi însă pe țârani, pentru .- 
ce faci acesta ? respunde: pentru a se vede cât de voinică-i miresa. 

N
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În. Moldova, în. vreme ce mirâsa intră în casă, mai multe 

femei se aţini la gura hornului nu cum-va să se uite miresa. 
în el, căci atunci de bună s6mă îi mâre s6era. În jude- 
țulă Râmnică încă miresa nu trebue să se uite în horni, 

căci. atunci cuvîntul ei nu. va, fi la nici o s6mă înaintea. 
bărbatului, ca și cenușa din vatră, 

În Oltenia: însă,. de asemenea şi în Vrancea, mir€sa tre- 
bue să, se uite în horni, ca să aibă copii frumoși: 

În Dobrogea, încă nu se cade ca, mirsa să se uite.— In- 
trândă nunta acasă, împrejură masa de trei ori, sâcra o ieca. 
de mână, pe mirâsă și-o așeză în capulii mesei dicândi: „pof- 
timă draguli mamei, toti nună mare, cumătră mare, şi totă 
în capii de masă să fil.“ Atunci viră 'n casă zestrea, mai 

întâi lada șapoi tâte cele-lalte Incruri, le așeză chiti dea- 
supra, jucându-le şi cântândă. 

În vremea asta lăutarii cântă: 

Bucură-te s6cră mare, 

Că-ţi vine peptănătore, 
"Să te peptene pe capi 

Cună jârnetii mare de fagi ; 

Să te lee binişori 
“Toti cu capul de ușorii. 
Bucură-te e6nă miresă 

Că ţi-i băţu ?n cui în casă, 

Şi-i cioplită în patru dungi, 

Câtii îsă câstele de lungi. 
De Pa greşită mirele mare 

A fi pentru costa dumi-tale. 

Bucură-te cână mir6să 

Şi bota-i sub grindă ?n casă,“ 

Că-i cioplită, geluită, 

De spinarea dumi-tale gătită; 

Şi ce-a mai vrea Dumnedeii 
Oi trăi cu satul mei. 

La masă întâiu stă socrulă, pe urmă nuna, -miresa în-
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tre druşte, mirele ş'apoi cele-lalte rude dearândulii, toti unii 
gospodarii cu gospodina lui până se închee masa de 6meni. 
Atunci s6era pornesce cu cinstea. S'aduci bucatele în masă, 
carne cu perje sai cu cartofi, plachie, ghițmani, meșniţă și 
friptură. După ce se scdlă de la masă se prindă toţi nua- 
tașii de mână așa, cum ai fostii așezați la masă și 'ncunjură 
masa, de trei ori în vreme ce lăutarii cântă: 

Hai cu danţulu cătinelă, 
Că. mirele-i frumușelă 
ŞI mirsa-i ca și elă. 

De trei ori pe după masă 

Să sc6temă' danțulă din casă. 

Nunta, ese afară, cu toţii se prindă înti”o moldovenescă, 
sai nunâscă. În urmă toți nuntașii se împartă în două: o 

parte c'o pereche de lăutari intră în casă la petâlă, iar cel- 
lalţi joci afară. 

Nuna cea mare strigă: „uni scaunii ş'o pernă“; îlă pune 

m mijloculii casei șo aștză pe mir6să; pe braţe-i întinde 
Horile, acele de pără, șăpusârele cu mirodenii și cele-lalte 
mărunțușuri cumpărate de mire, de naşii, de ginerică, sati 

cumnatulă de mână, din Oltenia; în vreme ce mirele ţine 0- 

linda, în faţa miresel.. Nuna, cea mare aștză, faţă, 'n faţă, 
totă o fată și uni flăcăi, iea unii sculit de petâlă, găsesce 
capătulii, măsură uni firii de petâlă câţi îi mirâsa de lungă, 
îlă dă să-lă ţie fata, cu flăcăulă, unulă unii capătii și celui 
altu de altulă. Chiamă atunci o nevastă tînără, îi întinde 

scululăi pe mâni, lăsând'o apoi să înfâşure petâla pe după 

degetele tinerilorii, până ce. face o. viţă grosi câtă degetulă 
-celi micii. După câtă -petâlă. este “atâtea. perechi de tineri 

sunt. Mai puţini de dout-spre- dece viţe de petelă rară se 
întâmplă să aibă o mirâsă. 

In Muntenia petâla-i mai multă pe bobine și rari, rară



ID
 

LE
 

—
 

se vede, puindu-se mai întâi pe fusu potela din sculiă. (Jud. 
Dorohoiă.) 

In, vreme câtă « se , face petala lăutarii cântă: 

Taci miresă nu mai plânge, 
Nu plânge nu suspina, 

_Că-i plânge şi-i suspina, 
Când bărbatulă te-a mustra, 

Și te-a mustra fără vină 

- „Și te-a bate fără milă, 

Cătându-ţi nuinai pricină, 
Surorile nu te-oră secte, 

Fraţii ori dice: . 
Bine-ţi face, « 

Ţi-i -bărbatiă, nu ţi-i părinte, 
Să-ţi rabde multe cuvinte. 

Mergi la a dumi-tale casă, 
„Mergi la a dumi-tale masă, 

Care-i. de la Dumnedei alesă ; 

Și ai o să, 

Ca o tâcă, 

Ese afară | 

Că o moră, ă 
Din gură slob6de pară, 

Intră ?n casă 

Ca o sabie tăidsă, 

Se sue pe patiă S geme, 

Și naduce ună braţă de lemne. 

> 

Frundulenă de măslină, 

Rea-i. pânea ?n casă străină, 

Măcară fie câtă de bună. 

Pânea-i dulce, chiar ușcată, 

Lângă mamă, lângă tată, 

Dulce-i chiar mălaiă de mei, 

Dacă ești cu frații tii.



Buiada: Almanachă musicală. 

Moderato. 
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Totă mă ?ntrâbă mămuca, 
Bine mi-i ca la dînsa, 

„De frică şi de rușine 
Eă spună maicăi că mi-i bine; 
Da bine-așa ca ali meă 
Si nu mai dea Dumnedeii 
Că mila de la bărbatiă, 
Ca frunda-i de păriă uscată: 
Când te pui să te umbrescă, 
Mai tare te dogoresci. 
S&raca mila de mamă, 
Ca și struguru-i de pâină. 

Petela, trebue să fie forte bine păzită, ca si nu se în- 
câlcâscă, fiind credința că de cum-va petâla s'a încălci, de 
casa acea n'are să mai fie Dâmne ajută. Potdla, ce a fostii o 
dată pe capului unei mirese nu mai pâte sluji şi alteia, de 
Gre-ce trebue dusă, la, biserică. 

Femeile trebue să fie cu mare băgare de sâmă la petelă 
ca nu cum-va vro dușmancă să-ți fure din ea Și să-ți facă 
farmeci. De multe ori audi femei dicându: „Cami fostă ti- 
neră și n'amu sciută ce-l lumea, ca, să mă păzescii şi vrăj- 
mașele mi-ai farati din petâlă ȘI mi-ai făcut, ca să nu se 
mal al6gă de casa mea, ca din colbuli din drumu. Se mai
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crede, că fie-care sculi de petelă are menirea lui, aducândii 
norocii sai pagubă miresei ce-li va purta 1).. 

După ce sa mântuită de făcutii petâla, nuna cea, mare 
iea o cordeluță și petrecend'o prin câte o viţă de petâlă, totă 
o l6gă. Ici colo pe lungulii petelii îi faci, fluturi să nu se 
încâlcescă, cari flutură îi faci astu-felă: ieaui o filă de hâr- 

tie de ţigară; cu mijlocul ci prindi viţa de petâlă; resu- 
cesci hârtia în dou& degete chiar de lângă petâlă, iar cape- 
tele frumosi r&sfrânte rămână tocmai ca aripele unui flu- 
ture albii. 

Nuna, cea mare, după ce a prinsă tâte viţele de petelă, 

le rădică în mâni, merge în faţa, miresei; îi pune mai întâiit 
petela la frunte, o pleacă la picidre, atinge cu ea umărulii 
că celui drepti, pe urmă celi stângă, închipuindi astii-felii sem- 
nulii crucei.. De la, miresă nuna se duce cu petâla, la mire şi 
dă să i-o pue pe capi. 

De la mire iea druştele și cele-lalte fete dearândulii, dindă 
so pue când pe capulit uneia când pe capuli alteia, ca să 
ajungă şi ele câtit mai curând cinstite mirese; totii așa mai 

necăjesce şi pe flăcăii cei mai ruşinoşi. La urmă după ce nuna, 
mai face miresei cu petsla o și înhoboteză cu ea. 

Petrecerea merge până de către diuă, când nuna ieabi- 
nișorii petâla de pe capulă miresei ş'o atârnă la, icâne. Alte. 
ori 0 așeză, frumosi într'o sită și o punit pe cârda de lângă 

„ic6nă; câţi-va. din nuntaşi c'o pereche, de lăutari petrecit nu- 

nii pân'acasă, şi rari se întâmplă ca nuntașii să mai dormă, 
vrunii câsi dout, până la diuă. 

1) Tată ce mi s'a spusă, când am întrebati do unde-i petâla: 

Peste mări și ţări îndepărtate este o grădini mare și frumâsă; copaci-să cu cren- 

gile până 'n pămîntii; iarba-ă tâtă împresurată cu flori mirositâre şi felă de felii 

de păsărele ciripescii prin pomii așa de frumosi, că te adormă. In mijloculă gră- - 

dinei este o fântână cu apă vie și cu ghizdele albe și lămurite ca cristalală; pe 

ghizdele stati trei fete de 'mpărată. Una târco dintr'uni faiorii de aurii ce nu mai 

are sfirșitii; a doua rișchie fusele pe ună rișchitoriă de aură, bătută cu pietre ne- 

  

Sevastos, Nunta. 15
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6. Duminecă diminâţa. 

La Macedoneni zestrea miresei se duce la casa mirelui 
tocmai Duminecă diminsţa. 

„Inainte de a' se duce mirele la cununie vine bărbierulii 
de-l 1ă, când atunci se adună nai multe fete și neveste și 
cântă cânteculă ce urmeză: 

Laii mi și spialaii mi Lă-m& și spală-mă, 

La șioptlu di tru cheare, La șipotulă de la apusă, 

Lafii mi și doaule braţe Spală-mi și cele dou braţe 
Şi luai șiii arucai tru față, Şi luai şi'mi aruncai pe faţă, 
Şi îii vedui un gione mavromat, Șimi vădui unii voinică cu ochii 

(negri. 
Cu nel de asime curat. Cu inelă de argintii curati. 
Gione bre gione, Voinice bre voinice, 

Multă fii te alavdară, Multi mi te liudară, 
Prot hriseu esti în horă, Celă d'întâii argintară ești în sat; 
Va să ti dai un para de asime Am să-ţi dai ună bană de arginti 
Să porta nvesta, di gușa. Să pârte nevasta la gâtă. 

După ce bărbierulu a lăuti pe mire, începe să-lă băr- 
bierâscă, când atunci fetele şi nevestele îi cântă împrejurul 
lui cânteculă de sarsire, adecă, de rasii, care este aşa: 

Ghiăe ne viăee birberlu: Bine vine bărbierulii 
Tra să ne sursască grambelu Ca să ne radă ginerile, 
Tine birber ași îi bănezi, Tu bărbieră așa să-mi trăesci 
Ş'iil adari mușat, mușat. Să mi-lă faci frumosă, frumosi. 
Ti la nun și ti la fartat Pentru nuniă și pentru fârtată 
Şi tră la nvesta ma mușat; Și pentru nevasta mai frumosă. 
Ia fii mutriți-lu pe sufrundeale la priviţi-lă la sprincene 
Spari ca cerlu cu stele, „Se pare ca cerulii cu stele, 
Ia îi mutriți lude pe frunte Ia priviți-mi-lă la frunte 

  

-. stemate; iar a treia fată de *mpărată, carei 6rbă, legă sculele și le minesce, și dapă 
cum îi minită petela cu care ai fostii înhobotată, așa-ţi va fi și viaţa, 

Dese orI ami audită femei dicîndă: „fără norocă petâlă amă mai avută ; mai 
bine n'ar mai fi fostă. E |



Calothie de a lui părinte; 

Ia îii mutriţi-lu de pe nare, 

Calothie de care-l are; 
Ia îi mutriţi-lu de pe dinţi, 
Calothie de acele părinţi ; 
Ia îii muiriţi-lu de pe gușă, 

Spari bilbil cu manușă ; 

Ia mutriți-lu de pe chepti, 

Spari ca un bilbil alept; 

Ia îii mutriţi-lu de pe brâă, 

Spari ca calu cu frâu. 

27 

Ferice de a lui părinte;. 

Ia priviți-mi-lă la nasă, 
Ferice de cine-lă are ; 

Ia priviţi-mi-lă la dinți; 
Ferice de acei părinți ; 

Ia priviţi-mi-lă la gât, 
Să pare ulcioră cu târtă; 

Ia priviţi-mi-lă la peptă, 

Se pare privighitâre alsă ; 

Ia priviți mi-lă la brâă, 

Se pare ca ună cală cu frâă. 

t. 

După ce birbierulă a sfirșitii de rasă pe mire se în- 
t6rce către elă şi-i cântă acesti cânteci: 

Ţie muma ţie mușat 

Ca la lucâfarulă diminsţa 
Şi ași lumbriseşte fata 

Tistimele ghindisită, 
La tine îi avem în chisită 

Doăle în cale ne adunămit 
Fagi stră cale snu crăpămii 

Scote punga di îi tu measce 

Un caragros cu manușa 

Și-li pârtă nveasta de gușa, 

Nigi Pvoi niși'li laese 

Si bag vula si-li vuluescă. 

Tie muma-ţi este frumâsă 

Ca, lucefărulă dimincţa, 

Și așa, strălucesce faţa 

Cu naframa împodobită. 

La tine pornisemiă 

Amândoi în cale ne-amă întâlnită, 

Te-abate din cale să nu murimă; 

Sete punga şi fă ună dară, 

Uni caragrosii cu veriguţă 

Să-lă porte miresa la gâtiă, 

Nici îl vrâă,. nică îlă desprețuesciă 

„li punti pecetea şi-lă pecetluescii. 

După ce mirele s'a gătitii frumosi cu gemadane sait ilecii 
de pustavi albă saii vânătăi cusutii cu găitane albe, dulumu 
cu găitane albe, sarica nâgră ori albă de lină cu mie pe din 
năuntru, talagană, ună felu de manta de lînă n6gră cu mâ- 

necă lungi necusute şi cu glugă, tambaca de lină căprină, unii 

soi de manta cenușie ori nâgră cu ciori (şiretă albă) împrejurii...1) 
In Vlaho-Clisura, mirele pârtă ?n pici6re jumătăţi de sti- 

falete sai conduri, antrii de mătasi, materie turcâscă, brâti 
de mătasă colorati, salta. marcă de veștii negru cu pasman- 

  

3). Burada, Datinele la nunţi, ale pop. Rom. din Macedonia, Revist, Ist. Arch. Fil,
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terii, bundă de seștu cu samurii. La mână se vede mâneca. 
căm&şei de burangicii cu botă lată și cusută, cu ilichi, iar în 
mână, ţine alis de asimi (arginti), cu care se jâcă totă tim- 
pulii, tocmai ca boerii noştrii din vremea, veche cu mătăniile. 

»Trimetii la mirâsa, trei sehadrari (soli) cu o ploscă cu 
vină, ca să dea de scire că vine mirele ȘI ajungândă acolo, 
beaă din ploscă şi urâză, dicândă: „s'banează, s'ancherdisas- 
că şi turnată la, casele vâstre și la fecirele ȘI fetele să har- 
sescă de inimă şi la schunchib a, tei feciorli ȘI fâte, se va. 
hazsiţi dupa inima, vâstra“; adecă: „să trăiască, să se folosâscă. 
să vie rândulă și la casele vâstre și la, feciorii și fetele vâstre, 
să, se bucure din inimă şi la scumpii tăi feciori ȘI fote să vă 
bucurați după inima vâstră.* După aceea Ji se dă câte-o man- 
dilă (naframă) şi se întorci degrabă la casa, mirelui ; acolo 
să cântă, sâcrei miresei cântecul următori: 

Eși s6cră ș'aștâpta nora, Eși socră și aștâptă nora, 
Nora ta cu hiliulă ală tei, Nora ta cu fiul tă 
Ghine vifiie ghirachina Bine vine lebăda, 
Şi casa *mplină de_fărină, Şi casa ne umple de făină, 
De farină şi de lumină De făină și de lumină, 

Apoi s6era cântă: 
— Depune nveastă, depune —Scobâră mirâsă, scobâră. 
—Nu-âi depun, nu-ăi depun, „—Nu mă dai josă, nu mă dati, 
Că ii caftu ce îji tocsiși. Căcă ceră ce mi-ai promisii. 

„După aceea nuntașii împreună cu mirele mergii călărt 
la casa, miresei, ca, s'o iea, avândă cu ei puști și pistâle, pre- 
cum și o flambură (stâgii), în verfalu căreia se pune o cruce: 
de lemni, în ale cărei extremități se înfigi trei mere; apro- 
piindu-se de casa mirescă începi a da din puști și pistele. 
Apoi vine mirsa în faţa, nuntașilorii gătită, frumosi, îmbră- 
'cată cu trei fustane, una mai scurtă decât alta câte cu trei 
degete, pentru ca să se pâtă, ved6 marginele lori de jos; 
pe spete cu o scurteică de postavi cusută cu firii sai mă-
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tasă, după puterea ef. Pe capii cu telie (petâlă) albă. și mai. 
rare ori galbenă, dar toti deauna fața miresei e acoperită 
cu ună sovonii (voalii) albii transparentii. După aceia, se face 
ceremonia turtei, adecă două femei ţini deasupra capului 
miresei cănasculă, adecă o turtă mare de aluatii şi o altă, femee 

din dărăpti ţine.o garafă cu vină şi scoborându-se mirâsa 

în ogradă, la scări i se așterne uni cârșafi albii, pe care 
ea calcă, în semni de nevinovăție şi: că nu va fi pătată în 

+6tă viţa ei casnică. 

In Vlaho- Clisura, mirgsa în diua cununiei gătită cu ro- 
chie crsţă. jură împrejură, cu piepți scurți întredeschiși îna- 

inte ca, să se vadă antriulă, ce-i cu mătasă și cu șireturi; 
mâneca-i încheiată cu bumbi şi dinainte cu pasmanterie; pe 
deasupra taliei pârtă ceachetulă de veştu negru fără mâneci 
numai pân'la talie, ca bondiţele n6stre, şi forte deschisă în- 
nainte; pe deasupra în sfirşitii caţaveică cu bundă, la mâ- 
necă de jură împrejurii: cusută cu firă; iar mijloculi le este 

încinsii cu unii colani, zonă, cu paftale de arginti și chiar 
aurite. De subt antriu se vede eşindi cămeșuica crâță de 
burangicii, ce e prinsă la gâti cu ună aci (broşii). La gâtu 

pârtă în totu deauna salbă de galbeni, şi, de miresa-i săracă, 

atunci împrumută ună batară pentru diua cununiei. Părulă 
miresei e împărțită drepti în două printr'o cărare trasă din 
creştetii; pe tâmple face câte o marună, iar celi-lalti păr, 
după ce La strânsă îndărăptă, îlii împletesce într'o c6dă, ce 
atârnă pe spate. 

Atâtă în Magarova câtii şi în Negoşe și Cruşova, 'mi- 
resele pârtă pe capă unii fest roșu cu unii canafi pe unii 
tipară de mărimea, unei monede de cină francă; de jurii îm- 
prejurii sunt cusuți tâncuri de câte cinci-deci de fluturi nu- 
miţi flurini; pe capi pârtă n părţile acelea voalulă de cu-. 
l6re roșie sai. galbenă (zăvan), aşezati astir-felă, că, acopere 
faţa, miresei și cade pân'la genunchi. Peste zăvanii îi aşază 
hrisachi (petelă). Miresa, ţine mânele la peptii sub zavani,
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avândi în mâna drâptă pstecă de mătasă (naframă), dată et 
de către maică-sa. Pe mâna, drâptă are două vriga sau nel; 
celă de cununie pe degetulii arătătoră, iar pe. ali patrulea, 
degetă mai are unii altii inelă de care-i atârnatii ună găl- 
binașă sati flurini, cu 'unii fivă de mătase roșie destul de 

„lungă, ca să se pâtă vedea Hurinii, pe. care are să-lu porte 
la mână încă mai multe ile. 

Mirâsa mai portă pe mâni vrahiole, iar în picidre sti- 
falete. 

„Cu venirea mirelui la casa, mirese se cântă mai multe 
cântece, din cari dămt aci următârele: 

Dado la ce stai naraita ? Ce stai mamă suptrată? 
Până tora nu ţi-am grăită Până acuma nu ți-amiă grăitit 
Ci ti-ai mintea îjică Ce-ţi ai mintea mică 
Inima, ne hărăsită-? Inima, nebucurată? 
Du-te dado s'mi isusiști Du-te mamă să mă logodesci 
Câtu s'eaftă si letăcsesci Câtii se caută se le promiţi 
Câtu mai multă spălăcarsești Câti mai multă să te rogi 
Sade lucru s'bitiseşti. Numai lucru să sfârșesci. 
N*ti arșine a le rizile Nu ţi-i ruşine tu riziliciă 
Că îi cafta patru filie Că-mi cere patru mii. 
Patru îiilie ma si ti straine, Patru mii numai pe strae; 
Alte patru ti gherdane. Alte patru pentru salbă. 
Tora dado ti a mea căsuite, Acuma, mamă pentru norocul meit 
Ni eși nouă a dete, - A eșită ună noii obiceiă 
S'pârte nvestele duvalete, Să porte mirâsa tualete, 
Tora dado na dufieaie Acuma mamă este o lume - : 
S porte chiurchiuri cu elmaie — Să porte chiurchiuri cu roșu, 
Si-aiba gionele tru sevdaie. - Si aibă voiniculă pentru amoriă,. 

„Mal este o variantă a acestui cântecă, iată-o:- 

Fanca fiica, fanca mare, Fancă mică, fancă mare 
Fanca îăica și gramatica, Fanca, mică și învățată, 
Gramatica di sculie Învăţată din scslă, 
Sedlă lea-dado s'mi isusești Scolă mamă să m& logodesci, 
Câti se-ţi caftă snu mutrești Ori câtă ţi-a cere să nu te uiţi, 
Si ca mă se li pălăcarsești Şi âncă chiar să-i rogi.
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Nu am hilie îi am orfafiie "Nu am fiica mea copii săracă, 

Patru mila șva ti straie Patru mii voesce pentru strae 

S'alte patru tigherdani .  . Ş'alte patru pentru salbă, 

Tustani dado di giamfese. __ Rochii de mătase . , 
Polca dado pin di mese Polcă mamă până la mijlocă,. 

Lea dado ce caftai, "Mamă ce căutai. 

Ge caftai di mi făceai. Ce căutai de mă făcui? 

După ce mirele intră 'n casa miresei, părinții lui dai 
daruri la fraţii şi la rudele miresei, deosebite lucruri precum 
colţuni,. cămăși, batiste și mai: cu s6mă maă multe perechi de 

ciubote,.iar mirele cu fărtaţii, cară sunt trei la numării, scoti 

papucii cu cari e încălţată mirâsa șo încalță: cu alţii,: cază 
i-ati adusă mirele; ea se preface că nu-i primesce, aruncân- 

du-i cu piciorulii de trei ori. | | 
În Pindii mai este obicei, că totii atunci nemurile să 

încingă pe mire cu uni brâă roșu; după aceea mirele îm- 

preună cu mai mulți flăcăi se duce la casa -nunului şi acolo 
îi învită să mârgă cu ci acasă la dînsulii. Nunului încalecă, 
pe unii cală, care i s'a adusă anume şi acâsta este o mare 

cinste, ce i-se face a nu-li lăsa să mergă pe Josii.“ 

Z. Duminecă la nuni. 

La Românii din tâte unghiurile țerei, Dauminecă diminsţa, 

după ce s'a adunati nuntaşi, unulă dintre ei dice tatălui 

nostru, toţi facii cruce şi apoi pornescă după nunulii celui 

mare. | 
În Transilvania o rudă dea miresei, frumosi îmbrăcată, 

duce stâgulii, iar prin Dobrogea pe milea. La drâpta. voini- 
cului merge mirele; lăutarii cântă, flăcăii huhură şi 'mpuşcă, 

chiuindă şi ajungându la casa nunului el îi întâmpină cu 

voe bună și-i -cinstesce.. În vremea actsta nuna scâte din ladă, 
luminările şi florile de *mpodobiti.—Luminările de cununie "
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trebue totii-la-una, să le cumpere mirii, cătându-le albe şi 
curate ca, faţa s6relui. 

In județul Covurlui luminările se facă de poruncâlă pe 
înnălțimea, miriloră; mai sunt încă cu mare băgare de smă, 
ca nu cum-va să le rupă, socotindu-se prevestirea morţii unuia 
dintre soţi sait vre-o altă, nenorocire. 

In jud. Botoșani, din potrivă, luminarea grâsă se crede 
caduce tinerilorii viță ancvoidsă, şi de aceea, le caută po- 
trivite. 

Lumînările trebuescii împodobite cu ghirlinqi de flori, 
cătându-se mai multi trandafirii albi şi TOȘII, Care-sii soco- 
tii. că, tragi noroculă la, ei. 

Toti timpulă, câtii nuna gătesce luminările nimeni să 
nu spue cuvînt răi sait să se sfidâscă, căci atunci și însu- 
răţeii hojma, se vorii ciondăni; ci numoi vorbă bună și vo- 
i6să îl prielnică celorii începute. 

Când lumînăvile 'să gata, iea una, nunulă în mână, iar 
alta nuna. Din tâte părţile s'audă nuntașii: 

— Întruni câsti bună, cu norocii, cu norociă. 

— Amin să dea Dumnedei, să v'audă Dumnedeii, răs- 
pundii nunii şi iarăși cântândi și chiuindi duci nunii la 
casa mirelui. 

În Transilvania, însă mergi la mirâsă și, întocmai ca și 
la Macedoneni, nunta pornesce la biserică de la casa miresei. 

Când nuntașii, cari aduci pe nuni, aii ajunsii la porta 
miresei, grăitorulit. miresei le ese înainte și le dice: 

— Dumnedei va adusi, dar mă rogi să nu bănuiţi de 
nu vă vomă put6 primi pe toți, căci sunteți mulţi, iar noi 
avemi cale la târgu. 

„ Graitorulă feclorului.—Nu face nimici, ne puteţi primi, 

suntemă 6meni de pace, 6meni buni şapol şi noi mergemă 
la târgă. 

Mai glumesci grăitorii cât glumescii, în sfirșită cuscrii 
(n6maurile mirelui) intră ?n casă; și în vreme ce cuscrii intră
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în casă corinteii esii afară. Grăitorulii feciorului pune pe ti- 
netă în capii de masă, iar cel-lalţi șașeză, cum şi unde potă 
pe după masă, 

„__ Grăitoruli feciorului se scâlă, și scoțândi oluțulă de sub 
sumani închină, la, grăitorulii miresei, care după ce răspunde, 
iea oluţuli şi bea. De acolo 6speţii începii a, vorbi ba una 
ba alta din ale lumii şi ale vremii, până ce grăitorulă mi- 
zelui dice : 

„ME rogit dumnea-vâstră de ertare, Wastea scimă noi multe, de 

aceste cuvinte n'ami cumpăra noi, ci ne rugămi de dumnea-vâstră dacă 
Dumnedei ne-a ajuta—grăimi în câsă buni—și ne rugămă Gre-care ar fi 
aceli omă de omenie între dumnea-vostră, omiă alesi, care să ni-o aducă 

anume pe (cutare) fată feci6ră în faţă de masă, înaintea n6stră și a 

dumnea-vâstră pe (cutare) rânduită de la Dumnedei și pe care şi noi 
o vremi. 

Grăitoruli fetei. — Seie-te Dumnedei omi buni; nu-i destulă că 
te-amă lăsată în casă, dumnea-ta toti nu ești odihniti, ci toti ceri. 

Grăitoruli feciorului.— Mi se cade să ceri, ami familie multă, 6ste 

multă şi avemi drepti să ceremă, că după cum ami mai disă, dum- 

nea-ta ești omul celii alesii, de dumnea-ta, mă rogii; Dumnedei să-ți 
mărâscă, cinstea (și închină cu oluţuli); plecă. și grăbesce, ostenesce și 
câștigă dâr îi aduce pe (cutare) fată fecidră. 

Grăitorulă fetei. — Nu sciii afla-oi ori ba, la noi sunt multe ca 

(cutare), nu numai una. 

Grăitoruliă feciorului.— Fii buni numai, cârcă ostenesce dâr, ne-o 

aduce, că vorba multă sărăcie. (Apoi închină cu oluțulă și mai cinstescii.) 

Grăitorulă fetei în a sfirșitii se lasă înduplecată, plecă și 
aduce o femeie străină. 

Acum se repeteză totii acea scenă mică, ce a fostii la 

încredințare. Grăitorulii apoi merge de-o caută ș'o aduce pe 
mir6să, care vine ţinândi în mână o iagă cu: rachiii și în- 
tr'alta, o pituţă; grăitorulii miresei o dă pe mirâsă în mâna, 
grăitorului mirelui, eli o primesce cu bucurie; mirâsa, pune 
iaga şi pituța pe masă, iar grăitoruli o duce pe mirâsă lângă 

mire, pe urmă cu toţii rîdi, glumesci și închină cu oluţu-
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rile. Vorbescii încă puţină. vreme; grăitorulii feciorului scoli 
pe toţi la Tutulă Nostru: şi în urmă gazda aduce egi cu ra- 
chii, punândă în totu colţulii mesci câte o pituță. 

Graitoruli feciorului.— Unde este sera mică s*0 aflămu, 
căci sunt, între noi nisce tineri bolnăvicioși şi ari trebui 
legați cu nisce lanţuri poivane. 

S6era mică ese și aduce nisco felege frumose; le legă pe 
după brâi și umeri chemătorului și stegașului și așa-i lasă 
împodobiți, cosându-le numai felegele pe umere, ca să nu cadă. 
După, aceea aducă mâncare și btutură și cântă hora miresei 
asti-felă :. 

Tujulină 
Din grădină, 
Ce-ai grăbită 
De-ai înflorită, 

Dor sorele te-a pripită? 
Sorele nu m'u pripită, 
Ci măicuţa m'a grăbită; 
Mie maică mi-a venită, 

Mire tinerel, măicuță.? 
Bate câsulă, bate doi, 

Ei mergă maică de la voi, 
Bate câsulă bate trei, 

Fi m& ducă maică daci, 

Date cesulă, bate patru, 
Ei mergă maică cu binatu, 
Bate cesulă, bate cinci, 
Ei mă ducă maică d'aici, 

Bate cesuli, bate șesă, 

[i mergă maică către casă, 

Grăitorulu feciorului ica mirâsa de mână, o dă mirelui, 
carele o cuprinde cu unii braţi ș'o ascunde sub îmbrăcămin- 
tea sa şi așa trece pragulă casei. 

Când esi în ocoli şi vreaă să plece, femeile aruncă cu 
chitușe de busuioci muiatii în apă; “peste nuntaşi mal aruncă 
și cu grâu.
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8. Inainte de Cununie. 

Mireasa. româncă nu în tâte „părţile portă acecași îmbră 
căminte. La nuntă îi gătită cu catrința cea. de lână subțire - 
cu vrâste, care de care mai frumesă, cu cămaşa cea cu al- 
tiţă alâsă, sade sai bătută cu flutuniă; iar pe d'asupra cu 
bondiţa cea înflorită cu lâneţuri. Prin județele Râmnicui-Să-. 
ratii și Prahova, îmbrăcămintea cea mai cătată a miresei e: 
fusta, dintro fâie de lână subțire narognată, câte o-dată chiar 
răsucită, și cu alesăturile cele mai iscusite. 
In Moldova în partea șesului și din Muntenia numai 

judeţele Buzău, Brăila ŞI Talomiţa, miresa-i îmbrăcată cu ro-- 
chie nouă de târgi, ca dnpă vrere și putere și de cele mai 
multe ori chiar cumpărată de mire, de cum-va-i cu dare de 
mână. 

In Muntenia, Oltenia și Transilvania, miresei nu-i i pâte 
lipsi șorțulu. La unele șorțu-i chiar de mătase, după cum ice: 
o strigătură din Ardâlă: 

Lelea cu şorţii de mătasă, 
Mi-ar fi bună preotâsă, 

Pagubă că nu sci câsă. 

Unele şorțuiă îșii cumpărate de târgii, cum dice o altă. 
strigătură : | 

Lelea cu șorță de Braşoviă, 

Ar fi bună pentru uni domni, 

"Dar cenușa ajunge ?n hornii. 

In cele mai multe sate șorțarile sunt lucrate de fete, 
dintre cari. unele -să cu urzâlă de burangică, iar bătătura, 
petslă. Marginele cu. ghirlanqi alese n pânză, ia -mijloculi . 
presărată cu flori. 

După ce ai sositii nuntașii cu nunii, .nuna se apropie: 
de mirâsă, care numai la capi încă nu-i gătită, șo pune pe
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ună scauni în mijloculii casei. Toţi nuntașii faci râtă jură 
împrejuriă pe laiţi și pe pati. Nuna, după ce a, despletitii pe 
mir6sa, o unge pe capii cu mirodenii date de ciitre mire, o 
piaptănă cu peptene rară şi dest, îl desparte părul în două. 

„Părulii miresei se despărțea, pe creșteti cu hasta celi- 
daris; (lancea vii ginalis), sulița Junonei, ca miresa să aibă co- 
pii eroi, şi a fosti împletită în şese câde. precum îl purtati 
fetele din poporii și virginele vestale, 1) Pe pără i se punea 
0 cunună cu flori și erburi culese de ea. 2) 

Nuna, împletesce părulă miresei în două codi, fie-care în 
optă și în dou&-spre-dece vițe; de cum-va, nuna, îi iscusită în 
ale gătelei, î prinde apoi codile moţocii, de unde şi vorba: „s'a 
peptănati cu codile moţocii ca o mir6să;* în urmă îi prinde 

„petela, pe capii, iar peste petdlă îl aș€dă flârea mat multă pe 
frunte, dicându: „să-ți înflorâscă, noroculti ; îi potrivesce tâtă, 
petâla îndărăptă, lăsându-i numai ceva, pe umere. Se întâmplă 
câte o-dată, că, de abea vedi faţa, miresei din petelă. Florile, 
ce le pârtă mimâsa pe capii poti fi albe sai roșii și mai 
multă încă, albe mărunte, pe când cele roșii-să mai multi 
“pentru fete la, jocii. 

Nuna, cea mare îi pune miresei în pări şi o monedă de 
aură saii de argintii, ca, nică o-dată mirâsa să nu ducă lipsă. 

După Diiringsfeld, la Poloni, mirâsa încă portă în diua, 
nunții o monedă în joci, din care după cununie cumpără 
rachiă pentru a-li da mirelui să-lă bea, pentru a nu put6 bea 
t6tă, vi6ța lui mai multă rachiu o singură dată decât acela 
-ce-li putuse cumpăra pentru moneda ce-o purtase mir6sa, n 
p&ră. a 

Mirâsa mai pune 'n papucă strafide, iar în buzunară smo- 
chine, castane sai ulte lucruri bune, pe cari, după ce le-a 

2 1) Paul. Diac. p.: 63, Cornelis, Virginibus, suplicare nupturae solitae erant. Prel- 
der p. 89 585 le aseamână cu nimfele. 

3) Cultulă păgâni şi creștinii de Marienescu, București 1884. p. 321, 

4
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purtată tâtă diua, le dă mirelui să le mănânce, pentru ca să. 
fie cu blândeţe şi să aibă milă de. ea tâtă vi6ţa, lori casnică, 
ce le va dărui-o Dumnedei. 

În Oltenia mir6sa în diua, cununiei trebue să pârte la.- 

ea, o păpuşă și unit cuţitași; cu acestit cuţitii se poti vrăji 
fetele pentru a se mărita carendă, iar păpuşa e bine so- 
pârte, căci atunci nici o vrajă de ursită, cari se facii pentru 
a omori nevestele nu se va prinde de ea. 

La Sloveni miresa mai pârtă usturoiu şi pentrijeli, pen- 
tru a îndepărta diavolul, ce nu le pâte suferi. Româncele punii 

numai usturoii totă pentru a îndepărta faptulă. 
În Moldova, de susii o miresă câţi copii doresce să aibă. 

atâtea, fire de maci pune în papuculi drepti. La Sloveni, după. 
Diiringsfeld, dacă, mirsa, nu voesce să aibă copii, svîrle într'o- - 

fântână o lacată plină cu macă. 
Toti timpulii cât o gătescii pe miresă, ea, trebue să stea. 

spășită și să plângă. 
„Obiceiulă indo-europeanii primitivă lăsa să plângă mi- 

râsa, o singură dată, când venea mirele; și binecuvîntată, de: 

tată şi de mamă, o ducea, la, noua.sa locuință. 
Multele congedii,. ce se ieaii în diferite locuri, contribu-- 

escii pâte a, face să se zărâscă vechiulă obicei; care făcea. 

pe mirâst să plângă înainte de a merge le bărbată, afară de: 

acesti obiceiii, rămăşiţă vedică, sunt încă multe urmele în I- 

talia, Albania printre Slâvi și printre Fini. 
Ceremonia plânsului miresei trăesce încă în Sardinia lângă. 

lacul Magiară, în valea Audornului în -muntele Crestese, în 
Osola, în Abruci, afară de acestea în Arpinate, în Calabria, 

în Sicilia, în Bolognia, în Fanesă, în Dsimon, în Tuder-- 

ţin şi acâsta se dice ceremonia plânsului și nu plânsul.“ 2), 
Când miresa-i gata, nuna-i dă ună smocii de petâlă, cu 

1) A. Gubernatis, Storia comparata degli usi nuziali, în Italia, Milano 1878,
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floricică și ea trebue să le prindă mirelui în căciulă, din a, 
-drâpta. Vorniceiloră le pune numai petâlă, de obiceiă nuna, cea 
mare. Toti nuna cea, mare iea, câte o şuviță de petâli c'o 
“fire șo prinde fie-cărei druşte din a drepta, cam pe c6dă, 
Și tot-d'a-una din a drepta, căci partea dreptă-i de buni au- 
:gurii Românului. 

Când nuntașii staii gata de pornire, vornicelulu cere de 
la, s6cră colacii făcuți de Joi şi de nu, atunci măcar unulă 
ÎL așeză pe unii prosopii în mijloculu casei; nuntașii joci 
împrejurul loră, vorniceiuli la urmă îi ridică jucându-i ; iar 

de lu elă pe amână îi întindă toți flăcăii. Flăcăii rupii co- 

Jaculă în capulă mirelui și de acolo îl faci mici fărîme pen- 
tru a-lă împărți nuntașilori. 

Mirâsa :) cu nuna, și cu druștele se așcză întruni carii; 
în jud. Botoșani mirele cu nunulă şi câță-va flăcăi în altu 
cară; în tote părțile însă atătu flăcăii câtii și mirele mergă toți 
„Călări, iar câti despre cel-lalți nuntași se așâză în carii, 
în căruţe, după cum îi prinde vremea. Inaintea plecării, în 
tâte părţile ţăreă varsă o cofă cu apă la, picirele boilorii, ce-si 
înjugați la caruli miresei, mirele dă bacșișiă. 

In Dobrogea, înainte de plecarea nunţei, după ce mi- 
z6sa, s'a suit în cari, ține pe braţe o hoccea cu năfrimi 
albe; ună flăcăi se apropie de carii, mirâsa-i întinde o na: 

„e framă, atuncă cli dă pinteni calului și fuge, cei-lălți flăcăi 
:se ieaii drâe după eli şi-lă fugărescii, până ce-i poti smulge 
naframa pe care Windată o l6gă la urechea calului, de unde 
nimeni nu i-o mai pote ua; și totii așa se fugăroscii călă- 
veţii, până ce mir6sa a mântuiti năfitmile. 

,. Acesti obiceiii, ce nu Pamiă mai întâlnit pe nicăeri la 

  

e 

1) Fetele, cari de cari se îndesescii pa lângă mirâsă, șoptindu-i câte ceva la u- 

“veche, iar pe miresă totă o veţi, dândă din capii în semniă afirmativă. Ore ce f-aă 

:spusii ? De bună semă, ca să-și tragă piciorulă după ea la Isaiia dânţuesce, pentru 

-ca pân'la anulă să se mărite tâte fetele.
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Români, ci numai la Turci, de bună, sâmă. că la Turci eo- 

bârşia ui. - 

După ce tâte sai regulatii, în Sfirșita pornesce şi nun-! 
ta, întăii carulii miresei, apoi ali nunului cu socrulă sait vr”o 
câți-va fruntaşi, în urmă vine carulu lăutariloră și de acolo 

înainte toţi nuntașii în cară și căruțe. Mirele cu flăcăii că- 

lări dau râtă pe lângă cară, şi în vreme ce lăutarii cântă, 
ei împușcă chiuindii. 

In judeţuli Covurlui și Brăila, precum şi în satuli Za- 
clăi, sati în Dobrogia din faţa Galaţului, nuna cea mare 
merge cu sovonulă sai saounuli (în Zaclăi) pusă în brâii 
din a drâpta, în vreme ce lăutarii mai dicii, câte-uni: 

Hai mirâsă la plimbare | 
Printre fete rumedre 

Şi cu come bălăidre, 
Că stai tote să privâscă 

Cum: mi-o duce pe miresă, 

„Se mai cântă și cântecul așa numiti „în băsmăli“ du- 

iosi și fără cuvinte. 

9. La biserică. 1) 

„Când nunta, a ajunsi la ușa, bisericei în Muntenia, Do- 
brogia, și Bucovina, în cele mai multe locuri, când dai mirii 
să între în biserică îi oprescii, închindându-le ușa cu cheia; 
mirele dice: o | | 

—Da deschideţi-ne uşa. 
—Nu-i voe, îi închisă. 

—Da cu ce-i închisă ? | 

—Cu 'chee de aurii—de arginti sait de aramă; și cu ce 
n ' 

1) La primărie se cunună ţăranulii numai iaca așa, și cununia acea la elăi nu-i 

mici de o sâmă, de vreme ce nu se ţinecununată, până ce nu s'a făcută adetulă . 

și i-a pusii preotulii arculă sai pirostiile 'n capă.
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fel de chee a disi, că-i închisă ușa, bacșișă trebue să scâtă, 
nunulii. Acelaşi obiceiu este în Oltenia la eșirea din biserică. 
“Dacă miresa nu voesce să aibă copii, doi, trei sai patru ani, 
atunci în ușa, bisericel să, se sprijine ușor în atâtea, degete 
câţi ani nu voesce să aibă copii. Numai la Sloveni ami gă- 
sită, după Diinigsfeld, că mirâsa în biserică să stea josă pe 
atâtea degete, câţi copii voesce să aibă. 

De cum-va mirâsa are unt năravi uritiă, atunci în vre- 
me ce-i pe praguli ușei, să stea 'n locă, până ce una din 
rudele sâle, care-i scie metehna, i-a disti de trei ori:, da pof- 
timii cână mirâsă, îndrăsnesce.* In Jura miresa nu se lasă să 
fie virâtă 'm biserică. 

După 'ce nuntașii ai intratii în biserică, mai stati pu- 
ţinii, apoi începe închinarea, pe la icâne. 

Mai întâiă se ?nchină nunulă celă mare cu mirele, în 
urină nuna cu mirâsa şi de acolo pe rândă şi cu regulă toți 
nuntașii după vîrstă. Inchinarea la, icâne merge asti-felă + 
întâiă la ic6na, din drâpta altarului, unde-i totii deauna Isus. 
Christos, facă două cruci cu metanie, sărută icâna și pe urmă 
încă o cruce cu metanie; de aici merge la icâna din. stânga. 
altarului, unde-i Maica Domnului; iarăși facii două cruci cu 
metanie, sărută Șapoi înc'o cruce cu metanie; atunci se în- 
torc ia, a doua icână, din drpta altarului, unde de obiceiit 
este patronulii bisericei și tij se închină ca și la cele-lalte; 
de lu patronulă bisericei se duci la a doua icână din stânga. 
altarului, unde-i ori St. Ghiorghe, ori St. Nicolae sai St. 
Vasile și în sfirșitii ori-ce sântă mare. 

De mai sunt şi alte icâne, se închină dearândulă pe la. 
tote se ducii apoi la tetrapodi, unde încă mai faci două. 
cruci cu metanie, sărută, ș'apoi înc'o cruce cu metanic și dacă, 
se găsesce icâna Maicei Domnului în anijloculii bisericei, toti 
cu aceași renduială se închină și acolo. 

După ce aii mântuiti închinarea la icâne, îi împărtășesce: 
/ pe miri.
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«Leturghia săvârșită, se facii pregătiri pentru cununie. Vor- 
picelulă așterne o scârţă în mijlocul bisericei, punândă pa- 
rale sub ea, despre care iată ce dice Cantemiri: „în mijlo- 
cul bisericei se aşterne uni covorii, pe care stă mirele de-a, 

drâpta' și mirâsa, de-a stânga, şi sub dinsulu punii galbeni, a- 
«tâtă sub picidrele mirelui câtă și sub ale miresei; iar la 6me- 
nii cei mai proști punii taleri în semniă, care se înțelege, că 
ei nu caută la lume, ci tâtă mărimea sa o calcă în picidre.“ 

„La Poloni drujba reguleză să se aștârnă înaintea al- 
tarului ună postavii albă, pe care să stea mir6sa. In Silesia, 
polonă mirii trebue să aibă la ei parale, miresa purtându-ă 
în papuci“ 1) ca, şi la, Macedoneni.—La Ruși mirii stau totă 
pe covori. 

La Indieni mirii stăteau pe o pele roşie "de tauri. Mi- 
rii Romani steteai pe ună scauni cu pielea victimei sacri- 
ficate, care de obiceiii era o vacă. De asemenea, la, vechii Fini 
se jertfea unii tauri 2) la, sacrificiele nupţiale. 

Mirii se așcqă pe lăiceră, nunulă stă lângă mire și nuna, 

lângă mirâsă, amândoi cu lumînări aprinse 'n mână. În Ol- 
tenia nunii cu luminări aprinse stai la spatele mirilori, iar 
în judeţului Râmnicu-Vâlcea nu este decât unii singură nună, 
care ţine două lumînari aprinse și 'mpodobite frumosi una în- 
to mână și alta ?n altă mână, aședaţi fiindi toti la spatele 
miriloră. 

În Vlaho-Clisura la cununie trebue să fie şâpte lumi- 
“nări, din cari două le ţinii nunii, iar cele-lalte rudele cele 

mai apropiate ale miriloriă.. | 
£ În Macedonia este obiceiulă ca nunii să dăruiască mi- 
rilorii unii postavii, sati o materie frumâsă, care în timpulă 
cununiei o puni peste capetele mirilorii. 

3) 0.F. BR. Dâringsfeld. Hochzeitsbuch bei den Christischen Volker Europa!s. 
2) Cfr. Kalevala, 20 runo, rersione Qi Ltonzon Le Duc, Paris, 1868. apud Gu- 

. bernatis. 

  

Sevaatos, Nunta. - 16



242 

„Voalulă se punea la nunțile din vechime pe capul 
mirelui nu mai puţină ca şi pe-alii miresei și scimu, că în 
ceremoia sântă „mirii Romani obicinuiai a se arăta voalați. 
Creștinii primiră obiceiul voalului nupţială numai către ali 
treilea sati ali patrulea secolii ali cerci vulzare, pentru că în 
ura flamenului. păgânii le pără lori destulă timpi ună obi- 
ceiii nepiosii și pâte de atunci în câce, nevrendă sai nepu- 
tândiă scâte' voalulii îi schimbă colârea roşie în albă; obice- 
iulă voalului nupţială ţini în biserică toti timpulă vâculuy 
de mijloci, nu numai pentru mirâsă, dar și pentru mire; 
patru 6meni ţineaii cele patru colţuri ale voalului, atârnată 
de asupra celoră două capete încoronate ale miriloră, tot-d'a- 
una când nu era vorba de văduvi!?); şuni martorii oculari 
serie că a vădutii în o ceremonie nupțială la Paris, în tem- 
pluli sântei Madeleni, cum în timpulu leturghiei, întruni 
minutit hotăritii, două rude desfâșură pe capulă miriloră uni 
voalii prelungitii.“ 2) Preotulii schimbă inelele de trei ori; ace- 
lași obiceiii se găsesce în Rusia, în Albania, în Pindă. Obice- 
iulă nupţiali la popsrele Indo-Europene era ca inclulă să fie 
de aurii, pâte în amintirea Cakra saă cerculi sait disculii 
s6relui, după cum dice Gubernatis. 

Până în minutul când preotulii pune cununiele pe ca- 
puli mirilor, până atunci mirele stă cu pălăria pe capă. 

Nunta este socotită, ca, celui mai însemnată actit sociali, 
politică, civilă şi religiosă din viţa omului, de aceea, la tâte 
n6murile pămîntului, în tote părţile lumii și ?n tâte vâcurile, 
diua nunţei e diua cea mai mărță. Românulă în qiua nunței se 
împărtășesce, atunci clu îi împirată, și ca și împăratului nu-i 
este dati a scâte căciula de pe capi. Când vine timpulă să 
le pue preotulă cununiele, atunci numai îi iea căciula din capă 

  

1) Maratori, Antiqaitates Italicae, Diss. XX. 

3) Gubernatis, Uzi nuziali in Italia.
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șo dă ?n mâna unei rude deaprâpe, iar în unele locuri din 
Bucovina și în jud. Putna, mirele, câtă vreme-i cu cununia 
pe capi, aşădii căciula, pe umărulii dreptă. 

Cununiele ce pune preotulă pe capulii mirilor sunt 
săi de metal, împodobite cu flori și cu petâlă, saii din cren- 
guțe de pomi roditori, de-asemenea încurcate cu petelă. 

„Când se săvârșescă cununiele la Românii crișeni, pre- 
otulă în mijlocul ceremonielorii, aședă pe capetele mirilor 
două cununi, făcute din crenguţele de pomi roditori cu deo- 
sebire de pruni. Aceste cununi. aă forma unui cerci, și portă 
numele de cununi de nunta. 1) 

„Dacă nu este o cunună va fi o ghirlandă. Dacă. cununa 
nu € de aură va fi de unii alti metali. Dacă nu se între- 
buinţeză, cunună, voră fi flori; dar tot-deauna se întrebuințeză 
şi tot-deauna se obicinuesce de a înconjuta, cu o ghirlandă, 
capulii mirilor. Pentru-că soţii sunt principi, și principi 
fiind-că, celi dintâi dintre soți, soţulă mitici, sârele, este 
celi mai înaltă prință, încoronatii. Sorelui îi faci cunună ra- 
zele sale; mirii pămîntului, în lipsă de razele sârelui, închi- 
puiră de a-și încinge capul cu aurii saii cu metalii care s6- 
mănă aurului, sau de flori iubitâre. Stăpânirea, soţilori du- 
r6ză în Rusia cât timpi ţine nunta, sai este celii mai multi 
optii dile, și o rămășiță cultului miriloră, ca, principilorii s6- 
mână obiceiul descoperită de câţi-va ani în. Alba, unde uni 
drapelii de soldaţi presentaii armele mirilorii -ce treceaii, pe 
când mai marele lori dădea miresei uni buchetă de flori. Obi- 
ceiuli cununiei sai ghirlăndei nupţiale este popularii aprâpe la 
tote poporele Indo-Europene. In India, scimii, că soțulii mergea 
încoronatii la locuinţa, miresei. In Rusia, că, cei doi paranimii 
țină rădicată pe capuli mirilorii o corână metalică de aurii la, cei 
bogați, poleită saii de aramă la cei săraci, 2) totii timpulă 

  

1) Balade populare române de Mironă Pompiliu, Iași, 1870. 
2) Cfr. nel primo capitolo di questo libro, Puso delle antiche spose veneziane,
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sântei ceremonii. In Grecia cei do! miri purtaii o corână. La, 
Lătint scimi, că se încununa mirâsa cu verbine şi Yerburi cu- 
lese de ea, însăși. Imene își încingea tâmplele cu florile mi- 
rositorului inagheranti. 1) | _ 

La, cei întâi creștini amândoi mirii se încununaii. 2) 
In obiceiul europeanii moderni în generală se încunună nu- 
mai mir6sa 3) singură și ca şi vechile mirese în memoria Sui- 
dei, închina cununa nupţială Dianei; miresele italiene însă 
închinat cununa lor nupţială Maicei Domnului, care i-a luatit 
loculii şi îndeplinesce pe lângă femei cele niai ginaașe în- 
datoriri. 4) La Isaiia dănţuesce “sai, cum dicii Macedonenii, 

„când vin de vrâga avucd zaharomate,“ în Magarova, în Cru- 

şova, Betolia, Vlaho-Clisura, aruncă prin biserică, cu strafide, 

orezii,. zaharomate şi chiar cu niblibi (nohotii). 
La Românii din tâte părţile, afară de cofeturi, mai aruncă, 

cu nohotă, stafide şi mai cu deosebire alune de pădure, cu- 
lese de miresă în diua de Preobrajenie (schimbarea la, faţă). 5) 

La, Isaia dănţuesce, de miresa voesce ca în viaţa ci cas- 
nică să, fie ea:mai mare decât bărbatulă, atunci trebue să 
calce pe mire pe picioră. 

1) Cfr, Festo, sotto la voce corolla; e Catullo, In Nuptias Juliae et Manlii. 

3) Jam quidem virgo tradita est, jam corona sponsus jam palmato consularis, 

jam cyladi pronuba, jam tago Senator honoratur. „-— Cfr., purei vetri del Garueci 

ove appare lo stesso Gesii Cristo ad incoronare gli sposi. 

3) Da un disegno presso il Lamarmora, entrambi gli sposi sardi appaiono incaronaii. ' 

€) Uso di Sinigaglia, nelle Marche. — Dalla risposta di Nicolo [. papa ai Bulgari, 

cap. III. presso il Muratori, Antiquitates italicae, dissertatio vigesimna de actibus 

Mulierum, rilevo come gli sposi bulgari dosessero portar corona e come gli sposi 

Italiani fossero soliti ad assumere le dne corone in chiesa.*. , Post haec autem de 

Ecclesia agressi Coronas in capitibus gestant, quae semper in Ecclesia ipsa sunt 

solitae reservari « Forse dette corone erano metaliche. Apud Gubernatis. 
3) De Preobrajenio se strângă mai multa fete şi se ducă la culesă alune. Flăcăii 

și el morgă la tăiată nuele; se întâlnescă, fetele ridii, vorbescă, șuguesciă și săicu- 
leţele se umplu de alune. Fetele ducă alunele acasă, alegă fruntea, le c6se într'o 
tăbăiaţă şi când pălesce s6rele, le mat scâte nițelă do le soresce ş'apoi iar le strânge, 
că de s'o mărita iarna ea să aibă alune frumâse de asvârlită prin biserică,
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La Ruși, mirii grăbescă care de care să pue mai întâi 

piciorul pe covoriă, pentru că se crede că'n casă va stăpâni 
acela saii acea, care va pune mai întâii piciorul pe covorii. 
Acestă credință este încă și la Poloni, după Diiringsfeld, că 
miresa caută a îngenunchia pe surtuculi mirelui pentru a fi 
ea mai mare 'n casă. La Spanioli şi la, Italieni încă mir6sa 
caută a-şi căpăta întâetatea în timpul cununiei. 

La Românii din tâte părțile preotuli amăgesce pe tineri 
cu pâne şi cu vină. Dimitrie Cantemiri dice: „preotuli dă 
la, amândoi tinerii pâne întinsă ?n miere și gustă de trei ori, 
ca unii semni de iubire şi de unire nedespărţită.“. 

Renduiala cununici după molitfelnicii îi aşa; că, după 

ce vinii cei logodiţi în biserică,-avândă lumînără aprinse, preo- 
tulă îi tămâiază cântândiă psalmulii acesta, iar corulă dice 

la fie-care stihi: 

Slavă ţie Dumnedeuli nostru, slavă ţie! 
Fericiţi toţi cei ce se temă de Domnuli, slavă ţie Dumneqeuliă 

nostru, slavă ţie! 
Care umblă ?n căile lui, slavă ţie. ...... . 
Ostenelele râdelori tale vei mânca, slavă ţie. . . . 
Fericită ești și bine va fi ţie, slavă ţie. . . 
Muierea, ta ca o vie rodită în lăturele casei tale, slavă ţie. . 

Fiii tei ca niște tinere odrasle de mislini împrejurul mesei tale, 

slavă ţie. ... 
Iată așa se va bine-cuvînta omulii cel ce se teme de Domnuli, 

slavă. ţie. 
 Bine-cuvinta-te-va Domnul din Sion, și vei ved6 bunătăţile Ie- 

rusalimului întru tote dilele vieţei tale, slavă ţie. . 
Şi vei vede pre fiii fiiloră tăi, pace preste Israili, slavă ţie . 

Deci diaconul dice: Bine-cuvinteză, stăpâne, iar preotuli cu glasi 

mare : | 
Bine-cuvîntată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sântului Duhii, 

acum și pururea, și în vecii veciloră. Strana. Amin! | 
Cu pace Domnului să.ne rugămi. Pentru pacea de susi şi pen- 

tru mântuirea sufleteloră nâstre, Domnului să ne rugămiă. 
Pentru pacea a tâtă lumea, și pentru buna stare sânteloră lui
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Dumnedei biserici; şi pentru împreunarea tuturorii, Domnului să ne, 
rugămă, 

Pentru archiepiscopulă nostru (cutare) și pentru cinstita preoţie 
și întru Ilristosă diaconie, şi pentru toti clirosulă și norodulă, Dom- 
nului să ne rugămi! 

Pentru robii lui Dumnedei (cutare) care acum se împreună unulă 
cu altulii întru împreunarea nunţei și pentru mântuirea lori, Domnului 
să ne rucămă! 

Pentru ca să se bine-cuvinteze nunta, ca și acea din Cana-Gali- 
leei, Domnului să ne rugăm! 

Pentru ca să se dea lorii minte întrâgă, Domnului. ... .. 
Pentru ca să se bucure ei de vederea fiilorii şi a fiiceloră, Dom- 

nului. .... 
Pentru ca să li se dăruiască lorii câștigare de cuconi buni şi via- 

ţa fără prihană, Domnului. .... 
Pentru ca să se dăruiască loră și nout tote cererile cele citre 

mântuire, Domnului să ne rugămă. 
Pentru ca să se izbăvescă ei și noi de totii necazulă, mânia și ne- 

voia, Domnului. ..., 
Apără, miluiesce, mântuiesce și ne piăzesce pre noi Dumnedeule cu 

darul ttă. 
Pre prea sânta curată, prea bine-cuvintata, slăvita stăpâna nâstră, 

de Dumnedeii născătâre și pururea feciori. Marie, cu toți sfinții pome- 
nind'o, pre noi înși-ne şi unulii pre altulă, și totă viaţa nâstră lui Isusii 
Dumneqei s'o dămii. 

“Jar preotul, voselașenia, acestă: 

Că ţie se cade totă slava, cinstea și închinăcăunea Tatălui și Fiului 
și Sântului Duhă, acum și pururea și ?n vecii veciloră. Strana. Amin. 

Diaconulă: Domnului să ne rugămă ! 

Preotul ice rugăciunea acâstă cu glasii mare: 

Dumnedeulă cel prea-curată şi ziditoriulă a totă făptura, carele 
pentru iubirea ta de Gmeni ai prefăcutii costa strimoșului Adam într?o 
muiere, şi i-ai bine cuvîntată pre dinșii și ai disă: Cresceți.şi vă în- 
mulţiţi și stăpâniţi pămîntul și pre amândoiă i-ai arştată unii trupă 
prin împreunare; că pentru acâsta va lăsa omulă pre tatălă și pre mama 
sa și se va alipi de muerea sa ȘI vorii fi amendoi unii trupă și pe care 
i-a împreunată Dumnedei, omulă să nu-i desparță ; cela ce ai bine-cu-
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vîntatii pre robulă tăi Avram și ai deschisi: pintecele Sarei şi Pai fă- 
cutii tati a multorii n6muri, pre Isac Revecăi și ai bine-cuvîntatii 

nascerea, şi -ai împreunatii pe Iacovii cu Rachila și dintrînsuli ai ar&- 

tată doi-spre-dece patriarchi, cela ce ai însoțită lui Iosif pre Asanea și 

le-ii dăruită lorii r6dă nascerei de prunci, pre Ifrim și pre Manasie: 

carele ai primită pre Zaharia și pre Elisabet, și le-ai arătatii loră pruncii 

pre Inainte-mergătorulii ; cela ce din - rădăcina lui lesei după trupi ai 

crescuti pre pururea feciora, şi dintrânsa te-ai întrupatii și te-ai năs- 

cutii spre mîntuirea n6mului omenescă, carele pentru negrăituli tăă 

dară şi multa bunătate ai venită în Cana-Galileii și nunta care era acolo 

o ai bine-cuvîntati, ca să arăţi că cu voia ta este împreunarea cea, 

după lege și nascerea de prunci dintrinsa: însuţi stipâne prea sânte 
primesce rugăciunea nostră a robiloră ti şi precum acolo și aice viindă 

cu starea, ta de faţă cea nevădută, bine-cuvinteză, nunta acâsta și dă 
robilorii tăi acestora (cutare) visță pacinică, lungime de dile, minte în- 

tregă, dragoste unulă către altulii întra legătura păcei, seminţie întru 
lungime de dile, dară de prunci, cununa cea nevestejită a slavei. Invred- 

nicesce pre dînșii a-și ved6 fiii fiiloră, păzesce patulii loră fără, bântu- 

ială, și le dă loră din roua cerului de susii și din grăsimea pămîntului; 

umple casele loră de grâii, de vinii și de untii-de-lemniă, și de tâtă bu- 

nâtatea ca să dea și celori lipsiţi, dăruindi şi celorii ce sunt dimpre- 
ună cu dînşii tâte cererile cele către mântuire. Că Dumnedei milostivii 

- și de Gmeni iubitori ești ! și ţie slavă înălțămă, împreună cu cel fără 
de începutii, ală tăi părinte, şi cu prea sântulă și bunuli și de viaţă 

făcătorulă tă duh, acum şi pururea şi ?n vecii-vecilorii, amin! 

Diaconulii : Domnului să ne rugămiă ! 

Iar preotul citesce rugăciunea acesta cu glasii mare: 

Bine ești cuvîntatii Dâmne Dumnedeulă nostru, sânţitorulă nun- 

ței cei de taină și prea curate și puitoruli legei trupesci, păzitorulă 

nestricăciunii și chivernisitorulă celă buni ală celoră lumescă. 
Însuţi stăpâne cela ce din începută ai zidită pre omă și Lai pusă 

pre dinsulă ca pre unii împărată făpturei, și ai disii: Nu este bine să 

fie omuli singură pre-pămîntă, să-i facemi lui ajutorii după dînsulăi, — 

și luândă una din câstele lui i-ai plismuiti muiere, pre care vădând'o 

Adam a disi: iată acum osii din 6sele mele și trupii din trupulii meii; 

acâsta, se va numi muiere, că din bărbatuli săi s'a luată; peniru a- 

câsta va lăsa omulă pre tatălii săi și pre mama sa și se va lipi-de 

muierea sa și vori fi amendoui unii trupă, și pre care Dumnedeii i-a



2418 

  

împreunată omulă să nu-i despartă; și acum Domne Dumnedeulă no- 
stru trămete darulă tâii celii ceresci preste robii tăi aceștia (cutare), și dă 
fecidrei aceştia întru tâte să se plece bărbatului și robului tăi acestuia, să 
fie capii muierei ca să viețuiască după voia ta. Bine-cuvinteză-i pre dinșii 
Dâmne Dumnedeuli nostru, precum ai bine cuvîntatii pre Avram și pre 
Sara, bine-cuvîntâză-i pre dinșii Domne Dumnedeulă nostru, precum ai 
bine-cuvîntată pre Isacii şi pre Rebeca; bine-cuvinteză-i pre dînșii Domne 
Dumnedeulii nostru, precum ai bine-cuvîntată pre Iacob și pre toți pa- 
triarchii, bine-cuvinteză-i pre dinșii Domne Dumnedeulii nostru, precum 
ai bine-cuvîntată pre Iosif și pre Aseneta. Bine-cuvinteză-i pre dinșii 
Dâmne Dumnedeuli nostru, precum ai bine-cuvintată pre Moise și pe 
Sepfora ; bine-cuvinteză-ă pre dinșii Domne Dumnedeulă nostru, precum 
ai bine cuvîntatii pre I6chim și pre Ana; bine-cuvintâză-i pre dinşii 
Dâmne Dumnedeuli nostru precum ai bine-cavîntată pre Zaharia şi pre 
Elisabeta; păzesce-i pre dînşii Domne Dumnedeulă nostru, precum ai 
păzitii pre Noe în corabie; piizesce-i pre dinșii Domne Dumnedeulă no- 
stra precum ai păzită pe lona în pântecele chitului; păzesce-i pre din- 
şii Domne Dumnedeuli nostra precum ai păzită de foci pre sfinţii trei 
tineri trimițându-le loră roua din Ceră și să vie preste dinșii bucuria 
aceia care a avută fericita Elena când a aflată cinstita cruce; adu-ți a- 

„minte de dinşii Dâmne Dumnedeulă nostru precum ţi-ai adusi aminte 
de Enoh, de Sim și de Ilie; adu-ţi aminte de dinşii, Domne Dumnedeulii 
nostru, precum ţi-ai adusă aminte de sfinţii t&i +0 de mucenici, trime- 
țendii de aurii cununi din Ceră; adu-ţi aminte, Dâmne Dumnedeule și de 
părinții lori cari i-aă hrănitii pentru că rugăciunele părințilori întărese 
temeliele caselorii. Adu-ţi aminte Dâmne Dumnedeulă nostru și de ro- 
bii tei aceşti nuntașii cari s'a adunată la actstă veselie. 

Adu-ţi aminte Domne Dumnedeulă nostru de robul tii (cutare) 
și de râba ta (cutare) şi-i bine-cuvinteză pre dinșii! Dă-le lor râdă pân- 
tecelui, prunci buni, o întocmire în gândă sufleteloră și trupuriloră, înal- 
ță-i pre dinşii ca cedri Libanului, ca o vie odrăslită, dă-le loră s&mînță 
de spicii, că totă îndestularea avendiă să sporescă spre toti lucrulă bună 
și bine plăcută ţie şi să vadă pre fiii fiiloră săi, ca niște mlădiţi tinere 
de măslini împrejurul mesei loră: și bine plăcendii înaintea ta să stră- 
lucâscă ca luminătorii pre cerit întru tine, Domnulă nostru, că împreună 
cu tine este slava și puterea, cinstea și închinăciunea părintelui tâă celui ? . fără începută și duhulii t&ă celui de viață făcătoră, acum şi'n pururea 
șin vecii veciloră, amin! 

Diaconul : Domnului să ne rugămii !
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Preotulă dice rugăciunea. acesta cu glasă mare: 

Dumnedeuliă celă sânti, carele din ţărină ai zidită pre omă, şi din costa 
lui i-ai ziditii muere, și o ai împreunati lui ajutoră după dînsulă că așa aii 

plăcută slavei tale, să nu fie omulă singură pre pămnînti, însuţi și acum stă- 
pâne trimite mâna ta din sântulă tăi locașii şi împreuneză pre robulii tăi 

şi pre r6ba ta pentru că dela tine se împreunâză bărbatulii cu muierea, 
împreunză-i pre dînşii 'întru împreunarea gândului, încununeză-i în- 
trunii trupă, dăruesce-le lorii r6da pântecelui, câștigare de prunci buni. 

Că a ta este stăpânirea și a ta este împirăţia, puterea şi slava 
a Tatălui și a Fiului şi a sântului Duhiă, acum şi pururea și în vecii 

veciloră, amin. 

După, acâata, luândii preoiulă cununele și fâcândă cu 
dînsele chipulii crucei întâiu la mire, dice de trei ori: 

Cunune-se robulă lui Dumnedeii (cutare) cu r6ba lui Dumnedei 

(cutare), în numele Tatălui șală Fiului șală sântului Duhă; s&rutândă 

mirele cununa îi pune preotulă pe capă; asemenea se face şi la mirâsă, 
dicândii de trei ori: ă 

Cunune-se r6ba lui Dumnedei (cutare) cu robulă lui Dumnedei 

(cutare), în numele Tatălui șală Fiului ş'ală sântului. Duhă ! 
Deci îi bine-cuvintâză preotulă de trei ori dicândă: Dâmne Dum- 

nedeulă nostru, cu slavă și cu cinste îi încununâză pre dînșii! Apoi 
prochimenuli apostolului glas 8. | 

Pus'ai pre capetele lori cunună de pietre scumpe, stih. 
Viaţă aii cerută de la tine şi le-ai dată lorii. 

Din cartea cea către Efeseni, a sântului apostolă Pavelă cetirea. 

Fraţilorii ! mulțămiţi pururea pentru tâte întru numele Domnului 
nostru Isus Hristos, lui Dumnedei și tatălui, smerindu-vă unulă altuia 

întru frica lui Dumnedeă. Pentru că barbatulă este capă muierei precum 

și Hristos capi bisericei, și acesta este mântuitorali trupului. Ci precum 

se plâcă biserica lui Dumnedeii așa și muerile bărbaţilor sei întru tâte. 

Bărbaţilori, iubiti-că muierile vâstre, precum și Hristos a iubită biserica 

şi pre sine s'a dati pentru dinsa, ca pre ea să o sânţâscă, curăţind?o 
cu spălare de apă bine-cuvîntată ca să o puie înainte pre ea lui-șă slă- 

vită biserică ne-avândii închinăciune nici prihană saă altii ceva de acestii- 

fel, ci ca să fie sântă şi fără de prihană. 

Așa suntă datori bărbaţii să-și iubâscă muierile sâle ca și trupu- 
rile scle ; celă ce-și iubesce mnierea sa pre sine se iubesce, că nimeni



nică o-dată nu șaii urită trupulă săi, ci-li hrănesce și-lă încăldesce pre 
elă, ca, și Hristos biserica, că mădulări suntemă trupului lui, din carnea, 
lui şi din 6sele lui. Pentru acâsta va lasa omulă pre-tată sti și mamă- 
sa şi se va alipi de muerea sa și voră fi doi ună trupit. Taina ac6sta 
mare este; iară eu dicii de Hristos și de biserică. | 

Deci dară şi voi unulă fiesce carele așa să-și iubâscă muierea sa 
ca și pre sine, iară muierea să se tâmă de bărbată. 

Aleluia glasii ali 6-lea. . 

Tu Domne ne vei păzi și ne vei apăra: 
Evanghelia de la loan cetirea. 
In vremea aceia nunta s'a făcut în Cana Galileii şi era muma lui 

Isus acolo, și a fostă chematii și Isus cu ucenicii lui la nuntă și sfîr- 
șindu-se vinulă ai dis muma, lui Isus către .dînsulă: Vină n'aă! ” 

Dis'a ei Isus: Ce este mie și ție muere, încă n'a venită cesulă meiă. 
„Disai muma lui slugilorii: Ori ce va dice vouă să faceți. Și eraă 

acolo șâse vase de piatră puse după curăţenia jidoviloră, în care încă- 
peaii câte două sai trei vedre, 

isa lori Isus : Umpleţi vasele de apă! și le-ai umplut până susă 
și ai disă lori: Sedteţi acum şi aduceți nunului ; şi ai adusă. Şi dacă 
a gustat nunuli apa ce se făcuse vini (şi nu scia de unde este, iară 
slugele cari turnase apa scia), a strigatii pe ginere nunulii și i-a dist 
lui: Totă omulă întâiă vinuli cel bună pune și dacă se îmbată atuncea 
celă mai prosti; iară tu ai ţinută vinulă celă mai bună până acuma. 
Acesta a făcutii începătura semneloră Isus în Cana Galilei, și sa ar&- 
tată slava sa, şi aii credută întrînsulă ucenicii lui. EI 

Diaconuli : Să dicemă toţi din totă sufletulă și. din toti cuge- 
tulă nostru să dicemi. Dâmne a toti ţiitorule, Dumnedeulă părințiloră 
noștri, rugămu-ne ţie, audi-ne și ne miluesce. 

Incă ne rugăm pentru mila, pacea, sănătatea, mântuirea, paza, 
iertarea, și lăsarea păcatelorii robiloră tăi (cutari). : 

Incă ne rugămii pentru norodulă ce stă înainte în sânta casa a- 
c&sta, pentrn sănătatea, și pentru mântuirea lori. ” 

Incă ne rugămi pentru toți fraţii și pentru toți ortodocșii hris- 
tiani, pentru sănătatea și pentru mântuirea, lori. 

, , 
Vosglașenie. 

Că milostivii și iubitori de 6meni Dumnedei eşti și ție slavă înăl-
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țămă, Tatălui și Fiului şi sântului Dati acumă şi pururea și în 

vecii vecilorii, amin. 

Diaconulă: 

Domnului să ne rugămă! 

Preotulu dice rugăciunea acesta: 

Dâmne Dumnedeuli nostru carele întru purtarea ta de grijă cea 

de mântuire, ai învrednicită în Cana Galileii a arăta nuntă cinstită prin 

venirea, ta însuți și acum pre robii ti aceştia (cutare) pre care bine 
ai voitii a se împreuna unulă cu altulă în pace şi întruni gândă îi 

păzesce, nunta lori cinstită o arată, patulă lorii nespurcată îl feresce, 

viața lori cea dimpreună fără prihană a-și petrece, bine-voesce, și-i în- 

vrednicesce pre dinşii să ajungă întru bătrâneţe, cu inimă curată fă- 

cândii poruncile tale, că tu ești Dumnedeulă nostru, Dumnedeii carele, 

miluesci și mântuesci, și ţie slavă înălțămi împreună cu celă fără de 

începutii ala teii părinte, și cu prea sântulă și bunuli de viaţă făcăto- 

rulă tăi Duhă, acum și pururea și ?n vecii vecilori: Strana: Amin! 

Diaconul: 

Apără, mântuesce, miluesce și ne păzesce pre noi Dumnedeule cu 

darulă tăi; Diua toată desăvârșit sfântă, cu pace și fără de păcatii, Ia, 

Domnulă să ceremii. Îngerii de pace credinciosi, îndreptătoră, pădi- 

torul sufleteloră şi trupurilori nâstre la Domnul să ceremii! milă şi 

ertare de păcate şi de greșelile nstre la dînsuli să ceremă. 
Cele bune şi de folosi sufletelorii nâstre, și de împăcarea lumii, 

la dînsulii să ceremil! Ma 

Cealaliă vreme a vieţei n6stre în pace şi întru pocăință vomă să- 

vârși, la Domnulii să ceremă. 

Sfirșiti hristianescă vieţei nostre fără de patimă, nerușinatii, cu 

pace, şi răspunsă buni la înfricoșatulă judeţii ali lui Hristosă, la Dom- 

nulă să, ceremă. 
Impreunarea credinței şi înpărtășirea sântului Duhi cerșindii, pre 

noi înșine și unulă pre altulă, și totă viaţa nâstră lui Hristosi Dum- 
su 

nedeii să o dămi, ţie Domne. 

Vosglașenie. 

Şi ne învrednicesce pre noi stăpâne cu îndrăznire fără osîndă a 

cuteza și a te chema pre tine Dumnedeulă celă cerescii tatălă și a dice 

„Smenii: Tatălă nostru.
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Că a ta este împărăţia, puterea și slava a Tatălui șia Fiului și a 
sântului Dahi, acum și pururea şi ?n vecii veciloră amin! 

Preotuli : pace tutuloră, capetele vostre Domnului să le plecați. 
Deci aduci paharulu celii de obştie de-lă bine-cuvintâză, 

preotulii dicândă rugăciunea acâsta. 

Diaconul: Domnului să ne rugămă ! și 
Preotulii dice : Dumnedeule ! cela ce tote le-ai făcută, cu tăria ta, 

şi ai întărită lumea și ai înfrumuseţată cununa tuturoră celoră făcute de 
tine, și acesti pahar de obște ce Vai dată celora ce se împreună spre 
Îîmpreunarea nunţei, binecuvintâză-l cu binecuvîntare duhovnicâscă, că 
sa binecuvintată numele tăă, şi s'a proslăviti împărăția ta, a Tată- 
lui şi a Fiului și a sântului Duhi, acum și pururea şin vecii veci- 
lori amin! 

După aceia luândă preotulă paharulă în mână le dă 
lorii de gustă de trei ori întâiă barbatului apoi muierei. Și 
îndată luând tămâitârea: începe a tămiia înprejurulă tetra- 
podului, încunjurândiă cu cei cununaţi de trei ori: 

„Isaiia dănțuesce, fecidra a avută în pântece și a născută fiă pre 
Emanuilă, pre Dumnedeii şi omulă, răsărituli este numele lui, pre ca- 
rele slăvindu-lă pre feciora o fericimă.€ Altii tropară. 

Sfiinţilori mucenici carele bine v'aţi nevoită și aţi încununată, 
rugaţi-v& Domnului să se miluiască sufletele nostre. Slavă ție Hristâse 
Dumnedeule ! Lauda apostolilor şi bucuria uceniciloriă, a cărora pro- 
povăduire este treimea cea de-o fiinţă. 

După aceia iea cununele dicândă: Măriti să fii mire ca Avraam 
și binecuvîntată să fii ca Isac, și să te înmulțesci ca Iacob, umblândă , 
a 
în pace şi lucrândă întru dreptate poroncile lui Dumnedei. 

La miresă iarăși dice: Și tu mirâsă mirită să fii ca Sara, să te 
veselesci ca Rebeca, să te înmulţesci ca Rachila, veselindu-te cu băr- 
batulă t&ă, păzindă hotarele legii, că așa a bine-voitiă Dumnedeă. 

Deci Diaconulă : Domnului să ne rugămă! 
Dumnedenle, Dumnedeulă nostru, care ai venită în Cana Galileii 

şi nunta care era acolo o ai binecuvintată, binecuvinteză și pre robii 
tei aceştia care cu alegerea ta stai împreunată, întru împreunarea nun- 
tei. Bine-cuvintâză intrările și eșirile lori, înmulţesce întru bunătăți 
viața loră, primezce cununile loră întru împărăţia ta, nespurcați, fără 
prihană și neasupriți, păzindu-i în vecii veciloră.
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Preotul: Pace tutulorii ! Capetele vâstre Domnului să le plecaţi. 
Tatălă, Fiulă şi Sfântuli Duhi, Treime cea întru totă sântă și 

de o ființă, și începătore de viață, o Dumnedeire și o împărăție să vă 

bine-cuvinteze pre voi; să vă dea vouă lungimi. de viaţă, prunci buni, 
sporire vieței și credinţei, și să vă umple pre voi de tâte bunătăţile 
cele de p pămîntă, şi să vă învrednicâscă pre voi desfătărei bunătă- 
țilorii celorit făgăduite ; pentru rugăciunile sântei născătâre de Dumne- 
deii și ale tutuloră sânţilori, amin ! 

„După aceia, făcându-li-se oraţii și sărutându-se între din- 
Şii, face preotulă opusti desăvârşitii. 

Cela ce cu venirea sa în Cana Galileii a arătată cinstita nuntă: 
Hristosii adevăratul Dumnedeuli nostru, pentru rugăciunile prea cu- 
ratei maicei sale, ale sânțiloră, slăviţilori și întru toti liudaţiloră apo- 
stoli, ale sânţilori de Dumnedei încununațilorii, și întocmai cu apostolii 

împăraţilori Constantinii şi Elena, ale sântului marele mucenici Proco- 
pie, şi ale tutuloră sânţilori să ne miluiască și să ne mântuiască pre 

noi ca, unii buni și iubitorii de 6meni. 

După ce s'a sfirşită cununia preotul. îi felicitâză, urân- 
du-le mulţi ani fericiţi şapoi îi întrebă, că ce hrami ar vrea 
să -prăznuiască. Mirii își alegă pe sântuli Gheorghe, Nicolae 
şi mai alesti pe sântuli Spiridoni. Mirii se îndatorescu, că de 
diua, sântului aceluia, ce şi lait alesii ati să-i trimâță de decu- 
s6ră litie şa doua di ai să se ducă la biserică să ducă sân- 
tului lumînare și leturghie şi de le-a ajuta Dumnedeă. să mârgă, 
cu sporii și isvorii vorii duce şi blidă. Același lucru îl găsimi 
la Romani, unde fie-care sati, şi fie-care casă; până chiar și 
fie-care colibă își avea, deuli lui protectori (Larii și Penaţii), 

pe cari-i invoca Romanulii în rugăciunile sale. ŞI căruia-i făcea, 
jertfă. | | 

În Oltenia, când mirii vreaii să iasă din biserică, le în- 

chide ușa, dicândă că-i închisă cu cheie de .auri, de arginti 

sati de aramă și nu-le dă drumulă să iasă până ce cum- 
natulă de ginerică nu le dă darulă.



  

10. După cununie. 

În Oltenia, după eșirea, din biserică, mirele se aruncă pe 
cali și în g6na ceu mat mare fuge acasă de se pitulă. Când 
nunta vine de la biserică Gmenii cu cofe pline cu apă s'a- 
ţină în cale și mirele sai nunulă trebue să pue în fie-care 
cofă după cât îlă lasă inima. Nunta de la biserică merge 
deadreptulă la, curtea din satu, fie arendași sau stăpâni veș- 
nică. Nuntașii staii josi în ogradă, iar nunulii cu vorniceluliă 
ceri intrarea la boeri. 

Intrândă în casă, după ce a dati noroci bunti Și sărută, 
mâna bverilori și pe față şi pe dosă, ducând'o în urmă la 
frunte, după cum e obiceiului ţăranului și, după ce-i râgă să 
nu bănuiască de îndrăsnelă, îi întrâbă de primesc pe miri. 
În deobşte stăpânii dicu bucurosi, bucurosi ȘI nu numai pe 
miri dar și nunii și druștele ȘI din gospodari cât o avea în- 
căpere; atunci nunulii iese în capulii scărei și strigă: „IIci 
finule și fină, vrea stăpânii să vă vadă de sunteți buni de 
prășitii și de secerată, atunci mirii intră cu druştele, cu câță-va, 
dintre fruntași, c'o pereche de lăutari, iar cen-laltă pereche 
de lăutari cu parte din rudenii Și din nuntaşi rămânu de joci 
în curte. 

Stăpâna casei cinstesce pe miri ȘI pe nuni şi de se 'n- 
tâmplă vrună moșii bătrânii, bătrână, stăpâna. nu-lu trece 
cu vederea, de vreme ce bătrâncțea are cinstea ci. ca una, 
ce a vedutii multe, a audită multe Şi care scie multe. St&- 
pâna îvecen urmă garata ȘI paharuli jupânesei casei, de cin- 
stesce pe nuntoși dearândulă, cari Și Ci ai oarafa loră cu ra- 
chiă. Mirele ţine paharuli în mâna drâptă, ce-o pârtă învă- 
lită într'o basma roșie, vorniceluli târnă "n pahar și mi- 
rele cinstesce întâiu la stăpână apol la stăpână, care măcar 
gustă. Nunulă în urmă cere să cinstescă curtenii. Când pe 
stăpână îlu ajunge voe bună ȘI mai alesă de-su veseli, când



    

cinstesce la mire îi dice: „poftimii, jupâne mire, cinstesce 

de a binele, ca, să vădă câti de dragă ţi-l mirâsa,“ și toti așa. 
face și miresei, ce gustă numai câte puţină, făcându mulțime 
de strâmbături ; „dar așa, ţi-i de dragă mirele?“ îi dică stăpânii. 

De o vădu însă că nu pâte și nu pâte bea atunci o lasă. 
Nu rari se vede poruncindi stăpânulii seripeariloră să 

mai tragă din arcuşă şi ci, prindându-se în horă dearalma cu 

nuntaşii, se faci uni chefă și o voe bună. 

Stăpânulă face atunci ţidulă la, erâșmă de o vadră sai 
două de rachiu, pe care o dă în mâna mirelui, plătindi a- 
cuma colacii dinaintea nunții. 

Lăutarulă nici el nu-i uitatii,. stăpânu-ă svârle bacșişii 

în pahari, sait i-lii slobâde- în scripcă. 
După ce nuntaşii mulțumeseii stăpânului de cinste se 

2 înârâptă către casa, mirelui, unde ajungândă din 6menii ca- 

sei îi întâmpină cu -vr'o două cofe de apă și le varsă îna- 
intea, pici6reloră cailori sai a boiloră, ca să le mârgă în căs- 

picie cu bine și cu abondență. 
La Istrieni „înainte merge muzica, îndată după dinșii 

miresa, între doi vornicei; faţa ci e pe jumătate ucoperită; de 
pe capi spânzură nenumărate cordele, după dinso, îmbră- 
caten haine de sărhătâre merge între două -druşte mirele; 
iar la c6dă tâte n6murile și poftiţii. După ceremonia biseri- 
cescă se ducă toţi în casa, mirelui sai a miresei, pentru a 

se pune la masă. 
„Miresei îi ese înainte sera cu unii copil şi cu o co- 

şarcă, plină cu fructe, cu grâne; mirâsa ia mai întâi din 
coșarcă și aruncă după dinsa totii conţinutul ei.“ 1) 

La casa mirelui după cununie, 

In judeţulă Mehedinţi, după eșirea din biserică, mirele 
se aruncă pe calu și fuge acasă, de se pitulă. 

1) Istrien, Historische, geographische, und statistische Darstellung der Istri- 

schen Halbinsel.
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La casa mirelui . sâcra cea mare a așternutiă lăviceră, 
scârță din. fundulă .caset. peste pragii şi până ce trece afară, 
și peste-pragulă tiadei. De-i glodă afară, puni pae sub lăviceră. 

“În partea muntelui mira se scobâră de pe cală în 
„pâlele sâcrei; iar pe unde mirele o cobâră din carii, une ori 

se preface, că n'o vrea; și în loci de a o lăsa binișoră, o 
trântesce josii ; iar s6era din pragul tindei o întâmpină cu 
asprime, că cine-i, de unde-i și ce caută la ea: „până acuma, 
ami fostă fiica, cutărnia, dar de acuma înainte sunt a du- 
mi-tale; 1) și ?n vreme ce sâera mai schimbă cu nora câte- 
va cuvinte, lăutarii cântă: a 

| _ | Socră, s6cră 
Pâmă acră 

De te-ai câce 

Câtă te-ai c6ee 
Dulce nu te mai poţi face. 
De te-ai câce uni anii Ș0 vară 
Toti ești acră și amară. 
De te-ai câce câtă te-ai câce 
Ca mămuca nu te-i face. 

In jud. Romnicu-Sarată s6era aruncă ună frâi pe ca- 
pulii miresei șo dă în mâna unui flăcăi, care o duce la puț 
sai la izvoră, fiindă urmaţi de către nuntași; iar după ce 
  

1) Cum primesce sdera pe noră, apud Gubernatis: „Quando la brigata Biunge 
alla casa dello sposo trova chiusa la porta ; la nuora picchia tre rolte; al terzo pic. 
chio si apre, e in sulla soglia si affaccia la snocera burbera'nel volto, colla mestola 
appesa alla cintura, e comincia questo dialogo con la nuora: — Cha cosa volete ?— 
Entrare in vostra casa e obbedirvi in. qaanto vi piaceia di comandarmi — Eh? 
Voi altre ragazze leggiere e capricciose ben altro avete in capoche l'assetto della 
casa.—Lasciatemi provare e vedrete.—Ma qui si tratta di pascolare e mugnere gli 
armenti, di tagliare îl fieno o lavorare i campi. Ed io tagliero il ficno lavoreră i 
campi, Di alzarsi la prima e coricarsi Paltima perch& la vecchia snocera possa al- 
zarsi Pultima e coricarsi la prima.—Ed io fară anche questo. Ma voi verrete meno 
atante fatiche.—Iddio e vostro figlio mi aiuteranno.“ A queste aflettuose parole, 
la suocera smette Varia burbera e stringendosi amorevolmente fra lo braceia Ia 
nuora; —Vieni, figlia mia, le dice, vieni e possa tu non mai scordarti delle fatte 
promessa, Poi, levandosi la mestola dalla cintara, la consegna alla sposa che da 
quell'istante fa gli onori della casa e invita tatta la compagnia a prender posto al 
banchetto di nozze.* Usi nuziali, pag. 195.
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miresa umple gălsta cu apă, flăcăulă o duce acasă toti de 

frâiă, | _ | 

În Muntenia, Oltenia, Dobrogia şi Transilvania aprope 

pretutindeni, mivesa dă de spălată pe mână mai întâiii nu- 

nului șapol socrului; şi în vreme ce mirâsa le târnă, câte- 

unii pehiivanii de Dăiatii se alătură pe la spate şi zmac pe 

mânele nunului cu nişte tărâţe, huşte sait chiar cenuşă. 

"După ce nunulii s'a spălati, vornicelulii îi întinde pe 

rnâni ştergari ca, darit de la, mir6să. După nunii vine rân- 

duli socrului; elii se păzesce, câtii se păzesce, dar n'are în- 

cotro; rari, rarii se întâmplă să scape nepăcălitii. La urma, 

urmei e nevoită să le făgăduiască o oca sait două de vinii: 

numal să se maă astâmpere. După ce s'a spălatii şi socrulii, 

X dă şi lui ştergarii, iar mirâșa, le sărută mâna. 

În Albantchioi mama mirelui, când vede ca intrată 

nunta. 'n ogradă, le l6gă crucişă cu batiste pe fetele ce-si faţă. 

În Oltenia, s6era în loci de a eși întru 'ntâmpinazea mi- 

resei, se pitulă ca nu curmn-va să se strîmbe nora la ea, te- 

mându-se c'a muri. 

| În Zeferehioi (Dobr.) s6cra ese înaintea mirelui c'o stra- 

chină de făină, în care staii înfipte vr'o câte-va lumînări. 

În Pecineaga, Cerna, Rachel și la Românii din Cataloi, 

Jumînările aprinse le înfigit întruni colaci. 

La Greci mirâsa este stropită cu apă sfințită Şi atinge 

focul sântii. 1) 
Desaubry dice, că unuli dintre patrimi presenta, mire. 

sei o torţă de bradă aprinsă ) și apă î), poftindu-o să pue 

mâna. Acâsta, era. pentru a, o curăți sai mai bine pentru 

1 Ipnem undamque jugalem (Valer. Flaceus, Argonaut. VIII 245), apud Fustel 

de Coulanges. Paris 1885. 7 

1) Varr, L. [. V. 61—Non. Marcel, v. fax. i 

5) Varr.ib.—Serv. în Acn. IV 167. 

  

Sorastos, Nunta. 17
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a-i vesti, că de acum înainte ea se va bucura în comunii cu 
bărbatulă sâi de focii și de apă, adică de viaţă. :) 

In Dobrogea prin satele Luncaviţa, Jâjâla, Versătura, 
Carcalin, ese înaintea miresei cu două pâni, pe cari i le 
pune subsudră; iar în mână-i dă o garafă cu rachiii. 'Totii 
în Dobrogea două fete, ţinândă în mână lumînări aprinse. joci 
înaintea mirelui. 

In Moldova, s6era stropesce pe mire cu agheazmă, și-i 
semănă cu pâne, iarăși obiceiuli romanii (aqua et igni). După 
Diiringefeld la, Spaniolă și la Francezi este acelaşi obiceiii. 
Acestii obiceiii de întâmpină pe miri cu pâne şi sare se gă- 
sesce' la Românii din tâte părţile. (2) Pe lângă pâne Şi sare 
nai ese înaintea mirilorii cu miere și untii, dicându: 

Ei vă dai pâne, miere și untii, 
Dumnedeii să vă dea, dulcețile de pe pămiînti. 

Mirâsa, iea 'cu degetulă untă, şi unge ușorulii ușii mai 
întâi la pragulii de susă, apoi la celi de jozii, în urmă în 
drepta şi în stânga. Acestă obiceiii era și la Romani, după 
cum se vede în Plinius, ca mirâsa să ungă uşorulă cu gră- 
sime de porcii sati de lupi. | | 

„Aci se observă. unit usi, ce ne aduce aminte o datină 
veche românescă. Când adică s'a scoboriti: mirâsa, de pe calit 

- ȘI voesce să trecă pragulă i se dă untii sati miere, cu care 
unge ușa, voindii să qică, că blândeţea şi iubirea să înso- 
ţâscă, intrarea ci.“ 3) 

„Ajungândi la casa mirelui, când intră, i-se dă untă 

1) Plat. Quasst. rom. p. 70—Paul ap. Fest v. facem. 

2) Românii așa ai apucată din străbuni, doa cși tot-deauna înaintea Domnului 
cu pâne, cu vină și cu sare. Acestă obiceiii îlă pomenesce V. Alecsandri. 

Ca la domnă cu pâni și sare 
Vorii eși vouă "nainte. 

3) Dora D'Istria, Obiceiurile la Românii din Grecia. - .
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cu care unge partea superidră a porții, şi lână pe care o.răs- 

pândesce în semniă de abondenţă şi norocă,. ce aduce.“ 1) 

„Apropiindu-se acum mirâsa, către praguli. casei, agaţă 

nişte fâșii frumose de lână pe ușă şi unge ușoruli cu un- 

- 4ură de lupă sai de porci, credendii că prin ungerea acâsta, 

se îndepărtză fermecăturile şi se oprescii relele de către acea- 

casă! 2) | o 

Pe nuntaşi în cele mai multe locuri, bucătărița-i întim 

pină c'o cofă de apă într'o mână și cunii smocii de steble 

de busuioci în alta. 

Prin Dobrogea câte una din trepădătâre se ica după 

nuntaşi cu câte o mână de făină, ba încă chiar cu plsftura, şi 

spălătorală, de mai faci hazii cei Gmeni. 

La Latină se punea uni jugă pe gâtului. celori. logodiţi | 

pentru a le arăta, că căsătoria este unii felii de jugă, și dea- 

colo se dice că a luată numele de conjugium. 

În jud. Romnicu-Sărati s6cra-i pune miresei pe capă 

uni frâu de cali și așa caută a, o trage în casă, credândii 

c'atunci nora-i va av norocii la vite şi va fi supusă băr- 

batului ca, și calul. Din flăcăi dai năvală dâr ar put6 smulge 

lăicerulii de pe pragă, iar sâera nui pâte astîmpăra decât 

cu vr'o oca de vină. | 

În Dobrogea sâera-i prinde pe miri uni brâă. Pe aiurea, 

o trage pe mirâsă cu vatală, ca, să-i mârgă țesutulii cu sporă. 

În Oltenia s6era-i prinde pe miri c'unii colană cu paftale, iar 

prin jud. Tecuciă, Tutova, şi Putna îi apucă de gâti cuni 

peşchirii. | 

În Dobrogea, în jud. Ialomiţa şi Brăila miresa nu se dă 

virită ?n casă, până ce socru-săii n'o dăruesce cu ce-lii lasă 

inima. | 
De 6meniloră li se pare, că nu-i de ajunsi strigă: „unii. 

  

1) Carageani. Convorbiri literare, an. Il. Obiceiurile la Macedoneni. 

2) Plin. cartea 28. Serv. la Virg. Eneida, IV, 466. -
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boi, orl unit calii, că de nu dai, lupulii să ţi-i mănânce, și 
cea mai rămasii să iea 'Durcii și Grecii“ ; când îi vine şi s6- 
crel rânduli și ea încă o dăruesce uni răschitoriă, cu o furcă, 
cu 0 cociorvă sati cu nisce: chirostei, și când îl dă lucru ?n 
mână îl mal trage şi o palmă. 

În Moldova de susă sera cea mare, afară numal dâră, 

de-i slăbănâgă, o umflă pe mirâsă ?n braţe ca pe uni copilă 
o strută pe amândoi obrajii și-i dice: „casa mea și masa, 
de adi înainte sunt şi ale tale, iar tu draga mamei să fii 
bună, cu minte șascultătore;* apoi vârind'o 'n casă, o pune ?n 
funduli cască pe ună cojocă ?) cu blana 'n sus, dicându-ă 

totu nună mare și cumătră mare şi toti în capii de masi 

să stal. 

Mirele când dă, și el să intre "n casă, vro câţi-va flă- 
căi îi dai vr'o doi pumni din fugă și de nu-i repede la picioră 
îl coşasce de bătaie, că de ce a ceşitii din numărulu loră. 

În Moldova, Muntenia, și Dobrogea, când mirâsa intră *n 
casă câte-va neveste se aţinii la gura hornului ca, nu cum-vu 
să se uite mirâsa în cuptorii, credându-se că atunci mâre s6- 
cra. De mirâsa, însă-l şirâtă toti se plecă şi măcar printre 
femei ca, printre degete să zărâscă vatra, 

În Muntenia nu se cade să se uite n vatră, căci atunci 

cuvîntul femeel înaintea bărbatului nu va, fi ţinută la, nică 
o s6mă ca și cenușa din vatră, 

În Oltenia însă din potrivă trebue să se uite în.vatră 
numai decât de voesce să aibă copil frumoși.—Mirâsa in- 
trândă în casă unge cu miere păreții în patru părți. 

De-i așa, vrerea mirelui o ica pe mirâsă în braţe și bi- 

1) Marienescu, Cult. păg. creșt. Pielea de 6io sacrificată s'a pusă po două scaune 

lângă o laltă și tinerii aă ședatii pe piele, ce însâmnă că miresa are să pâtescă 

bărbatului cele ce-i sunt de lipsă-i din lâna de ie, adică să târcă și să țese: 

Paul D. p. 114. In pelle lanato novo nupto considere solet, quod testetur lanificii 

officium se praestaturam vio. Plut. Q. R. 31. Preller. p. 586. Tot asemenea dice și 
Bojinca Damaschin, Ant. rom.
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nișoră 0 rădică în sus șo dă cu capu'n grindă, ca să prindă 
la minte. | 

In Dobrogea mirele face cruce ?n ușă cu cuţitulă, de-o 
pecetluesce, ca, nu cum-va să amestece farmicele și drăciele 
și să-i fure nevasta, 

Mama de obiceii le dă 'n mână o -pâne uni cuţită 
dicându-le: „iată dragii mamii, aveţi în mâna vâstră pânea 

Și cuţitulă, și cum vă va plăcea așa veţi tăia-o şi cum veți 
aşterne așa veți dormi.“ 

In Pufesci, în Domnesci, le dă miriloră unii oii r&scoptii, 

de-lă mănâncă cu acul, că să fie economi; şi cum trage pu- 
dulii la cloșcă așa să tragă ei la casă. 

“In jud. Brăila le dă mirilorit să guste miere, ca, să tragă 

cu dragoste unuli la altulă; același obiceiii se găsesce şi la 

Sârbi, după Diiringsfeld. 

In Oltenia, după ce ai veniti de la cununie, așternii în 
mijloculii casei ună lăicerii, așaqă pe elă o șea şi mirâsa tre- 

bue să stea pe ea; mai punti lângă ea vnii restei, iar în 
braţe-i dati unii copilă frumosi, ca de aşa „ea să-i facă 
Duumnedeii parte. | 

In Dobrogea le dă mirilori să rupă ună colaci. 'Totii 
asemenea și în Oltenia şi în jud. Argeșii, când pregătescit 
copturile, sâcra cea mare împletesce unit colacti frumosiă, în- 

fige în cli o bucată de francii şi-lă pune la copti. 
lar în vreme ce mirii îsi la cununie s6era cu cumna- 

tele gătescii colaculi, :) legându-li cu panglici şi înfășurân- 
du-lu cu flori şi cu petelă. In mijlocă îi așaqă struții de bu- 
suiocă, în crenguţele căruia înfigă strafide și mai pună sare 
şi alte celea; iar pe deasupra îlu acoperă cu unii bariză. 
  

1) Fest. p. 310. Strues genera liborum, sunt digitorum conjuctorum non dissi- 

milia, qui superiecto panicula in transversum, continentur. Strues e pâne împle- 

tită una peste alta. La Paul Diac. p. 222 pâni de sacrificii se numescii glomi, glo- 

mera, ca niște gheme. La Varro și Pliniă 28, 12, niște pâni şi turte rotunde se 
numescă pastilli, la Greci <p5:/:5%0s și fereta din farciri, farctum. Rosbach p. 48.
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După ce aii venitii mirii de la cununie s6era le pune 
dinainte colaculii, dicându-le: „iea acum, dragii mamei, să ve- 
demii cui îi stă noroculii în bani?“ 

Mirele rădică barizulă de pe colacii; toți îlii privesc cu 
dragii câtu-i de frumosi împodobiti. Mivele-lă iea co mână 
și-l întinde miresei, ce ca parte femeiască, ce nu se pâte 
pune de-o potrivă cu bărbatulă, îl prinde cu amândouă şi 
trăgându-lă fie-care la sineși îli rupă, căutândii în urmă, în 
Ducata, căruia sa nimeritii noroculii și'n urmă gustă fie-care 
din miră din bucata cu parale. 1) 

In unele sate, după ce ati venitii mirii de la biserică, 
mergi înaintea icânelori, 2) unde se 'nchină pentru a mul- 
țumi lui Dumnedei, că sait văduti cununaţi, adecă, omii cu 
casă sa și în rondă cu lumea. | 

In jud. Tecuci într'o odăiți așcdă pe masă nuna cea 
mare pâne, 5) sare, zahăr, strafide, roşeove și alte bună- 

1) Plutarque, Solon 20; Praec, Conjug., 1 mâme usage chez les macâdoniens. Quint 
Curce VIII. 16: Iussit affari patrio more panem; hoc erat apud Macedones sanc- 
tissimum coemtium pignus: quem divisum gladio uterque ghi babat. — Plin: 
Hist. nat. XVIII, 3, 10: in sacris nihil religiosius confarreationis vinculo erat, no- 
vaeque nuptac farreum praeferebant. Denşs d'ilalicarn. II, 25; iun, sos iepoiş 
Tăpoos gaze ăi sis towns *0d vadis. Tacito Ann. IV, 16 11, 26.--27, Ju- 
venal X, 329--936. Servius, ad Acn. IV 103, ad. Georg. I, 31. 

2) Gaius, 110—112, Ulpien 9. Digeste XXIII, 1. Chez les Etrusques aussi le ma- 
riage s'accomplissait, par un sacrifice (Varron de ro rust. II, 4), Mâmo usages chez les 
anciens Hindous (Lois de Manoa, III, 27 30. 172; V, 152; VIII, 227; 1, 194. Mi- 
tackchara, trad. Orianase, p. 166, 167, 236.) 

5) Gubernatis, Usi nuziali; „Simbolo di feconditi e di ospitalită pia era il pane 
ed il veno, che anticamente gli sposi troravano preparate sulla porta della loro di- 
mora; nei dintorni di Ciamberi, in Savoia, la suocera attende alla soglia gli sposi 
con un pan6 e del sale; in Russia mentre la suocera presente agli sposi la sacra 
immagine, la suocera 'solleva pure sopra le loro teste un pane con un caro nel mezzo 
ripieno di sale. La suocera sarda riceve la sposa con grano e sale la polpeta della, 
suocera perugina e la schioceiata della suocera abruzzesa suppliscono evidentemen- 
te il pane cd il grano. In Corsica la snocera presenta alla sposa un tinedru di ca- 
ghiatu ; Vosimana un bocceale di vino. Nel Tarentino, fino al secolo decimo sesto, 
era l'uso che la sposa, al suo ingresso nella casa, fosse imbocato con una cucchia- 
iata di miele, cibo sovra ogni altro accetto nelle nozze tartare.«
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tăți; apoi le- acoperii cu unii prosopii, apoi chiamă pe miri 

„şi-i duce la, masă, ca, să-și al6gă de pe ea ce vreaii; atunci 

nuna pe la spate îi prinde pe amândoi c'uni peșchirii de 

gâtă şi aşa-i trage în odaia nuntașiloră şi iar risii, chefii 

şi voe bună. 

La Macedoneni în Bitolia, Magarova, Nyopoli și Vlaho- 

Clisura, când mirâsa a intrati în casă, sete din buzunari 

două mere, în cari sunt înfipți bani de aură sai de argintii 

după puterea, miresei şi le aruncă aşa, ca să se ducă de a. 

dura pe lăiceri. 
La Macedoneni: „cum 

ei începi: 

Su'na salce sălcidra 
Să și o lia ginerile subsudra, 

S'nă bănez lungină. 
Ne adaseși ghirachină 
Si umplu casa de lufiină. 

S'nă bănez sor margeana 

Si îii umpli casa di haracă“ 

intră mirâsa, în casă, n&murile 

Sub o salcie sălcidră 
Să-şi o ia ginerele subsusră, 
Să trăesci lungi ani. - 

Ne-ai adusii o lebădă 
Să umplu casa de lumină. 

Să ne trăesci soră margea 
Să ne umpli casa de bucurie. 

La Macedonieni înainte de masă se jâcă, iar cânteculă, 

ce se cântă, când se bagă mirâsa în corii este următorulă : 

Albă să ni ti ved lea sor 

Că îi ti alechiși in cor 
Ta snă faci nouă feciori; 
Doi sli băgăm prămători 
Ta sn adară fustaii si badeni; 

Doi sili băgăm hrisigi 
Ta sne facă neale s*minghinși; 

Doi sili băgăm picurari 

To snă aducă unt şi caș; 
Doi sili băgăm emnisari 

Ca salagă di ușă, ușă 

Ti nă la căldărușă. 

Albă să mi te vădi fă soro, 

Că te-ai prinsi în horă | 
Ca să ne facă nouă feciori; | 
Doi să-i facemit negustori , 

Ca să ne facă rochi şi blăni; 

"Doi să-i facemi giuvaergii 
Ca să ne facă inele şi cercei; 

Doi să-i facemă păcurari 
Că să ne aducă unti și cașii; 

Doi să-i facemit spoitori 
Ca s'alerge din ușă ?n ușă 
Pentru o nfgră căldărușă.“ 1) 

1) Barada, Datinele la nunţi ale poporului Română din Macedonia. Rev. ist. arch.
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La, Ruşi, după ce aii veniti. de la cununie, Sai dată 
cinstea, şi toți se aş6dă la masă, pe care stă corovaiu, în 
care-i înfiptă o crenguţă de vișini sait cireșă, câte-va steble 
de busuiocii şi alte flori; lângă corovai stă lejani. Pe masă 
se mai află și colaculă, ce Pai purtati Sâmbătă la poftiră 
buiarăau. Mirele, starostele și lăutarii plecă prin sati, dea- 
valma cu buiărănii, ce duci corovaiulii, jucându-lă ; iar mi- 
rele ţine subsudră două pâni, mergi astii-felii până la unu loci» 
în urmă se întorci îndărăti. In vrema asta Gmenil rămași 
în ogradă puni în pârtă lemne, cară, căruțe, știubee umplute 
cu pace, pentru ca să n'aibă pe unde intra mirele cu Gmenii 
sei, atunci când se voră întârce; şi când sai întorsii, la 
pârtă se încinge o luptă crâncenă 2) întru 6menii din liun- 
tru și cu cei ai mirelui. Câte o-dată se întâmplă că strică, 
nu numai pârta dar şi carăle și căruțele și nu se lasă până 

ce nu le dă o vadră sai două de rachiii; și întimple-se ori-ce 
Sară întâmpla, socruli celui mare nu trebue să se supere ; și 
nu rară se vede câte unulă din nuntași cu capuli chiară 
spartii. După ce nuntașii ai căpătată rachiii şi șișea se tragi 
la o parte, de unde se apără cu parii. Inaintea casei stă o 
masă acoperită cu - pânzătură curată, iar deasupra o găldtă 
cu apă; lângă masă stă mirele încunjuratii de femei șuake, 
cară cântă, și în vremea asta mir6sa plânge în casă cu druș- 
tele. Femeile de afară tae corovaiulă toti felii felii, de în- 
fraptă cu eli pe toți nuntaşii. Cine-va varsă atunci gălsta 
cu apă și mirele-lii dăruesce, apoi cu toții intră ?n casă şi 
se așcdă după masă. 

3) Același obiceiă se găsesc și la Transilvăneni, -



Când se întârce nunta de la biserică. 

Moderato. 

1 
” 
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11. Masa de cununie. 
JIobotulă, Zubranică, Săvonii, Săonă, Sronii, Bolţi, Pintene. 

Preotulă și dascălulă sunt poftiți tot-d'a-una la masa, 
de cununie; ȘI, de vină, loculi celii mai de cinste este ală lori, 
La, masă s'aștdă lângă preotă nunulă, apoi mirele, miresa 
între două saii patru druşte, Şi în urmă nuna,; iar deacolo ?na- 
inte toţi cei-lalți gospodari, fie-care cu gospodina lui, după 
vrăstă, și cinste. Pe. masă stau bucatele, iar în mijloculit me- * 
sei patru colaci, unulii peste altul cună smocă de steble 
de busuioc, unii drobușorii de sare şi co naframă, ale cărei 
colțuri cusute frumosi, răsari dintre crengele de busuiocă, 

În Moldova, cu acestă naframă se l6gă mânile mirilor la 
Isaia, dănțuesce ; iar în urmă, o ţine mirâsa "n mâna, saii o 
stringe în sînă și după ce a veniti acasă o pune pe colaci 
la loci, de' unde a luato. 

După ce sa încheiată masa de Gmeni, nuna se ridică, iea, 
naframa, de pe colaci ȘI dând'o în mâna, miresei dice: „ţine, 
fină, naframa de la maică-ta, pune-i-o finului în brâă și mi-lă 
scutură să te vâdă câtu-mi ești de voinică“. Mirâsa iea na- 
frama, sărută mâna, nunei Șapoi o pune mirelui în brâi ast- 
fel ca, să se vadă florile de prin colțuri. De mirâsa-i cam 
cu duhii şi voinică, îl trage o scuturătură, țepănă, să scie elă 
că nu degeaba dice câte-o dată părintele la cununie ; „femeia 
să se temă de hărbată şi bărbatulă de cociorvă.t: 

Omenii mai ridă; începe apol cinstea, în sănătatea mi- 
rilorii, şi a nunilorii Și a celor-lalţi. 

De o dată intră vornicelulă, jucândi hobotuli (zăbra- 
nică, zvonă, savoni, saonă, 1) brobâdă, cârpă, învelitore) pe două 
crenguțe de mări dulce și mal alesă pe două trestii, pentru 
că sarcina, căsătoriei, la, care se 'njugă 2) să nu fie anevoidsă. AI 

1). Acestii cuvintă Pamă audită în satulă Zaclăă (Dobr). din faţa Galaţalui. 
2). Dict. Trance. La Romani punea pe capulă mirilorii ună jugă.
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Vorniceluli mai ţine în mâna, dreptă o ramură de răchită 

(semnul rodizei,) iar în mâna, stângă are unii pistolii, dra- 
goste înfocată ; și jucându-lă mereii câti de câtii totii dă să-lă 

aruiice miresei pe capi. Druştele în mână cu batiste albe 

sară deamândouă părţile şi începi a o apăra pe mirâsă, di- 

cândi: 

Vorniceluli: 

Vorniceluli : 

Druşca: 

Vornicelulă : 

— Scumpă-i miresa nâstră, 

— Ce voiţi druștelori? 
Bani de aramă, ori de arginti? 

—Ba la noi, bani de aramă 

Nu-sii de semă, 
Că n'avemă cai de potcovitii 
Nică căldări de arămuitii; 
Dar ne trebue bani de argintă, 

Că acea de s6mă sunt. 

Foe verde busuiocă 
Mai poftimă boeri la jocă 

Și voi drușteloră jucaţi, 
Sarmalele scuturaţi 

Și banii vi-i aședaţi, 
Că-sii pe c6să câștigați. 

Cu câtii lucru aţi lucrati 
Cu atâtă waţi câștigată. 
Mai săriți ae mai jucaţi 

Pe miresă o scăpaţi. 

Silesce tu vornicele, 

Cu părulă tăi ghiţurele, 

Că n6ptea ?n sati 

Te-a, "nseratii 

Cu puică de căpetati, 

De te-oră prinde şi pe tine 
Pe-orii descălei forte bine, ia 

Să te ?nveţi de altă dată 

Cum voinieii fură fată, 

Taăceţi și voi druștelori 
Nimica nu cuvintaţi
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Că pe voi nu vamă jucati 
Nică parale nu vamă dati, 
Ci și lueru ce-aţi lucrată 
Şi pe acela Vamii furată, 
Poftimă druștelorit pistâle, 
Că voră fi de veselie, 
Și mergeţi la sera mare, 
De-i daţi unii glonte ?n spinare, 

„Să nu se ţie așa mare, 
Pacă-se mai mititică 
Care noră frumuşicăi. 

Druşca: Gândiţi-vă vornicei, 
Că aveţi a înnopta 
Și meseni a câștiga. 
Că v'a "ntempina, ună ciocârlană chioră 
Şi va trebui de ajutoriă, 
Și dacă veți îmbăta, 
Ulciorulă vi Poră fura, 
Și sema cu ce veți da? 
—Omi spune şi noi așa, 
Că dragă ne-amă înoptatiă, . 
Şi ulciorulă mi-a furată. 

Vozniceluli face atunci semnii unuia, din nuntași de aduce 
pe o farfurie două sau patru păhăruţe de rachiii, după câte druște sunt, cu vr'o câte-va sarmale Și cu pâne, de le dă druş- 
teloră. De cum-va ele nu-si pricepute, icaă rachiulă ȘI se 
păcălescu răi, căci de cele mal multe oză acesti rachiu îi în două cu sare, iar de-sii isteţe nu punii mâna, la cinste, și 
nu dai loci nuntașiloră de zisă, ci numai apără mereă pe mircsă până ce vornicelulu .le dă bacșișuli. Atunci vornice- lulă toti jucândă hobotuli îl svârle pe capul miresei, lă- sândă încetinelă beţele pe de lături. Nuntașii cari de cari 
se repedi de rupă bețe pe a mână și strângă bucățele de l&cii: că aşa, de ușoră să-și vindă vita, câti de ușoră se pune hobotuli. 

După ce vorniceluli a înhobotat!o pe mirsă, nuna i-lă -
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potrivesce, lăsându-l mai multi îndărătă şi prindându-li c'unt 

boldă mare în vreme ce lăutarii cântă: 

Ia rădică-ţi hobotu' 

Și vedi casa, socru-tu, 
la rădică-ţi basmaua 

Şi vedi casa e6eră-ta. 

Mama-i dulce ca o pâmă, 

Sâcra-i acră ca o c6rnă; 
De sar câce, cât s'ar câce, 
Dulce nu se pâte face; 
De sar coce unii anii șo vară, 

Toti îi acră și amară; 
De s'ar coce cu anu, 

Toti îi rea ca dracu. 

„Şi luândă sfirşită cununia se întorcii apoi la casa mi- 

relui cu aceiaşi orânduială cu care aii și veniti, înhobotândii 

faţa. miresei cu o pânză forte supțire de mătase roşie, pripo- 
nind'o cu două săgeți la capulă tinerilorii, fraţii saii rude- 
niele miresei, atuncea când este să se aducă miresa la că- 

mară,.* 1): 
Despre mir6sa, înhobotată pomensce Sbiera î în cartea .Po- 

vești, pag. 22. 

Din bătrâni ne spună, că întro vechime depărtată, dacă 

avea uni părinte mai multe fete și printre ele vre-o una 

slută și care începea a se trece, atunci intra în vorbă unii 
Hăcău pentru una din fetele cele curăţele; iar când venea 
vremea hobotului o schimba cu sluta și de vreme ce hobo- 
tulă nu se seste până la legată, mirele până atuncea nu-și 
putea, vede nevasta, și de şin urmă-i era. cu bănatii, n'avea, 
ce face şi ţinea casă cu dinsa aşa cum da Dumnedeii. 

Acestă obiceiii ni s'a păstratii în unele. povești. 2) 
  

3) Descrierea Moldovei de prinţulii Dimitrie Cantemirii. 

3) Pocestea babei păcălitore. După multe de ste, cum baba înșală ciobanit de la - 
stână cu berbecele cu lână de aură, se capătă la cele din urmă c'o blană de die 

și cum mergea, cu dinsa 'n spinare, numai ce întâlnesce o nuntă, le dă buna calea,
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"Unde. găsim pomenindu-se hobotulă: 
„Pe-o medalie grâcă se vede pe o corabie o femee în 

pici6re, ţinând cu amândouă mânele rădicate și întinse v6- 
lulii săi de pe capi, care s&mină, plutindă în voia vântului. 
Iată esplicarea dată, acestei medalii după cele trase din Ca- 
siodorii scrisârea, cartea IV. Ifisii, perdându-și fiul săi, pe 
care-lii adora, își propuse de a pune totuli în lucrare pentru 
a-lă găsi. După ce la căutatii pe piumîntiă, ea voesce încă, 
să viziteze marea. Spre acestă scop, ea se îmbarcă în celă 
întăiit caicii, pe care întâmplarea, face să-lu întelnâscă. Cu- 
rajulă și iubirea, sa, îi daii mai întâiu destulă putere, pentru 
a cârmui grele vâsle, dar în sfârşită mâhnită, de acâsta mun- 
că grea, ea să rădică, şi în cea mai mare indignare contra, 
slăbăciunei corpului săi, ea desface hobotuli de pe capi. In 
timpuli acestei mișcări, ventulu apăsă asupra lui și făcu cu- 
noscuti întrebuințarea pânzeloră.: 

Vechii Romani facâă sacrificiile lori cu capulii acope- 
rită. Caligula, voia să fie adoratii ca uni dei cu capulă aco- 

  

și norocii bună; nuntașii îi mulțumesciă, și din una "n alta o întrebă, că de unde 
are pelea cea do die? „la do pe cel dâlă, le răspunse, nu vedeţi ce de maici 
mârte sunt acolo ?4 şi cu mâna le arată d6lulă, albită do ici colo de nişte petre. 
Nuntașii, care de care se grăbiră, să puo mâna pe blană, lăsândă numai miresa 
înhobotată, singură în mijloculă drumului. 

Baba, nu degeaba-i qicea lumea păcălitâre, se apropio de mirâsă şi începo a-i 
spuno despre mire vrute şi nevrute, cum a mai avută încă dous neveste, cari de 
răulă lui și-aă laatii lumea ?n capă, apol cum își bate chiar părinţii. Miresa aa- 
dindii de unele ca acestea, se îngriji și nu scia ce să se mai facă de frică, rugân- - 
du-so la babă de toți Dumnedeii, ca s'o scape d'unii păcatii ca acesta și-i va da 
totă ce aro ln safletii. „Scii co? dise baba, „schimbă-ţi straele cu mine, ş'apoi fu 
înco:ro-i vedă cu ochii.“ Mirsa se învoi şi baba într'o clipă era îmbrăcată cu haf- 
nele fotei, pnindu-și deasupra hobotulii, în vreme ce fata cu hainele babei, po aici 
ți-i drumulă, 

Nuntașii, vădându-se păcăliţi, se întârseră de luară mirâsa și porniră spre casă. Nunta 

merse bine, până hăt târdiă, când după obiceiă, nuna duse pe mire acasă la ea, 

unde avea în tindă vr'o trei.oiţe, Ce-i plesni babei în capi: dise mirelui, că maică- 
sa a învăţat'o să dârmă n6ptea cea în podă. Mirele se urcă cel d'întăiă și când 

slobodi brâul, ca s'o tragă și pe dinsa, după cum fasese învoiala Baba în locă 
să se lego po ea cu brâulii, lâă o die, iar ea o şterge la piciorii,
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peritii. Deocliţianii prescrie acestă cultui. Alexander ab Alexan- 

dro mărturisesce, că după vechiulii obicei sacrificiile şi cele- 

lalte ceremonii sfinte, celui ce jertfesce era, cu capul aco- 

peritii. Inea, celit întăi: întroduse obiceiul de a; face slujba 

Dumnedeâscă cună voal pe capii: 

Et capite ante aras phrigio velatus amicu. 

Magii aveai în ceremoniele lori unii voalii, co le aco- 

perea, capulii. Patriarhul Nistor celă din Alexandria şi că- 

“lugării S-tului Antonie se rugaii cu capulit: acoperitit.. Sân- 

tulii Paul hotări ca, 6menii să, se râge cu capulii descoperiti 

și ca femeile să vie înhobotate în templu, iar fetele cu ca- 

pulii goli. Când cestiunea de a înhobota pe fecidre fu pusă 

pe tapetii, mai muiţi ar&tară, că ar lipsi de mijloce pentru 

a angaja pe fete la calea virginității, dacă ar nimici acestii 

motivi de glorie. Însă Tertuliani dice: „acolo, uude este glo- 

vie este solicitaţiune; acolo unde este. solicitaţiune, este si- 

lire; acolo sinde este silire, este trebuință; acolo unde este 

trebuinţă, este slăbiciune; acolo unde este slăbiciune, este 

constrângere“ ; și adaugă, că virgina constrinsă este isvorulit 

tuturorii felurilori de crime. 

Haec admittit coacta, et invita virginitas. 

În fine raţiunile lui Tertuliană începuse a prevala mai - 

puţină prin soliditatea, lori, ci fiind-că le sprijinea pe pasaje 

din S-tulu Pauli, că femeiea în biserică trebue să porte unii 

hobotii pe faţă din causa îngerilorii. Acesti părinte Africanti 

citise în fabul6sa carte a lui Enoh, că îngerii îndrăgostin- 

du-se de fetele 6menilorii le luase în căsătorie. Eli era în- 

credinţată, că S-tuli Pauli voi să dică, că femeile și mai 

puternici fetele: trebuiaii să, fie voalate pentru a nu da iu- 

bire îngerilorii, cari se găsescii în adunările credincioşiloră. 

Clementii din Alexandria a fostii mai fericitii decât Ter- 

tuliană în interpretarea cuvîntului îngeri, întrebuințată de St; 

Pauli. Aceştia sunt drepții, după dinsulă, cari sunt îngeri. 

Ast-feli, urmeză eli, fetele în biserică ca, și femeile trebue 
  

Sevastoz, Nunta. - . 18
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să pârte: voală, pentru a nu scandalisa pe drepţi; căci pen- 
tru îngerii cerului er le vădă de-o potrivă ori cât de voalate 
ar putâ fi, însă modestia, trebue să fie apanajulii a totii sexulă 
în generali și în particulari 'ală femeer. 

„Miresele Romane purtaă pe capii pala de colsrea, ŞO- 
franului sai mai curândă flacăra galbenă (Luteum flammeum (*), 
cea ce l'a făcuti să se numâscă flammeum. 2) Mirele singuri 
portă acestă pallă de culâre (*); ele sunt ca înhobotate. Acesta, 
a făcută să se dea, căsătoriei patriciene numele de nuptiae 
de la nabere (a înhobota). +) 

„Miresci i se punea, peste capă unii. flammeum, - adică 
ună voalii de. colre galbenă, sai în faţa focului, precum purta 
totdeauna Flaminica, muerea preotului Flamen dialis. 3) 

„Faţa miresei se acoperea, c'o pânză, ce se chiamă flam- 
eum, pentru că Plaminica a întrebuințată mai întâitt. acesti 
felii de acoperemântii, şi însemna sfiala Și nevinovăția, fecio- 
riei, fiindă că Flaminica, a, fostii cea mai sfiicidsă și cu to- 
tulă nevinovată în tâtă viâța sa, precum scrie Plinius, car- 
tea 21,cap. 8. 6) | 

De asemenea, Fustel de Coulanges în Za Cuc antique, 
vorbindi atâtu de Greci, câtă și de Romani ice că faţa 
miresei era acoperită cu ună hoboti. 

1) Plin. XXI. 8 Lutea fiammea.—Lucan II, 161.—Catul 57, 73. 
3) Tae. ann. XV, 77.—Petron. 28. Mart. ĂI, 79; XII, 43 — Jav. $. 2, 124. 8.6, 

225.——Fest. A nuptias. 

*) Plin. XI, 8.—Fest. : 
€) Isid. Orig. 7,10; XIII. 72. apud. Dezobry, Rome au sitele d'Augauste, Paris 

MDCCCLXAV. . 
3) Catall. 61,8. Paul. p. 89, 92. Plin.IL. N. XVI 8, 22. Ilartung II, 70, apud Dr. 

At. M. Marienescu, Cultuli păgâni și chreștiniă, Bacuresci 1884. ! 
€ Damaschin Bojinca, Anticele Romane. Rens Mânard. La, vie privâe des anciens. 

Le mariage grec: Une figure tirâe d'un vase peint, represente une marie qui vient 
de quitter la maison paternelle. Elle a la tâto couverte de son roile de marite qui 
retombe presque jusqu'aux pieds. 

Le mariage Romain : A ce moment trois jeunes garcons, issus de famille patri- 
cienne, et ayant encore leur ptre et leur mire s'approchent de la marise qui aus- 
sitot ramâne son voile sur son visage, de manitre ă avoir la figure entitrement cachâe.
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Carlo .Giussani, La vita dei Greci e dei Romani. 

Intro serie de vase zugrăvite în stilă arhaică (Gerhard, 

„„Auserlesene griechische Vasenbilder,“ - III, Tav. 310 seqq.) 

se arată, mirele şi mirâsa, înhobotaţi. 

„La Sârbi, miresa umblă trei. dile cu hobotulit pe capă; 

la, ei hobotuli e de matasă vișinie cu tivitură roșie deschisi 

şi cusuti pe deasupra cu corde.« 1) | 

După Diiringsfeld, miresele albaneze de asemenea pârtă 

hobotii, însă lăsat pe spate. 

Burada, în călătoria, sa din Dobrogea. de asemenea vor- 

besce despre hobotiă. | 

La masa, de cununie se cântă, cam așa, felii de cântece: 

Inelușă bătută de-argintii 
Amânăâi waţi potrivită, 

Inelușă bătută de aramă 
Amândoi sunteţi de-o sâmă, 
Şi la stati şi la purtată 

Şi la dulce sărutati, 

Şi la ochi și la sprincene 
Ca doi porumbei la pene. 

Haideţi puică, amândoi, 

Să mâncămă miere de roi, 

Să ne ubimi amândoi, 

Şi toti doi şi iarăși doi. 
Frunzulna șo lalea, 

Asta mi-i dragă lumea, 

Ami găsiti şi ei una, 

Așa 'maltă bălăicră, 
Când o văd dăii mă omâră, 
Așa, ?naltă sprincenată, 

Că mi-i inima, secată, 

Aşa ?naltă subțirea, 
Tocmai de potrivă mea, 

- Şi la stati, 

  

1) Hochzeitsbuch. Brauch und Glaube der Ilochzeit bei den christlichen Vălkern 

Europas. Ida von Dăringsfeld. Die Serben.



Și la purtati, 

Şi la dulce strutatii. 

Frundulână garofiţă, | 

Multă iubitulă mei Gheorghiţă, 
Mai iubiti și mai lăsată, 

Milă mai, dar ai păcată; 
Mai iubiti ca pe-o cuconă, 

Mai lăsată ca pe-o vădană; 

Mai iubiti ca, pe-o copilă, 

M'ai lăsată ca pe-o străină. 

Ce n'a lisată Dumnedei, 

Ce-oi iubi să fie-ali mei; 

Cam iubită ună diamantă, 
Ș'am luată mare păcată, 

Ş'am iubită o pâtră scumpă, 

Ş'am luată o biată slută.. 

Frunduliţă șo lalea, 
Amărâtă-i sârta mea, 

Şi nu scie nimenea, 
Numai ei și puica mea. 

Dragoste fără norociă, 

Scii ca cărţile la jocă, 

Unuli pune șaltuli iea, 

C'așa merge dragostea; 

Las'o ien, s'0 ieu, s'0 iea, 

Cașa merge dragostea, 

No so ţie în colivie, 

Totă la. neica o să vie, 

No s'o ţie închisă ?n: casă, 

Totii la neica o să ieasă. 

„Frundă verde peliniţă, 
Und'te ducă tu mii Gheorghiţă ? 

—lea la crâșmă Marghioliţă. 

—Da ce să faci mii Gheorghiţă, 
—Că să bei vină Marghioliţă, 

— Multi ai să mai bei Gheorghiţă? 
—Şâpte vedre și-o cofiţă,
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Şi-o vadră de rtmășiță. | 

Da cu ce-i plăti Gheorghiţă? 

—lea cu mintea de la mine, 

i | Şi cu punga de la tine; 

De băută eii moi lăsa, 

Când mi-a suna scândura. . 

  

Frundă verde ș'o lalea, 

Mami a trăi câtii lumea, 

Amă a trăi o di două, 

Şi m'oi trece ca 0 rouă, 

Și vă lasi lumea toti vouă, 

De străină și de săracă, 

M& mirii soro und'să tragă. 

„Aşi trage la o vecină 

Şi mă temi de vr'o pricină. 

  

—Frundulână trei măsline, ” a ca 

Und'te duci tu măi Vasile? a 

—lea la crâșma din pădure, 

Să beai vină, să mănânci pâne, 

Cu trei mândre lângă mine. 

Mândruliţa mea din vale 

Cere rochii şi parale, 

Mândruliţa de pe dslii 

Cere ca, să-i facă caftanii, 

Tar mândruţa de pe costă 

Nici aceea nu-i prea prâstă, 

Cere rochii de mătasă. 

  

Pe leliţa, cu ochi verdi 

Nică o dată să n'o credi, 

Când a dice dăi şi dâă, 

Atunci a face mai răi. 

În jud. Râmnicu-Sărati, în cele mai multe sate, ttă diua, 

de cununie, la spatele miriloră j6că unii unchiașii și-o bătrână 

.
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îmbrăcaţi urită în țndre şi făcândii ghidușii și tote come- 
diile din lume, :) şi se pote și flăcăii. 

"În Dobrogea și în munţii din jud. Prahova și Râmnică, 
după ce nuntașii s'aiă sculatii de la masa de cununie, socruli . 

  

)) Acestă obiceiii Pam mai întâlnită numai la Francesi, după Georges Sand în La Mare au Diavle. 
1 “aDeux garcons (les plus enjouâs et les mieux disposts de la bande) disparaissent pendant le dâjeuner, vont se costamer, et enfin reviennent escortâs de la musique, des chiens, des enfants cet des coups de pistolet. 

Ils reprâsentent un couple de gueux, mari et femme, couverts des haillons les plus misârables. Lo mari est le plux sale des deux: c'est le vice qui la ainsi q6- grade; la femme n'est que malheureuse et avilie par les dâsordres de son €poux. Ils s'intitulent le jardinier et la jardinitre et se disont prâposts ă la garde et ăi la culture da chon sacrâ, Mais le rari porte diverses qualifications, qui toutes ont an sens. On Pappelle inâiftâremment le peilloux, parce qu'il est coift d'une perru- que de 'peille ou de chanvre, et que, pour cacher sa nudit6 mal garantie par ses guenilles, il s'entoure les jambes et une partie de corps de paille. Il se fait aussi un gros ventre, ou une bosse avec de Ja paille ou du foin cachts sous sa blouse. Le peilloux parce qu'il est couvert de peille (de guenilles). Enfin, le paien, ce qui est plus significatif encore, parce qu'il est cenct, par son cynisme et ses dâbauches, râ- sumer en lui Vantipode de toutes les vertus crâtiennes, | 
Il arzive, le visage barbouills de suie et de lie de vin, quelquefois affabls d'un 

masque grotesquc, Une manvaise tasso de terre îbrâchte, ou un vieux sabot penda ă sa ceinture par uno ficelle lui sert î demander l'aumâne du vin. Personne ne 
lui refuse, etil feint de boire, puis il repand le vin par terre, en signe de libation. 
A chaque pas, il tombe, il se roule dans la boue, il affecte d'ître en proie ă Li- 
vresse la plus honteuse: Sa pauvre fommo court apres lui, le ramasse, appelle au 
gecours, arrache les cheveux de chanvre quo sortent en mtches hârissâes de sa cornette immonde, pleure sur V'abjection de son mari et lui fait des reproches pa- 
thetiques. 

—- Malheureux, lui dit-elle, vois oii nous a redaite ta mauvaise conduite! J'ai beau filer, travailler pour toi, racommoder tes habits! tu te dâchires, tn te souil- les sans cesse. Tu m'as mang& mon pauvre bien, nos six enfants sont sur la paille, nous vivons dans uns ctable avec les animaux; nous voili rduits î demander d'aumâne et encore tu es si laid, si degotitant si mâprist, que bientât on nous jet- tera le pain, comme &ă des chiens. Il6las! mes pâauvres mondes ayez pitic de nous! Ayez piti& de moi. Je w'ai pas mârit& mon sort, et jamais femme n'a eu un mari plus malpropre et plas dâtâstable. Aidez-moi & le ramasser, outrement les voitu- res lâcraseront, comme un vicux tesson, de bouteille, et je serai veuve, ce qui ach&- verait de me faire mourir de chagrin, quoique tout le monde dise que ce serait un grand bonheur pour moi. Tel est le role de la jardinitre et ses lamentations -con- tinuelles durant toute la pitce. Car c'est une vâritable comâdie libre, improviste, joute en plein air sur les chemins ă travers champs alimentte par tous les acci- dents fortuits qui se prâsente, et î laquelle tout le monde prend part, gens de la noce
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celii mare l6gă vro. doi trei franci într'o naframă, pe care 

o atirnă întruni pari fârte înaltii. In partea muntelui, în 

parii mai este legati uni brădișori, colaci, lumînărele, smo- 

chine şi alte bunătăți după vrerea fie-căruia. | 

În Dobrogea ungii parul cu sei și după ce Vai îm- . 

  

et du dehors hors des maisons et passants des chemins, pendant trois ou quatre 

heures de ln journte, ainsi qo'on va le şoire. Le thâme est invariable, mois on 

brode ă Pinfini sur co thâme, et c'est lă qu'il faut voire Vinstinct mimique, labon- 

dance d'idtes bouffonnes, la faconde, esprit de repartie et meme Pâloqnence naturelle 

de nos paysans. ” . 

Le role de la jardinitre est ordinairement confi€ 3 un homme mince, imherbe et 

2 teint frais, qui sait donner une grande vârit6 i son personnage et jouer le dâs6s- 

poir bourlesque avec assez de naturel pour qu'on en soit Egays et attrist& en meme 

temps comme d'un fait r6el. Ces hommes maigres et imberbes ne sont pas rares 

dans nos campagnes et, chose âtrange, ce sont parfois' les plus remarquables pour 

la force musculaire, Aprâs que le malheur de la femme est constate, les jeunes 

gens de la noce Vengagent î laisser l& son ivregne de mari et ă se divertir avec 

cux. Il lui offrent le bras et Ventrainent. Peu ă peu elle s'abandonne, s'âgaye et 

se met î courir. tantât avec lun, tantât avec Vautre, prenant des allures dâver- . 

gondâes, nourelle moralit& linconduite du mari provoque et amâne celle de la 

femme, lo paien se râveille alors de son ivresse, il cherche - des -yeux să com- 

pagne, s'arme d'une corde et d'un bâton et court aprâs elle. On le fait courir, on 

se cache; on passe la femme de un î Vautre, on essaye de la distraire et de trom- . 

per le jaloux. Ses amis s'efforcent de Penivrer. Enfin îl rejoint son infidtle et veut 

la battro. Ce qutil y a de plus râel et de mieux observe dans cette parodie des mi- 

stres de la vie conjugale. c'est que le jaloax ne s'attaque jamais d ceux qui lui 

enlăve sa femme. Il est fort poli et prudent avec cux, il ne veut. s'en prendre qu'ă 

la coupable parce qu'elle est cense ne pouvoir lui râsister. Mais, au moment oii 

il l&ve son bâton et apprâte sa corde pour attacher la dslinquante, tous les hommes 

de la noce stinterposent ct se jettent entre les deux €poux. Ne la battez pus! Xe 

battez jamais votre femme ! et la formule qui se râpâte ă sa tiât& dans ces scenes, 

On desarme le mari, on le force & pardonner, & embrasser. sa femme et bientât il 

aftecte de Paimer plus que jamais. Il sten va bras dessus avec elle, en chantant 

ei en dansan: jusqu'ă ce qmun nouvel acces d'ivresse le face xouler par terre; 

et. alors recommencent les lamentations de la femme, son dâcouragement, ses ga- 

rements simules: la jalousie du mari, Pintervention da voisin et le racommode- . 

ment. Il y a dans tout cela un enseignement naif, grossier mâme qui sent fort son 

origine moyen-âge, mais qui fait toujours impression si non sur les mari€s, trop 

amoureux ou xaisonnables, aujourd'hui pour en avoir besoin, du moins sur les en- . 

fants et les adolescents. Le paien effraye et dâgoâte tellement les jeunes files en . 

courant apris elle et en feignant de vouloir les embrasser, qu'elles fuient avec une 

&motion qui n'a rien de jouă. Sa face barbonilite et son grand biâton (inoflensif pour- 

tant) font jeter les hauts cris aux marmots. C'est de la comâdie de meurs ă L'&- 

tat le plus, 6lEmentaire, mais aussi le plus frappant.
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plântatii bine 'n pămînti, dice flăcăilorii: „acumuLi acum, băeți, 
iea, să vedemi puterea, nu mă daţi de ruşine, că vădit fetele. 
Atunci flăcăii ce nu facii ca să se urce pe pară, mânile le 
lunecă, varsă sudori de mârte, dar toti nu se lasă, îi v&dă 
fetele și pace, şi că sciu că 'naintea femei vitejia-i înainte 
de tâte. Așa, dice femeea, din Păunașulă codrilorii: 

Ba nu, nu, bădiță frate, 

Că voi luptă pe dreptate 

Și ori-care a birui 

Ei cu dinsulă moi iubi. 1) 

Sau cum e obiceiul Româncei de a dice: 

Mi-i dragii omul ce se luptă din putere 
ŞI care în veci nu cere 
Ajutoră de la muiere. 

Și nu rari se întâmplă ca flăcăulă să ajungă la, batistă. 
După ce s'aii încercatii însă toți flăcăii și vădă că nu potă 
Și nu potii isbuti de-a ajunge în vârful parului, cinstescă 
pe socrulă celi mare c'o oca sati două de rachii pentru a 
le învoi a da parulă la pămintă. | 

La, Românii din tâte părțile, dendată ce sa săvârșită 
masa de cununie, toți nuntașii se prindă la jocii, ce dureză 
pân'aprâpe de către sră, cam cu următârele jocuri : 
Alămaia Biru-i grei 
Alivencele , Blănăresca, Blănăresce 
Areanaua Bobâlca 
Ardelenca, Ardelenesce, Ardelencsca Boghâsea, Boghecuţa 
Armănesca, Arminâsca | Bâri oiță 
Arnăuţesca, Arniutu Boitănesce 
Băițelulă Bolovănelu 
Baraboiă Brașovânca, Brașovenesce 
Bătuta Brânza 
Beracea " Brâulă de doi 
Bârlădenca Brâulă de mână 

  

1) Alecsandri, Poesii populare, 1866, Păunaşulii Codriloră, p. 24,
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Brâuli nevestei 
Brâuşoruliă 

Brusturânca, Brusturâsca 

Brutăresca 

Bujoreluli 

Bulgăresca, Bulgăraşulii, Bulgăresce 

Busuioculi 
Calamandrosuli 
Ca la ușa cortului 

Ca la prezna 

Călină 

Călușelulii, Călușarulii, Călușeresca, 
[Călușăresce 

Cardaşu 

Căţâua 
Căzăcâsea, Căzăcesce V 

Ciauşuli 

Ciardaşulă 
Cerchezâsea, 

Cernita 
Cetvrarna 
Chindia, Chindica 

Cimpoiulit |. 

Ciamșea, 
Ciobinâsca, Ciobănesce 

Ciocălăi 
Ciocârlanuli, Ciocârlia 

Clopoţelulii 

Cojocăresea 

Colomeica, Colomeea 

Corăbiasca 

Coșărelulă 
Cracăuanca 

Crăiţele 
Cucu 
Curdâsca, 

De brâă 

De doi 
Delânca, Delencuţa 

Drăguleţulii 

Drumul dracului - 

Două părți 
Dura?n bătae 

Elbasana 

Epuresca 
Fârliconda 

Flâre albă 

Floricică 

Fluerașulii 

Focşin6sca. 

Gălaţenea 

Giambarale 

-Ghimpele 

Gândulă dracului 

Gându mâţei 

Grecâsca, Grâca, Grecesce 

Hora 

Haiducâsca 

Hanguli 

Hi căţâua 

Hârlăuanca 

Hora de a mâna 

Hora de brâii 

Hora de doi 

Hora de la Bobeni 

Hora moldovenescă 

Hora ?n două părţi 

Hora, ?n drâpta 
Hora ?n stânga 

Hora miresei 

Hora peste piciori 

Hora ţesută 

Haita, 

Irmeliculi | 

Jidanea, Jidăncuţa, Jidovesca, Jido- 

[vesce 

S 

Jocul de doi 

Joculă de mână



Joculii miresei 

Joculi în basmale 
Joculă nevestei 
Lăzâsca 

Leștsca, Leşesce / 
Măgăruși 

Marghidla, Marira, Mariţica 
Mâţa 

Mocăncuţa, Mocănâsca, Mociinesce 
Moldovenâsea 

Moroşenesca 
Moșneguţu 

Munten6sca 
Mușamaua, 
Naframa 

Nătănga, 

Nemţu, Nemţesca, Nemţișorii 
Nunesea, 

Olendra 

Oltenca,- Oltenașulă, Oltenesca,. Ol- 
[tenesce 

Opinca 

Ovrescu 
Ostrovânca 

Ovăsuli 
Păhărele 

Pandelașulii 
Păpușasca, Păpuşesce, Pipușăresce 
Piperulă 

Pânză ?ncăleită 
Piţigoiulă 

Priboiultă 

Pristandaiia 

Procovanca 
Raculă 
Rața 

Restemulii 
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Rusesca, Rusesce v 
Sabărelulii 
Sălcidra 

Săltata 

Sănătorița 

Serbâsca, Sârbesce, Sârbulă, Sârbsca 
Scopiansea 
Slăniculi 

Sorocovăţuliă 
Străuanesca, 
Sirto 

Şapla. 

Șarampoiuliă 
Șchi6pa 
Ştejaruliă 
Ştiopa 

Tanganica 

Tesco 

'Ticvesii 

Tindechea 
Tristenica 

Tropca 
'Țăpoiulă 

Țărănâsca, 'Ţărănesce 
Țărușuli 
Țiganca 

Țiitura, 

Ținţaruliă 

Ţuţănesca 

'Țuţueanca | 

Ungurânulă, Unguresca, Unguresce 
Ursărâsca - 
Vasilea 

Vlidenea 

Zangara 

Zoralia
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12. Masa cea mare. 

După ce s'au împrăștiată toți nuntașii, vornicelulă înto- 
vărăşitii de' doi gospodari pornesce la poftire pentru masa, 
cea, mare. Vornicelulii, ţine într'o mână 'garifa -de -vini, 
iar în cea-laltă, paharulă, cinstindii pe toți Gmenii ce-i în- 
timpină ?n cale, și așa, cutreeră toti satulă din casă 'n casă; 
când intră ?n casă dai moi întâiă s6ra bună, umple paha- 
rulii, cinstesce la gospodari, la gospodină și la, ai casei, 

dicândii : | - 

V& poftesce jupânulii mire, 
Şi jupântsa mirâsă, 

Și socrii cei mari, 
Și nunii cei mari, 

Și noi ostenitori, 
Caveţi şi dumnea-vâstră fete şi feciori 

Şi vomă sta şi noi mână d'ajutorii.: 

Și luându-și sera, bună se ducă, poftindiă la, fie-care: casă 
şi răi şi bună și care cum pâte şi cum îlă trage inima, face 

cinste nunţii. 

Masa, cea mare se gătesce la casa mirelui curati, fru- 

mosii, jură împrejuri aședate bucăţi de mălaii şi de pâne 

totă clituri clituri. Pe masă de-arândulă stai înșirate stră- 
chinile cu mâncare, şi lângă ele garafele cu rachiă. În mij- 
loculii mesei îi o pâne mare frumâsă, în care stai înfipte 

lumînările de cununie, împodobite,. cum se -găsescii şi cari 

ardă câtă ţine masa. 

După ce s'aii adunati cea mai mare parte din 6meni 
şi când numai să se pue la, masă,. câți-va din nuntaşi cu 

mirele şi cu lăutarii aducă pe nună. Graeniă totii zorescii 
să se aședs la masă, dar nunulă celi mare toti întârdie dor 

orit fi adunaţi cu toţii, în sfirșiti când se audi cântândi 
cocoşii, nunuli celi mare strigă la lăutari: „diceţi bre de 

masă şi ei începii a cânta:
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Foie verde de matasă 

Mai poftimi boeri la masă, 
Că destulă de când gucați 

Mai poftimi de ospătați. 

Iar vornicelulă dice: 

Buna, vremea,. buna vremea, 
La dumnea-vâstră cinstiți meseni, 

Cari v'aii adunată Dumnedei 
La, acâstă masă 

Frumosă, 

Meseni dumnea-vâstră, 

Pe masă, 

Față de masă, 

Peste fața de masă 

Covoriă verde, miătasă, 
Linguri zugrăvite, 

Pentru dumnea-vâstră meseni gătite. 

Bucate preparate, 
Şofranate, 

Pentru dumnea-vâstră gătate. 
Poftimă luaţi, 

Și ospătați, 
ȘI nu bănuiți. 

Poftimii care cu lingurița, 

Care cu farculița, 
Și care maveţi linguriţă şi furculiță, 
Daţi la mine de sciință, 

Că pună alba la căruță, 

Și pleci la tergă la Olteniţă, 
Testâua de furculiţe, 
Câte-o leiţă, 

Și mă ducă și prin: Galați, 
Testâua câte doi sfanți, 

Numai făptura li-i: cam rea, 

Că n'ai de ce le ţin, 

Şi de nici atunci nu veţi ave, 

Rupeţi cu mânele, 

Ca jupânuli mirele.
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Atunci toți facii rotă pe după masă, preotulii și cu das- 

călult în loculii celt mai de cinste, apoi nunulii, mirii ŞI ceă- 

lalţă âmeni de-arândult. | 

În Transilvania toti 6spetele aduce cu sine câte ceva - 

de ale mâncării: pui, găină (cum îi dice grăitorulii, huhurezii), 

colaci, mere, vină, rachiii, pogacele și altele, cari se numesci 

cinste sait daruri. Două nâmuri d'ale mirelui, cară at strînsit 

cinstele şi cari ai îngrijită de ele, le aduci acuma pe rendit 

şi le aşâză pe masă. Grăitoruli mirelui a fostii şi elii întru 

ajutoră şi aducândă darurile, care de la cine este, căci tre- 

pue să scimi, că asemenea 6meni se alegi isteți şi cu ţinere 

de minte şi nu cum-va să uite de la cine anume cutare dară. 

Când tâte cinstele sunt pe masă, grăitorulă iea una "n 

mână, o desvelesce din felegă și luând într'o mână felega 

iar în cea-laltă cinstea, de pildă, unt colacii, dice: „a cui pâte 

fi cinstea, asta? şi răspunde bună 6ră „a (cutăruia)).* 

„Dâmne măresce cinstea cutăruia, sporesce-i, domne, vir- 

tutea, că şi ca a cinstiti pe gasda nostră cu unii dară mân- 

dru și frumosi din pelița lui Christosii, şi de nu este ade- 

vărati dice așa: . 

De unde să ajunge din gură în gură 

Toti se fiţi cu voe bună. 

Atunci închină cu plosca de rachiii la toți, gustă din 

colaci sait găină friptă: apoi strigă cinstele toti cu aceiaşi 

rânduială, asemănându-și vorbele „cu soiulii cinstci şi acesta. 

cu tâte cinstele se petreci. 

In Dobrogea numai la țăranii din Alibechioi, când 6menii 

se adună la masa, cea mare, fie-care duce cu sine o ploscă, 

cu rachiii, brânză, smântână, friptură sa ork-ce mâncare le 

poftesce sufletul și la masă fie-care nuntaşi cinstesce pe 

pe miri, pe socri şapoi pe toți cei-l-alţă 6meni de-arândulit 

cu bucatele aduse de acasă. Acesti obiceiii lam mai găsitit 

încă şi la Macedoneni.
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In Transilvania, - când S'apucă de mâncare, iată ce se 
dice după, Benedictă -Viciu: 

“Tubiţii mei prietini, 
Masa este pregătită 
Cu linguri, cuțite, 
Taere, furcuțe, 
Cuprindându-și dar fie-care loculă 
Gasda așa dice, bate-Parii noroculă, 
Mâncările pe nasă să nu se recâscă 
Că prin încăldire lucrul să ne facă. 
Precum vedeți dar 
Aici felul întăiă ni s?a adusă 
Şi ca nu cum-va să-lă verse, 
Mereă rugăciuni amă spusă, 
Jupân6sa socăciță 
Nu le-a pre tare sărată, 
Gândindă că dumnea-vâstră 
VE place cam pipărată. 
ME rogă cu vorbă scurtuţă, 
Prindeţi linguri și fureuţe, 
Gasda are voe bună, 
Dacă cu toți *mpreună 
Mesenii voioși s'arată, 
Mâncândă acuma îndată. 
Placă-vă, că nu-i ferhinte, 
Nu-i mazăre, nici linte, 
Nici hrișcă, nică alacă 
Că nu s'a făcută de jaciă; 
Că-i mâncare românâscă, 
Cine-a mânca să trăiască, 
Diplașulă cu a lui tocmire 
Schimbă a tuturor fire, 
Că răsunândă cârda bine 
Se bucură fie-cine, 
Cum dicala şș'o pornesce 
Toti omulă se veselesce, 
Când dar va mânca din aste bucate, 
Poftimu-i ei și gasda
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Să-i fie spre sănătate, 
Așa dar fie şi care 
Să se apuce de mâncare. 

Ali “doilea felă, curechiulă. 

Aici e curechiulă, 

Gătită cu marafeturi, 
Precum e şi carul 

Ferecatii cu gânjuri. 
Asta-i a Românului 

Plăcută mâncare, 

Gătită cu dresuri 
De mare mirare. 
Făcută cu gălusce, 
Cu borșă de pe husce, 
Îlă mănâncă şi domnii 

Cu mare iubire, 
Ba și călugării de la mănăstire. 

Luaţi dar și mâncaţi 
Imbiaţi nu așteptați, 
Că gasda nu ne-a *mbia, 

Chiar acum mi-a făcut semnă, 

Ca să nu vă mai îndemnă. 

După dinsulă nu vă uitaţi, 
De mine să ascultați, 

De mâncare vapucaţi. . 

Așa dară fie-care, 
Să s'apuce de mâncare, 
Ca mâneca nu-i lucru mare 

Şi să bemă cu cumpătare. 

Până mănâncă. 

Se dice mila părintelui, 

Bine-cuvîntarea fiului, 

Darulă Duhului sântii 
Cântă e de lu apusă pân'la răsărit, 
De la mâqă n6pte, pân'la medă di, 

Şi să-și pună Dumneqei mila 
Pe toţi popii,
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Pe toţi protopopii, 
Pe toți vlădicii, 
Pe toți mitropoliţii, 

Pe toți patriarchii, | 

Pe toți diecii, 
Să-și pue Dumnedei mila 
Şi pe acești doi tineri, 

Să fie iubiţi unulă altuia 
Ca vara, 

Ca primă-vara, 

Ca tomna cea bogată, 
Şi de tote "mbelșugată, 

“Ca piperulă Greciloră, 

Ca, sarea, berbeciloră, 
Ca otava juncilorii, 

Ca mtrulă roșu copiiloră, 

Ca bostanuli porcilorii, 
Ca vinarsulă popilori, 

Ca joculiă feteloră, 

Ca tergulă nevestelorii, 
Ca ţiganulă dracului. 

Dar dumnea-ta, mire, de ce ai dati pe gânduri? 
Dor pentru Secui, care portă scânduri? 

Lasă aste gânduri, nu gândi la nime 
Să bemii, să ne veselimii, că ne-a fi mai bine. 

Și cinstindă la mirsă dicu:: 

Veselă-i miresa 

Acum nu târce lână, 

Numai câtii amă vedut'o 

Cu paharu ?n mână. 

Dumnedeiă să-i dea 

Toti vesele gânduri. 
Dea și nunului 
“Copărşeii de scânduri. 

Ali Ill-lea felă. 
Aice carne de vită, 

Cu sosii bună și cu hireană,
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Totă cu de-aceste trăise 
Și patriarchuli Avramii. 

După carne e bunii vinulă, 
Pentru aceea dar beți, | 
La pahară, useaţi-i fundul, 
Şi din tăerii totă mâncaţi. 

Trage, trage, măi ţigane, 
Că-i bunii vinulă după carne, 
Dar nu-lă beţi în supărare, 
Nu e aici comandare, | 

De aceea în voe bună 

Să bemă toţi noi împreună, 
Să, bemă, să ne veselimă, 
Pinavemi pe masă vină. 

Să trăiască gasdele, 

Si ne umple vasele, 
Să bemă cu paharele, 

Ba și cu canceauele. 

Până mănâncă. Inchinare. 

Beţi, meseni, și veseliți, 

De nimici nu gândiţi, 

Că buţile-să tote pline, 

Cepurile strînse bine, 

Ba și popa și diaconul 
Încă umblă totii ca raculă, 

Călăreţulă și voiniculi 
Răsturnaţi cu prăvăliculă, 

Ceterașulă, Contorașulii 
Na lipsă de arendașuli, 

Când pune cupa la gură 

Varsă ?n gură ca ?ntr'o șură. 

Jupânesa socăciță 

Strecură vină pria sâtiță, 

Gândesce că-i zâma, acră, 

Nu scie ce să mai facă; 

lar nuna ca o muere 
Nu se 'lasă de scădere; 

D'apoi să vedeţi pe nunulit 
  

Sevastos, Nunta 19
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Cu gâtulă săi largi ca tunulă, 

Ca butuculă celă de rotă. 
Cercuită cu feri tstă, 

Că urâtă cu obedarulă, 

Nu-l stâmperi nică cu șuștarulii; 
De șuștarulă i se pare 
Nu destulă spre stâmpărare, 
Mergă, sue-se pe bute 

Şi de-acolo să s'ajute. 

Vivat, vivat să trăâscă 

Mirele cu u sa mirâsă. 

La copturile de aluatii. 

lată că ni s'aă -adusi și copturile 
Placă-vă şi, gustați dintr'ensele, 

Că gasda a plătită 
Cinci sute de galbeni, 

„Pentru că le-a pregătitiă; 
Placă-vă, că-să fârte dulci, 

Făcute cu zahără şi cu nuci, 
Cu miere, cu măsline, 

Cu stafide, cu smochine, 

Cu nucșdre, 
Cu cuișore, 
Cu ghimberi, 

Cu piperă, 

Cu multe alte soiuri 
De bune diresuri; 

Ware s6țen în lume 

Plăcinta cea bună, 

Căci aceea face, 

La omit 'rânză plină, 

Bătrânii din legea veche, 

Trăiaă mai îndelungată 

Pentru că pe acea vreme, 
Totă plăcintă aă mâncată. 

Până mănâncă 
(luândă o sticlă în mână.) - 

Glaja încă multă ajută, 

Când o potii ved6 umplută,
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Căci câti: omulă glaja de guri atinge, 
Totă supărarea pe loci i-se stinge. 

Acesta aduce și voia cea bună, 
Că Wacum se strînge, cu toţi împreună. 

Vivat, vivat să trăescă 

Mirele cu a sa miresă. 

Altă închinare 

(către miri.) 

Vă poftesci din năravii vechii, 

Trei cădi pline cu curechii, . 
Slănini grase, cârnaţi lungi, 

Pân' la tâmnă să te-ajungi. 

Buţi pline cu vinii alesi, 
Coșuri pline cu grâii și ovăză, 

Ce pe multe și multă ai. 
Carii noi bine ferecată, 

Plugă alesi și înferatiă, 

Patru vacă şi boi frumoși, 
Şepte găini şuniă cocoșă, 
Ţece gâște șunii gâscoiii, 
Dece rațe şunii răţoiă, 

Patru scrâfe cu purcei 

Cu porearuli după ei, 

Grădini pline cu pomi buni, 
Persici, meri, peri, pruni, aluni, 

Butuci groși mari din păduri, 

Fână și pae din câmpuri. 

Poftescă încă tuturorii 

Bună r6dă xiiloră, 

Fete mari feciorilori, 

Şi neveste mirilor, 

Să nu rupă credința 
Cui i-a plăcută Anuţa; 

Trăâscă cu acelă bărbat, 

Cu care s'a cununatiă. 

Înduratuli Dumnedeii 
Să vă ferâscă de răi, 
Şi să trăiţi fără nori, 

Anii cinci-deci de trei ori.
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Versă la masă. 

Hai hop, vinu-i buni, 
Sciă, că-i place şi la nună. 
Ploscuţa mea, iubitii vasă, 

u Pasăre cu dulce glasii. 
Ei cu tine mt mângâiă 
Când te văd la căpătâiă. 
Vinulii e frate de cruce, 
Pelincuţă, soră, dulce, 
Pus'am gândă, că nu te-oi b6, 
Nu te-oi bea de n'oi ave, 
În tâtă vieța mea. 
Și amă pusă și jurămîntii, 
Dar tu nu-mi mai eși din gândă 
ȘI mi'ași jura şi mai r&ă, 
Dar mă temă de Dumnedei. 

În Muntenia se obicinuesce următrea poftire : 

Masă frumosă, 
Meseni, dumnea-vostră, 

Din cinste să cinstiți, 
Din bucate să ospătați 
Şi de vă vori păr6 nesărate, 
Este Ocna cam departe 
Peste multe dâluri ?nalte; 
Iar de-oră fi nepiperate, 
Țarigrad și mai departe; 
lar de oră fi nefierte, 
Să credeți că n'amă avutii lemne tăete; 
lar eii vădă că staţi, 
Şi m'așteptaţi, 

Cori trebui furculiţe, 
Amă trimisi în tergă la Ioniţă, 
Testeaua, câte o leiţă; 
De n'oră găsi, 
S'orii întârce prin .Buzăă, 
Că, testeaua i câte-uniă lei, 
Cu mănuchi de ciocălăi; 
Şi. vădă că zăbovimi,
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Și are să fie cam târdiiă, 
Mai bine să ne hrănimă; 
Să luămă cu mânele cari le avemă. 

lar de vă temeţi de altă înșelăciune, 
De câti a peri o cinstită 

Masă frumâsă, 

Mai bine să trăimă cu toți; 
Iar de nu, guste stolniculi, 
Că totu-i ună lemni bună, 
De arsi în baltă. 

După ce sa mâncati borșuli, ce de obiceiit se face de 
carne de porcii, de vacă, mai rari de pasere; găluştele, mai 

alesi cu crupe de păpuşoiii, apoi felă de felii de mâncări cu 

carne, cu legume saii verdeturi; vine ?n urmă plachia, de pâ- 

satii, apoi meșniţă, ghițmani și alte multe, multe ca după 
puterea, gospodaralul; la urmă vornicelulit aduce găina, Ju- 
când'o şi cântândă: j :. 

Ajungă-te voe bună, 

sIupâne nun mare, 

Și pe dumnea-vostră, meseni, 

"Că iată se închină 

Cinstiteloră dumnea-voastre fețe, 

“Cu o drochie mică, 

Mică, mică, | 

Câtii o nucă, 

Dar voia asupra feţeloriă dumnea-vâstră 

Să fie mare “ 

"Că dumnea-lorii, de voriă trăi, 

“Drochia s'a mări, 
Şi voia dumnea-vâstră 

Va împlini. 

Pofiimi de ţine . 

Să-ţi fie de bine.. 

Dicându acestea, pune dinaintea nunului găina acoperită, 
care o păzesce cu ochii, fiindu-i 6re cum de ao ţin€ cu 

„ mâna dea binele. De-o dată ună omii din alti capătă de 

masă strigă:
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| — EX cinstite nunti mare, şi în vreme ce nunuli as- 
cultă, cele ce i se spună, uni altulu îi fură găina cu totulii 
și în loculă ci punii o altă strachină acoperită. 

Nunulu, după ce şi-a dată r&spunsuli, dice: 
—Deacum să vă înfruptii pe toți din cloşca mea, Și n'a- 

_pucă bine să rădice strachina, de-o dată o păsărică (vrabie, 
ci6ră) sai altă pasere vie, fâl, fâl, fâl pe deasupra capete- 
lori, și atuncă ce mai hazii și ce mai risete. 

Nunuli celi mare: — N'amă sciută et că sunt tâlhari 
la, masă, că băgami bine de scmă la găină. 
Vinovatul, — Bu ți-oi spune păgubașulii. 

| Nunulă. — Păgubașuli ţi Pam spusi ei, dar îmi tre- 
bue tâlharulă şi, de ţi-i așa povestea, mă prindă că duim- 
nea-ta, ești tâlharulu ce mi-a furati cloşca de pe ouă. 

Vinovatulii. — Să-i sară cloşca, celui 'ce a văduti ochii, 
așa jorii, așa să chiorăscă, că dumi-tale domnule nuni mare, 
cinc ţi-a furată cojoculă, la mine i-a, fostii locului, să sciă bine, 
că Lol b6, înapoi nu oi av6; apoi scâte marturi câţi-va, 
gospodari, cum că nu-lă sciu de tâlhari, ȘI că singuri nu 
se potă dumeri de unde a pututii veni păsărica. 1) 

Nunulă celă mare. — Bine, bine, lăsaţi! destulă, că 
de acuma vă crediă. - 

Atunci s6era, cea mare aduce o strachină ŞI 0 cană sait 
unii cofăelă de apă, iar socruli uni peșchiră. După ce ai 
pregătitii de spălată, nunii ţină mânele pe strachină, nu- 
nul deasupra, iar nuna, dedesubt, și mirele apucândii. cofă- 

  

1) Gabernatis, Usi nuziali in Italia: simbolo fallico sembrano gli uccelletti vivi 
che presso il Lago Maggiore e nelP'Arpinate portano ancora in tavola, sotto un co- 
perchio, agli sposi. E un altro simbolo fallico contiene certamente il tacchino ornato 
di nastri rossi, che a Riva di Chieri în Piemonte, nella campagna WAlba Monferrina | 
e anche in Ispagna dopo Caballero, in Cuentos, y poesias populares andaluces nel 
cuento che s'intitula: 

„La suegra del diablo. „Siendo para Pamfila e] pelar la pava una perspectiva 
mas halagiăeiia que la caldera de la lejia, dejă que se degaiiotase sn madre y aca- 
di6 ă la reja.t
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eluli de târtă, în timpii ce mirâsa-lu ţine de dâgă de josii, 

târnă nunilori de spălatii pe mâni. | 

După ce sai spălatii, nunulii aruncă în strachină trei 

parale de argintii, socru-i pune .pe -mâni. peşchirulii, iaz s6- 

cra dă nunei casâncă şi ce o mai întindă femeile! numai ce 

le audi: 

Mai daţi-o şi pe la noi, 

S'o cătămii de lătunoi. 

Toti s6era varsă apă din strachină la rădăcina unui co- 

pacii, iar banii îi dă în mâna miresei, de-i stringe pentru 

mârte când pune crucei de câră în mâna mortului. 

În multe sate din munţii Moldovei este acesti obiceiii. 

Scera, după ce a ştersii strachina, o aduce din 'naintea 

nunului şi are să slujască de strînsii banii. 

În Transilvania loculă străchiniă îlă ţine o căâldare de 

aramă dăruită de nuni. o 

_ Vorniceluli aduce pe ună talgerii două păhăruţe de ra- 

chiii și le închină nunilorii: 

Bună vremea, bună vremea, 

Cinstite nunii mare, 
Că se închină finii dumnea-vostră, 
Cu nişte păhăruțe dulci; 
Vremea ne-a fostii mai demulti, 

Dar noi nu ne-am pricepută. 

Acum ajungă-te voia bună 

La, pahare pline, 

La cuvinte bune: 
Că-i vină de la Odobesci, 

Să cinstesci, să te veselesci, 

Întorsă prin cr ace, 

Tare-i bunii și: dulce, 

„Adusă pe la Cotnari, 
Să bagi mâna în buzunară, 

Să cauţi ună sabașii de cei mari,
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Să dai la cei lăutari; 

Iar fie cât de mărunte, 

Numai să fie multe, 

Fie şi mărunţele 

Numai să fie rubiele, 

Poftimă și ţine, 
Să-ţi fie de bine. 

Ală închinare, 

Bună vremea, masă frumâsă, 
Meseni dumnea-vâstră, 
Că sâra a înserată 
ȘI noi pahare nami închinată; 
Mai de grabă sai căduti 
Nimeni nu s'aă pricepută; 
Noi pahare ami închina 
Pe când Dumnedei a vrea. 
Poftimi de cinstesce 
Cinstesce și veselesce, 
Că mi-i gându a te cinsti 
Cu vinii dulce 
De la cruce, 

Să trăâscă cel ce aduce; 
Vini adusă din Odobesci 
Cu care mari mocănesci, 
Toti să bei să veselesci, 

Chefuşorulă să ?mplinescă, 
* PI a La Dumnedeă să gântlesci. 

„Ad închinare. 

Bună vremea, bună vremea, 

Scra a înserată 
Şi noi pahare dulci n'amă închinată, 
Se închină jupânuliă mire 
Cu păhăreie 
Măyrmurtle, 

Vinii de Odobesei, 

Cu grei îli pornesci. 
Viră mâna ?n buzunară,
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Şi seste ună puișorii la lăutari; 

Iar se râgă să primiţi 

Şi să nu bănuiţi, 

Şi bine să dea milostivulă Damnedeii, 

Că așa mă rogi și ei. 

Alta. 

Buna, vremea, buna, vremea, 

Domnule nunii mare, 
Câsulu a sosită, 

Noi cu pahare dulci ne-amiă pornită, 

Cu păhăruţe pline 

Cu cuvinte bune. 
Ista-i vinu de Odobesti, 

Să bei să te veselesci, 
Şi vină din delulă lui Păuni 

Ca să bei ca uni nebună. 

Dă unii Napoleoni frumosi, 

Să fie tinerilorii de folosă. 
Ei la tineri moi ruda 

Şi Napoleonuli mi oră imprumuta, 

Pentru ca să mă duci în târgi 

Să cumpără la lăutari 

Câte-unii sumani de scorță 

Şi câte-o pereche de opirici nodurdse ; 

Şi mâne dimincţă am să-i scotă 

In capul satului, 

Să-i dai mamei dracului. 

Alta. 

Buna vremea, buna vremea, 

Cinstiţi nuni mari: 

Sâra din astă sâră a înserati, 

Noi păhărele dulci la nunii cei mari 

Namiă închinată, 

Fost'a vremea de de multii, 

Dar noi nu ne-amii priceputi. 

Poftimi, poftimii ” 

Pahară de vină.
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Vină de Odobesti, 

Cum cinstescă, 

Cum plătesci ; 
Şi adusi prin vale de la Ootnati, 
Să, vîri mâna în buzunară 
Să scoţi unii galbenă și vună icosarii 
Să dai și la liutari. 
Poftimiă, poftimi, 
Jupâne nună mare, 
Pahare dulci, | 
De la finii dumnea-vâstri pregătiţi, 
Cu zahare zaharite, 
Cu miere ?ndulcite, 
Pentru dumnea-vâstră gătite. 
Nu-să pahare "'ndulcite, 
Da-si cu vină de la Cotnari, 
Să vâri mâna, în buzunariă, 
Să, scoţi vr'o doi trei stâlpari, 
Să daţi pe la lăutari. 

= Nunulă celt mare luândă paharulii în mână, închină la. 
tineri : 

Dumnedeii să vă dea sănătate 
Şi să vă bucure, 

Precum s'a bucurati Avram, 
Când a luatii toiagulit în mână, 
Ne-avendă rădăcină, 
Și uscati fiindă, 
Ia blagoslovitiă, 
Şi ?n 40 de părți a înfrundită. 
Și să vă mai bucure Dumnedei, 
Cum s'a bucurati. împăratulă Constantiniă, 
Cu maică-sa, Elena, 
Când a aflată cinstita cruce, 
Care ni se chiamă nout 
Armă dulce, | 
Să v& mai bucure Dumnedei, 
Cum s'a bucurati fericitul Noe, 
Când Pa scosă din corabie pe uscată,
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Și a mulţumită lui Dumnedei 5 - 

„Că Pa mântuită 

De faptă şi de potopă. 

Să vă mai bucure Dumnedei, 

Cu cele patru fericite daruri : 

Bogăția lui lov, | 
Frumuseţea, lui Iosif, 

Tăria lui Samson, 

Înţelepciunea lui Solomon. 

Şi acestii paharii de vină 

Să vă fie de multă bine, 

La mulţi ani, amin. 

Si dicândi acestea, pune darulu sâă în strachină sa căl- 

dare, în faţa nuntașilorii, dicându: 

4 Pottimă, finiloră, 

' De la noi pocinocii, 

- De la Dumnedeii norocă, 

De la noi puţină, 

De la. Dumnedeă multă. 

Vorniceluli iar umple două păhăruţe cu rachiii, le pune 

pe talgerii alăturea, aș6dă, davurile (peşchirii, casîncă, naframă), 

sati ce sentâmplă şi închină cam aşa la fie-care pereche de 

gospodarii : | 

Poftimii jupâne (cutare), - 

Pihărele dulci 

De la tinerii de Dumnedei coronaţi ; 

Nu staţi boeri dumnea-vâstră ; 

Cinstiţi vină din dâlă, de la cruce, 

Că Dâmne! tare-i buni și dulce; 

Să mi te prindi cu mânele 

De baerele punati, 

Să scoţi vr'o câţi-va gălbinașă 

Şi vro câți-va icosaraşi . 

Si daţi pe la lăutarași ; 

Căă vinul din Odobesti, 

Cum îli cinstesci
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Să-lă plătesci, 
Și dă puțintelulă tău 
Noroculă dă Dumnedeii. 

Poftim pahare de vină, 
Vină de la Odobesci, 
Să pui mâna să primescă. 
Vinu-i bunii şi mermezită 
Culesă tâmna mai târziă, 
Ca să-ți” facă guriţa leică 
Și pântecele balercă, 
Vîră mâna ?n buzunară 
Scote ună galbenă de cei mari 
Plătesce la lăutari, 
Ca fostii vremea mai de multă, 
Dar noi nu ne-umă pricepută ; 
Celă cu vina să pue mâna, 
Dar dacă nu-i vrea, 
Și nu-i cinsti, 
Nici nu-i plăti. 

Cândă închină la ciubotarii, dici : 

Frunduliţă arțărașă, 
Săracu ciubotarașă, 
Toti împunge 
Şi străpunge, 
Şi parale 

Nu-i ajunge. 

lar la ferară închină: 

Frunqă verde stejerașă, 
Oi straculă fierărașă, . 
Cum se jcă. ?n gălbinași 
Gălbinași totă roșiori 
Pe lături cu zâmțișoră; 
Iară ferăriţelu 
Cum păzesciă cotruțele 
Intocmai ca mâţele.
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Și: Toţi dai darul 
Când pună paharulă. 

Dicândi : De la noi puţinii 
x De la Dumnedeii multi, 

De la noi bani de- aramă, şi de- argintii, 

De la Dumnedeii norocii, 

Şi spori, , 

Și isvoră! 

Afară de bani, nuntaşii poti g giurui vitelă, Gie, mieliă, pur- 

cel, cocoșii, găină sati chiar şi ouă, poti să dea legume şi 

pâne albă, fie o merţă, o diminlie sait baniţă, ba chiar mer- 

tică și căușii nu-i răi. | | 
“Câte unulii din nuntași îi ureză încă: 

Acestă, casă ce se zidesce, 
Să, se zidâscă pe locuri 

Cu norocuri, 

Pe temelie 

Cu bucurie ; 
Jar dumnea-ta, jupâne mire, 

Şi dumnea-ta, jupân6să mirâsă, 

Să vă trimetă Dumnedei | 
Cele patru bunătăţi ale pămîntului :. 
Corână crăiască, 

Stea împărătescă, 

Scauni. domnescii, 

Toiagii stăpânescă, 

Să trăiţi, 
Să stăpâniți 
Pămiîntulă, să-lă înmalţiţi, 

Lui Duimnedei săi mulţumiţi. 

Şi forte vă mulţumescă, 

De istă pahar gălbioră 

Ca dintrană vârf de păltioriă, 

Şi din mirodeniele tote, 

Şi să trimetă Dumnedeii sănătate . 

La, creștinstate. 

Păgânii,
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- Să-i mănânce cânii. 

Să dea ciuma ?n Turci, 
Râia ?n Jidani 

B6la ?n Tigani; 

Iar la creștinătate 

Fericire, sănătate, 
Că-să mai bune decât tâte. 

In vreme ce 6menii cinstescă și mai cu deosebire pe ne- 
veste, vorniceluli le necăjesce, dicându-le: 

Cine n'a bea de dușcă 
Să moră de pușcă, 
Cine n'a sorbi paharulii 
Să strute lăutarulă. 

. 

După, ce sai dată pahare dulci la toţă mesenii vine rân- 
duli și socriloră, mai întâi la părinții mirelui şi apol la a- 
cel ai miresti, cari pân” la, masa cea mare ai statii acasă la 
ci, fără a se arăta nici la, biserică, nici la masa de cununie, 1) 

Închină la socru: 

Fost'aă vremea de demultă, 
Dar noi nu ne-ami pricepută, 
Poftim s6ere mare de cinstesce, 
Că-i vină dulce, 
De la cruce, 
Să trăiască celă ce aduce, 
Că-i vinulă din Odobesci 
Să bei să întineresci, 
Chefuşșoru să *mplinesci, 
Nuntașii să veselesci, 
La Dumnedei să gândesci. 
Chefulă și voia bună să te ajungă, 
De la jupânulă mire 
ȘI de la jupânesa mirâsă, 
Că se închină asupra feţeloră dumnea-vostră 

  
    

1) La madre, che nelluso popolare indo-europeo non accompagna mai la figlia nt alla chiesa nă al bancheto, perchă 'deve stare în casa e a piangere soffocata delle lagrime. Gubernatis, Usi nuziali,
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Cu două păhărele poleite, 
„Ca nişte floricele dăruite, - | 
Pentru dumnea-vâstră, cinstiți părinţi, gătite. 

Din darulă lui Dumnedei, amin. 
Şi dumnea-vâstră luaţi a-nume 

De bine, și cinstiţi. 

În Dobrogea bucătărițele faci o corabie saii că -tac o 

pâne mare în două, îi seâte mezuli; iar: în mijlocii îi înfige 

o trestie, de cari legă sfori şi aţă, pe- cară întindă hârtii sai 

pânză nouă, închipuindi corabia. Sat şi-o facii din aluatii și 

o coci în cuptori. 

Când corabia-i gata, o umplu cu totă felulă de bună- 

tăţi, așază în ea chiar câte ceva din bucatele din masă. De- 

getare de la ghinda stejarului, umplute cu vină și cu rachiti, 

asemănândă paharele pline, sunt aşedate în corabie. 

"In unele sate, ca în Cerna, Pecinâga mai umplu încă 

degetare de ghinda, stejarului cu apă, cu sare, cu untii-de- 

lemnă, pe care le înfige pe corabie încă înainte de a o da 

în cuptori, pentru ca să se ţie bine, de vreme ce sprăvă- 

lindu-se, arii fi semne prevestitore de răi auguri. 

După ce Sai mântuiti cu cinstea şi darurile nuntași- 

lorii, vornicelulii aduce jucândă și darurile socrilorii. Ome- 

nii întind darurile pe amână şapoi împopoţinsză pe fie-care 

cu darulă lui. Pe socri, legânduă la capii turcesce cu șter- 

garele, mai atârnându-le câte unii peşchirii peste umeri, 

care obiceiii este și la Ruși, iar pe sâcre le înfășură în ro- 

chii sai peştimane dăruite de ginerică saii că le "mbracă pe 

deasupra, cu cămâşa de la noră, afară, de Moldova, unde 56- 

erei i-se dă cămâșă fără, gură, pentru ca să n'aibă gură "n casă. 

Câţi din părinţii miriloră se 'ntemplă ?n viâţă, chitiţă 

aşa frumosti, se prindi cu toţii de mână și uitândi bătrâ- 

neţea cu tâte greutăţile sale, parit reîntineriți cu deci și deci 

de ani .şi jocă de mănâncă pământulă; pentru ei nu-i atun- 

cea decât bucuria, şi fericirea. Toţi mesenii zidi, făcândă
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chefi și voe bună. Numai ce veci pe câte unii gospodarii, 
plecându-se la urechea nevestei: 

— Ei, ce dici babă, când ne va veni și nouă rnduli, 
— Apoi dă, când a vrea Dumnegei şi ne-a trimete 

câsulă celi bunii. i 
Până una alta găina, cea friptă a veniti la loculă ef și 

toţi strigă: „cloşea cu pui! „cloșca .cu pui li 
Cu toţii se rădică în piciore să vadă găina. Fie iarnă, 

grea, crape de geră petrele şi chiar ouăle de sub corbi, găina, 
cea friptă numai decât trebue să, fie împodobită cu meri- 
$oră, belbinoci, magheraniă, bradă, curpânii albă (ederă), mirtii 

„Saă chiar mușchi, ce-să veselia, ȘI pod6ba pămîntului în vze- 
me de bătrâneță a anului. 

Găinei îi pună la gâti salbă de rotiți de ccpă, încun- 
jurând'o cu vrăbiuţi fripte şi. făcândă mulțime de minunății, 
căci de la găina, cea, friptă se vede iscusința bucătăriţei, 
„In cele mai multe părți fripturile se cocă la cuptoră, 

după ce i-ai pusi gura și au lipiti cu lută. 
» In Muntenia de-asupra găinci punti o lingură, o farcu- 

liţă și uni cuţită, din rădăcină de nucii, ce aii menirea de 
a fi rupte de către mire, dar. de cele mar multe ori: potri- 
vesce -nunulii, să le. cresteze așa, ca de o dată să le. potă 

“Trupe mirele, ca să-ă. dică cei 6meni: „halal de fini voinici 
ce ai, numai să-ţi trăiască.“ Nunulă, punând găina dinaintea 

„mirelui, dice: :. 
— Ia să te vedemt finule câtu-mi eşti de voinici; şi de 

cum-va a uitatii nunuli să plătescă bine „bucătărițele, ca să 
“nu-i necăjescă finulu, atunci lasă pe dînsele; găina cea mai 
„bătrână din pătulă îi prinsă de friptură, ba.de multe ori 
nu se lasă numai cu atâta, ci o câsă cu aţă de cânepă, pe- 

“trecend'o chiar cu sîrmnă și co mai de.hază nu faci 6menii. 
In sfirşiti, după ce cu chit cu val a rupti găina, nuna o 
prinde, făcând'o mici fârâme, strigândii :
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Pui, pui, pui, 

Vină la cușcă să te'ncui 
Să-ţi pună mâna pe cucui. 

Şi dă fie-cărui nuntaşi câte o fărmăturică, de gustare 

dâr le-a merge bine; de aici înăinte pornescit păcăliturile 
Numai ce audi: 

Poftimii cinstite nunii mare 
Primesce poclonă de la gospodaruli cutare 

Ca fostă la venătâre | 
Şi ati împușcati o cidră (coțofană) grasă, 

Ca pentru cinstita dumi-tale faţă, al6să. 

Şi-i dă acolo te mieri ce; iar de acolo "nainte meseni 
între ei își trecu cinste, o gălușcă cusută, o: fărmăturică de 

friptură albă de sare, o vrăbiuţă friptă cu pene ; sait ce le 
plesnescii prin capi, Wor ori face Gmeniă să rîdă, după cum 

se cuvine să fie toti nuntașulă la o di sfintă de bucurie 
ca asta, că după cumu-i începutulii, aşa să. ajute Dumnedeii 

să le fie și sfirșitulu. 
D'apoi poclăzile lăutarilorit, pocăzile, poclăzile, s'oude 

strigândă. 
Nunulă celt mare:. — Uitasemii, (rădicândti glasulii) 

„Vornicelă! ună taloeră aici; și după ce i-li aduce, pune pe 
el atâtea pahare de rachiu câţi lăutari sunt şi mai alătu- 
rândă osulii peptului şi virful aripeloriă, întinde lăntarilorii. 

Lăutarulă :—D'apoi numai atâta, aţi îndurată pentru noi? 

Nunulă: — Da nică atâta nu vi se cădea, ce mai vreți? 

Aripi Vamiă dati de sburatii 

Şi peptii, cobză de cântată. 

Lăutarulă: Cine mi-a da dolia 
Să-i trăscă soţia, 

Cine mi-a da dolidra 

Să-i trăâscă soți6ra. 
  

Sevastos, Nunta. 20
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Și gospodarii, cari de cazi după cât îi lasă inima aruan- 
că bacșișulă lăntarului în. pahară sait în scripcă, ca să sune 
mai bine; numai ce audi pe unulu mai sgârcitii: 

„Cântă-ti cânteculă măi țigane şi-ţi dait și că ;* şi ce nu fa- 
ce țiganulă pentru parale, fără zăbavă i începe a-i dice: 

Să trăiască ţiganulă 

Câtă o bate cu ciocanulă, 
Câti o dice cidra cară, 

Câtă o şedea stanca în pari 

Câtă a fi făină ?n sată 
Şi curcanii de furată. 

Noi, ţiganii cu mona 

Să trăimă toti din belșug 

Sau: Eși ţiguncă de sub pati 
- Cam pusă gândi să nu te bată. 

Te trimiti cu torba ?n sati 
Ca să-mi aduci de mâncată. 
Şede ietea pe tocilă 

Ca draculă pe riidăcină. 
Aoleo! Vasile amo 

Cum te-ași face mai baro, 
Mai baro şi mai de trebiă, 
Ceordesce o iapă albă. 
Las'să fie și şolditi 
Că tetea o pune ?n tindă; 
Măcar să fie și chidră 
C'a merge tetea la moră. 
Aoleo Vasile a Stanei 
Ia scolă de po ciocane, 

De-o dată sare unulu: “da ia dă-ți pe tâpă țigane și 
vedi de la mine bacși Șişi buni“. De dată măre cli cântă 
sati spune derosti câte-ceva ţigănesce, ca de-o pildă, cum 
am auditii chemarea, apostolilorii în satulă Ghipsimane: 

Apostole amaros, 

Chidindidu micande,
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Andagao Ipsimane, 
Da tu şiule, 
Da tu tivla, mo, 

Preimido amarosiă. 

ȘI d'o dice lăntarulu: „da o sciii și pe arăpesce.“ 
— Buni, bună, di-i șaşa. 

Lăutarulă : Apostole halharade 
Geamuluzdu beronde, 
Sănsălână hălănă, 

Epsimane cheende, 

Camzulerun, beron hu. 

Atunci să vedi nuntașii, cum stai josă și se uită în 
gura lăutarilor şi zidi de se prăpădescă de limba. cea stri- 
cată şi de cuvintele cele pocite, căci pentru eli numai ro- 
mânesce-i frumosă, pe când tâte cele-lalte limbi îsii stricate, 
și pare că li se bate calicii la gură. 

În Dobrogea țiganii se îmbracă uritii cu velinţe rupte 

și cu otrepe nărăznate, în capă își punti căldări, iar faţa, şi 
mânele, ce le-să negre, le mai tămânjescă cu funingene sai 
văpsslă ngră, de le facii ca, dosul ceaunului. 

În mâni ţin unii băţă lungi, la ună capătă îi prindă 
câlță cu pozderie .cu toti și numai „rari dacă vedi păcişele; 
nu rare ori aprinde acești câlți și începe a sucăli 6menii, 
Shiontindi când în unuli când în altulă, dor i-or da bac- 
şişi ; și nu numai ţiganii se slutescii așa felă, ci chiar dintre 

Gmenii cei mai ghiduși; atunci vine și rânduli bucătăriţeloră. 
Asemenea obiceiă, după Diiringsfeld în Hochzeitsbuch, Pam 
întâlnită la Sârbi, la, “Ruși, chiar la Unguri, unde: bucătăriţa 

vine înaintea, nuntașilorii cu unii polonicii întinsă într'o mână, 

iar cu cea-laltă legată co basma şi tânguindu-se, că şi-a fript 
mâna făcendă bucatele. 

„Se aduce pe masă unii cocoșii fript cu 1 pene cu totii,
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iar unală dintre 6speţi intră sub masă, şi cântândiă ca, co- 
coșulii vestesce revărsarea, dilei, și după aceea, dândi toţi 
Gspeţii câte unt bacșiși bucătarului, se ridică de la masă.“ 

La, sfirşitulă mesei nuna scâte din pâne lumînările de 
cununie, ce arsese până atunci, le stinge în fină (meiii),. în 

grăi sati chiar în grindă. și dându-le miresei în mână dice: 
„strânge-le fină și întru muiţi ani fericiți.“ Ea, după ce i-a 

„ săruiată mâna, le strânge în pălămida lădii, păstrându-le să 
li se pue în mână la darea sufletului și de se întâmplă să 
nu fie luminare de la pasce în casă, în vreme ce fulgeră și 
tună, atunci şi luminarea de cununie încă-i bună. 

În Moldova, este credinţa, că a cărui luminare s'a; tre- 
cutit mai repede, vicţa aceluia se va trece mai curândă. 

La urma, urmei nunulii cere de lu mirâsă basmaua, ce a 
ținut'o în mână în vremea, cununiei, restârnă ?n ca banii a- 
dunaţi și când dă s'o lege, 6menii se grămădescă, aducendi 
ba o bucăţică de pâne și sare, qicendă: „ţine, fine, pune le ?n 
legătură, ca să aibă mirii pâne și sare în vicța lorii;* altulu 
mai svârle o crenguță de. busulocii,. -să tragă unulă la altulă 
cu dragoste; ba aruncă o bucăţică de zahară, ca zaharului 
să le fie traialu; iar pe deasupra stropescă cu vină, semnulă 
belșugului și a veselieă. Atunci nunuli trage capetele strînse, 
iar Gmenii începi a răcni: „da bine, cinstite nuni mare, ce 
fac? nu lega așa strinsă, că ți-oră fi finii prea, sgârciţi: ; iar nu- 
nulă, vrendi să le facă pe chefi, Wabea d'abea aduce cornu- 
rile hbatistei. Omenilorii din noi nu le place şi începi: „ce 
vrci să, fie așa darnică şi risipitori? legă, potrivită, după cum 
se cade omului s să fie.“ În sfirșiti nunuli n'are încotro și 
trebue să le facă pe placă. 

În multe locuri, colțurile batister:nu se legă, ci numai 
se răsucescii, ca să nu lege noroculii. 

Nunuli dândi basmaua, cu parale în mâna miresei dice: 
„poftimu, finiloră, câti o da Dumnedei, că vă dai aurii și ar- 
gintii și pâne şi sare, Dumnedeii să vă dea norocii.* Miriă
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sărută mâna nuniloră și miresa stringe banii n ladă aşă 

cum s6 găsesci. - 

La nasa cea mare se cântă cam ast-feli de cântece: 

Păhăreli cu rămurele 

Să te bâă cu nemurele, 
Păhărelă nu tremura - 

Că nu sei de fricu ta, 

Că te-oi be, nu te-oi gusta. 
Păhărelulă câtă ună pui 
Când îli pui la gură nu-i. 
“În fundulă paharului 

Sănătatea omului, 
Vinu-i bună din viţă vie 

Cine bea cu chefă să fie. 

Adă, adă să beat iar 

Cu iubitulă mei pahariă. 
% 

Inimă de putrigait 

la spune-mi ce alâniă ai. 
Rachiașulă tare-mi place 

Bani nu sciit de unde-ci face. 
Oi face cum oi put, 

Şi-i oi plăti cu vadei, 
Vinişoru tare-i bună, 

Că-i din delală lui Păun, 

Şi-i făcută din viță vie, 

Cine a bea cu chefii să fie. 

Adă, adă, să beă iar, 

Cu iubituli meă pahară. ș.a. 

Nuna iea mirii să-i ducă acasă la ea; în vremea asta, 

nuntaşii svârlii după ei cu pâne, sare, vină, în sfârşită care 
cu ce apucă. 

Coreriţele, trepădăi rele, vornicesele, stolnicesele, călţună- 

"vesele, strângii blidele, dai: masa, la o parte, saii o 'scotă a- 
fară, mai tragi cu mătura, pe cei călări șapoi la joci. 

Nuna, după ce a dusă finii acasă la ea, iea podobele de 
pe mirâsă, o "mbracă, cu 'cămașă, nouă în partea muntelui și
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la Macedoneni de burangici, așcză pe masă pâne, mâncare 
ȘI băutură, apoi chârhă pe mire din tindă şi luându-și sera 
bună le dice: „poftimi, finiloră, beți, mâncaţi și vă odihniţi, 
că destulă vaţi ostenită, dar să vădu mâne ce bucurie oi 
av6 şi ei, pentru câtii amii umblacă ȘI amu trudită;* și eşindă 
în tindă, dice lăutariloră, ce cântase până atunci: „de acuma, 
haideţi și ne-ţi cânta și nouă celori. bătrâni;* apoi încue ușa 
tindei şi se întorcii la, masa cea mare. 

„ Obiceiulă de a încuia, pe tineri se găsesce şi la Spaniol, 
după Diiringsfeld. 

În Dobrogea, ca ȘI în Sicilia, diavoruli sai deverica stă 
la uşă și ţine de verigă și credă că de acolo în vine chiar 
numele, de Și Sari put să-i vie şi de la djeveră. 

Deverica, ca şi baba la bulgari după Kanitz, aduce ves- 
tea la masă. 

„La Romani era obiceiului ca mirele să arunce pe fe- 
restră nuci la copilandri de pe stradă, tot o-dată și deității 
personificate în Deus Concubinus, carele se desparte de copi- 
lărie și de ortacii săi de până aci.“ 1) 

La Strbi după Diiringsfeld, vorniceluli împarte darurile, 
cari sunt cămăși, colțuni, Ș. a. 

Vornicelulă (djeverulii) lsgă darulii săi de busduganii, 
iar peste umări crucișii pârtă ștergarulii, ca, și Ruşii și Bul- 
garii, tocmai după cum ami vădutu și la Români. 

La Sârbi tînăra, mirâsă dă de spălatii pe mâni nu nu- 
mai la nună, cum ami vădută la Români, ci la toți mo- 
safirii, dându-le peșchire, și că pună în strachină poljezacica. 
2 La Spanioli strângii parale pe o farfurie pentru miresă. 

  

*) Virg. Buccol. VIII, 29. Sparge marite nuces! Iesperus jam deserit Oetam. Se- 
rila s'a rădicată peste muntele Qeta, adică e stra târdiu. Rosbach p. 100 aduce ună 
dată, că și la „domum deductio* s'aii aruncată nuci. Preller p. 534: nucile erai sub 
tutela lui Jupiter. Marienescu, Cult. pag. creșt. Sparge, marite nuces jam dese- 
rit Ilesperus Ootam, sai după Catullus: In nuptias Juliae et Mânlii: 

Neu nuces pueris neget 

Desertum domini audiens
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/ Același obiceiii îli. găsimă şi la Francezi; în unele părţi 
paralele adunate le împartă săraciloră. 

La Francezi “găina cea, friptă e mâncarea cea mai în- 
semnată la. masa cea mare. 

Obiceiuliă din Moldova de a. pune mir6sa mirelui în 

sină saă cel. puținii de a-lii atinge cu crenguţa de busuioci 

din fiștoculă ce-lă pârtă preotulă în ajunulă bobotezei, îlii 

mai întâlnimiu la Spaniolă în Andaluzia. ?) 

* + 

Câte-va cântece încă, de masa cea mare la Macedoneni: 

Iu îi erai bre gion-le a îieu? 

Iu te primnai gion-le a eu? 
At gardina mi primnamiă 
Şi de meră, meră îi alăgami 
Şi mere roșie îi adunamii 
Tu basmaua li băgămă 
Şi la vrută li duceamă 

Și sbore ascunse noi nă sburamă. 

Eși lea Chie până tu oboră 
Ca să ţi dică ună sboriă: 
Ni-u scuseși mintea din capii 

Unde erai voiniceluli mei? 
Unde te plimblai voiniceluli! mei? 
Prin grădină m& primblamă 

Şi din mări, mtră alergamă 
Și mere roşie adunamii 
In basmă le puneamă 
Şi la iubită le duceamă 

Şi vorbe ascunse noi ne spuneamii. 

Eși fa Chie până în ogradă 

"Ca să-ţi spună o vorbă: 
Mi-ai scosit mintea din capi 

Sordebant tibi villuli 

Concubine, hodie atque heri; 

Nane tuum cinerarius 

Tondet os. Miser, ah miser 

Concubine, nuces da. 

Concubinus amorem. 

Da nuces pueris, iners 

Concubine. Satis diu 

Lusisti nucibns. Lubet 

Jam servire Thalassio. 

Concubine-nuces da. 
. 

+ Prin aceste versuri ale lui Virgilă și Catulă s'a făcută populară obiceiulă 

romani de a împărţi la nuntă nuci copiilor, ca semnă de a părăsi gândirile co- 

pilăresci. Nucile la nunțile albaneze sunt înlocnite în India cu nucile de cocos. 

') Caballero apud Gubernatis: Cuento della Suegra del diablo: Quando los no- 

vios se iban a retirar a la camara nupcial llamd la. tia -Iolofernes a su hija y 

la dijo: cuando estan Vds. recogidos en su aposento, cierra, bien todas las puer- 

tas y vantanas; tapa todas las rendijas y no dejes sin tapar sino unicamente el 

" agujero de la llave. Toma en seguida una rama de olivo bendito, y ponte a pe- 

gar con ella a tu marido, hasta que yo te avise; esta ceremonia es de cajon en 

todas las Bodas y significa que en la alcoba manda la maujer.



  

Că tu loclu de sori 

Mine tina va sti leam. 
— Taţi bre, 

Tine mine nu mi li ai, 
Ţi-ai afendi di nu ti ulasă. 

— i are 's facă tata îieu 

Când mine fi-ti voiu? 

Luai-i somnulă și mi chinarli 
Şi nu putui să dormă. 
Ni-am mușata di vecină 

Şi are mama di s'na 'ngace; 
Are tată si nu și-o alasă 

Ma di D-deu so află. 

Ea tacsiţi-li brân de asime, 

Pote va s-es îifiă. 

Brăn de asime li amiă tacsită | 
Si năsa nu vrea s-tină; 

Are mamă .nu şi-o alasă 
Ma di D-eă s'o atiă. 

Ea tacsiţi-li fluri multe, 
Pote va s-es vină. 

Şi fluri multe li-am taxită 
“Şi iară nu va s-tină. 

Şi are tată nu și-o alasă 
Ma di D-dei so află. 

Ea tacsiţi-le gione mușată, 
Pâte va s-es vină. - 

Gione mușatii li-am taxită 
Ia-o gione iu își vine 

Şi alasă mama și vine. 

gione, taci bre frate, 

* 
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Că în locii de soră 
Fă pe tine am să te iai. 
Tacă bre voinice, bre frate, 
Tu pe mine nu mă iai, 
Ţi-ai tată și nu te lasă. 
Ce are să facă tata meii 
Când ei pe tine te vre? 

ME luă somnulă și amijami 
Și nu putui să dormi. 
Am vecină framâsă 

Și are mamă ș?o ocăraște; 
Are tată și n'o lasă 
Numai de D-deii să-și găsescii răs- 

" Îplată. 
la făgăduiți-i ună brâi de arginti, 
Pote că vrea să vie. 
Brâă de argintă i-amii făgăduitii 
Și ea nu vrea să vie; 
Are mamă și nu și-o lasă 
Numai de D-qeă s'o găsescă răs- 

(plată. 
Ia făgăduiţi-i mulţi flurii, 
Pâte că va veni. 

Și flurii mulți i-amă făgăduit 
Și totă nu vrea să vie. 
Şi are tată și n'o lasă 
Numai de la D-eii s'0 găsescă r&s- 

[plată 
Ia făgăduiţi-i voinici frumosă, 
Pote, că va veni, 
Voinicii frumosă i-amă 
Uită-te voinice că vine, 

promisii 

Și lasă pe maică sa și vine. 

* 

In jud. .Botoşani, la, unele nunți, ună bătrânii strigă din 
Gmeni în jurulă lux și face o singură dată în faţa lori acesti 
nod de cinci legături, din care cca întâit este a nascerci, a doua 
a crescerci, a treia a nunţii, a patra a, vieţuirei şi a cincea
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a morții, ce le deslâgă pe tâte; și în adevără, căci trăgendii 

de cele două capete se desn6dă tâte. | 
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IV. DUPĂ NUNTA. 

s 

1. Luni diua, rachiu roh, rachiu dulce, zorile. 

„Părinţii se împărtăşescii de cinste multă: sati de ru- 
şine multă, căci dacă se află fiica lori feciră atunci nu 
numai că sunt tote bune, ci încă îi și ospătâză cu masă 
frumâsă, la care se aduce după accea şi cămașa miresei pe 
unii blidii .cu semnele fecioriel și o arată pe la toţi la, care 
obicinuesce să arunce fiește- carele câte-unii bacșișii mică, însă 
acesta se face numai între Gmenii cei proști; iar la cei cin- 
stiți, se arată numai la socri. De mirâsa nu-i fată feciâră, 
caută căruțele cele mai rele și cu curele rupte înhamă pe 
părinți în locu de cai, după ce vină şi pe fiica, lorii o pună 
în căruță, iar pe dinşii îi silescii cu bătăi casă o tragă sin- 

“ouă până la casa lori. Iar Zestrea miresei tâtă o opresce 
bărbatul ei şi tâtă cheltuiala, care a făcuto clii la nuntă o 
plinesce cu porunca judecătoriloră de la părinții aceia, cară 
nu și-a păzitu pe copilulă lori.“ :) 

Acesti obiceiii a rămași încă pe unele locuri şi adi. 
In jud. Botoşani, prin cele mai multe sate, în vreme 

ce tatăl fetei trece prin tindă, cine-va din podulă casei îi 
aruncă în capi hamuri rupte. 

Toti în jud. Botoşani în satulă Roșcani, s6erei mici îi 
pune în gâtiă unt colaci de borfotine de sdrenţe sau chiar 
de pae, iar picidrele i-le împiedică cu fiare de cai și așa o 
tragi la jocă. 

  

1) Dimitrie Cantemiră: Descrierea Moldoviel. Despre obiceiurile logodneloră și a 
nuntelorii în Moldova.
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In Moldova, prin partea muntelui, pună o pernă pe o 
raghilă, şacolo o poftesce pe s6era. mare și când dă să se a- 

șeze, îl smuncesce perna, rămânândă. pe raghilă. 

In judeţulă Muscelă pe s6cra.. mică o încalţă c'o pereche 
de ciubote cu grăunțe!n ele, șaşa o iai la jocă, în vreme ce 
pe mirâsă o trimeti acasă pe ună butoiă: 

1 In Muntenia pe șesii o trimetă pe mir6să acasă, tră- 
gând'o pe o târnă de mărăcini. 

In Dobrogea socrului celui micii 1) îi legă de gâtit o trai- 

“stă cu cenușe; iar sccrei îi puni dinainte o garafă stricată, 
apoi mai l6gă de c6da unui câne o ploscă și toţi nuntașii 
îlii teohăescu; alți Gmeni apucă ciomege și bată în butâe, în 
gălete, în bolobâce, sai în ori-ce vasii le ese "n cale făcândă 

mare tărăboii. o 
La masă îi cinstescă pe socri cu paharii fără fundii, 

cu lingură spartă; şi felia de pâne sait de malai, ce li-o pune 
dinainte, e tot- deauna fără miedu. .. 

In Vrancea, l6gă de gâtulu s6crei ițele, vatala, sai îl câse 

de spate nişte uriocă, sait o cunună, de usturoiii fără căciulii | 

şi în sfârşitii codi de câpă prinse. una de alta, i-le aruncă 
în gâtă. | | 

Prin Oltenia o bată pe sâera cea mică cu ani șiragă 

de covrigi în capi. | 
Nuna, cea mare nici o-dată nu pâte dosi nimici, cre- 

Qândii cu dinadinsulii, că va, av pricajă în vite. 

De mirâsa-i fată feci6ră nuna cântă: 

U în, în, iu și bine-mi pare 

Că mi-i fina ca o fl6re, 

Ca o fldre 'nflorită 

Ca o albină "ndulcită. 
Frundulena ștejărelă 

Și finu mi-i frumușelă, 

1) La Broșteni în munţii Moldovei, când socrii daă să pue mâna pe unii lucru, 

toți Gmenii strigă ; „nu lua, lasă acolo.“
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Tar mirâsa ca și el, 

Să trăiască cei părinţi, 

Cai făcută copii cinstiţi, 
Şi-au făcutii, ş'aii legănată, 

Şi-a crescută, și-a măritată, 

Bună cinste-aă căpttatii, 

Floricică de pe hată, 

Face cinste la ună sată; 
Floricică dintre floră 

Face cinste la surori; 

Floricică dintre bradi, 

Face cinste și Ja frați; 

Floricică de la -munţi 

Face cinste la părinţi. 

Apoi de 'ndată alege două vornicese, femei deștepte şi 
bune de gură, le îmbracă cu roșu, le pune basmale crucișă, 
le l6gă la capi tuvcesce, punându-le peste legătură flori și 
petelă, le dă în mână garăfi cu rachiă roșu, făcută cu câr- 
"mâzi și cu alte dresuri, :) apoi câte unii Dăţă, co basma 
roșie la ună capătă, cu care ghiontese Gmenii ce "ntâlnesci 
pe drumă. 

În unele părți ale Moldovei se dice, că umblă cu ostro- 
pețulă și așa mergi din casă ?n casă cântândă, chiuindă și 
poftindii Gmenii pe scră la oncropii. De la casa, mirelui mergi 
Gmenii la socrii mici cu ruchii dulce; când au ajunsi și ati 
intrată în casa socriloră, le puni dinainte covăţica cu pâne, 
sare, vină, rachiii roșu, untii-de-lemnă şi o găină boită cu 
roșu, dicândă: „primiţi poclâne de la fiii dumnea-vâst tă, care 
vă rogă să poftiţi pe scră la oncropă.€ 

S6era, mică lo aș6dă masa, şi după ce ospătâză, câți-va, 
Gmeni, se sue pe casă, ienă prăștinașii şi începi a o desco- 
peri, cântândă şi chiuindă. 
  

  

)) Maha-Bharata de Crishna Dvaipayana sai Vedo vyasa de IHippolste Fauche. 
La nunțile indiene întrebuința licori spirt6se ca Atambaras, sura mat reya. Btu- 
tură făcută cu florile lijirum fructicosum și cu zaharii,
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Socrii dura la del, dura la vale, dar pace, 'paele și 

stuhulă începi a curge în tote părţile, de faci mânia, lui 

Dumnedei în bătătură. Socrii, de vădă și vădă, că nu-i în- 

cotro, le giuruesce o vadră de vinii, numai să le lase casa, 

tâfără. După ce se dai josi de pe casă se daii la joci de 
cutremură pămîntulă; moi prindii și pe socrii *n danții şi de 
este bunicii și bunică, ce abea, 'și târâe bătrăneţea, nu se 
lasă în raptulă capului, până. ce nu-i ţupăescii şi po ei în 
horă. 1 | 

După ce ai pusti pe casa socrului celui micii o prăjină 
co basma roșie în vârfă, își ieau diua bună, se întorci îna- 

poi la casa mirelui, unde câță-va 6meni mehenchi împodo- 

bescii frumosii o căruță, neunsă de când lumea, cu ce le cade 

lu ndemână și așa fără veste numai ce audi dusra! la ușa 

tindei. Omenii strigă: „cinstiţi socri mari, ica poftiți până, 
afară, de vedeţi, ce 6speţi vau venită; şi cum aieşită afară de 

'ndata mare cu nepusă ?n masă-i tăbărcescii “pe amândoi în 

căruță; nuntașii se înhamă la ea, unii tragi înainte, alţii în- 
dirăpti, câte unul pune uni băţă în râtă sai o înțepenesce 

vârtosă, să nu pâtă urni din locă; atunci felu de felă de 

glume și risete de se prăpădescu, nu alta. Socrulii cel mare 
le dice: „răă v'a mai ţinutit de ovăsii cine va avutii, dar ieă, 

o dată siliţi din putere şi v& dau ovăsă.* Nuntașii pricepi 
planulii și lasă mai din uşorii, dar totă scârțiindă, parcă ară 
duce bolovani, şi ba că-i grei socru de bani și mai trebue 

scuturati, ba că socra-i de vină, ba cârc, ba măre, dândă 

căruţa. prin tâte hârtâpele şi coclâurile, până, ce cu vai nevroe 
a ajunsă la crâșmă; acolo nuntaşii poruncescit „Etâşmarului 
să aducă o oca, două saii mai multe de ovăsii, după. câţi 6- 

meni sunt. Nunuli celii mare nu prea vrea, şi totu l6gă tee 
de curmee, dar la urma urmei n'are încotro: vrei nu vrei, bea 

"1 Imi spunea o dată moșii Petrea Negri din Tătăruş”, jud. Sucâva, după nunta. 

nepâtă-să, când îlă întrebami de jucase sai ba: „pe unulă Dumnedei, o sâptămână. 

nu mi-am simțită trapulă.*
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Grigore aghiazmă; după ce au cinstiti frumosi cu toţii se 
întorci. aeasă cu ușoruli. Numai ce audi pe unulu: „vedeţi 
ce bine merge doc'ami mai unsi căruţa. « 

După ce ai .venită acasă, câți-va. Gmeni se sue pe casă 
ȘI atârnă, ca. și la casa, miresei, brad, corână de floni în 
Macedonia, iar la Românii de prin cele-lalte părți macar 
smocuri. de verdâță, unde stai până .ce bătute de plâe Și 
de vânturi se spulberă frundă cu frundă. Aă în bagare de. 
sâmă de a le lega bine, căci de ari căd curândi. ară fi 
semni r&ă, prevestindi pe tinerii soți că nu vorii av copilași.!) 
  

  

„.1) Același obicei cu același înțelesii îl găsimiă la Prancesi, după George Sand 
în „La mare au Diablei: 

»On se dispose î'aller chereher le chou. On apporte une civitre sur laquelle 
on place le paien arme d'une bâche, d'une corde et d'une grande corbeille. 'Quatre 
hommes vigoureux Venlivent sur leurs €paules, sa femme le suit î pied, les anciens 
viennent en groupe aprts lui d'un air Srave ct pensif; puis la noce marche par cou- 
ples :uu pas râgl& par la musique. Les coups de pistolet recommencent, les chiens 
hurlent plus que jamais & la vue du paien immonde, ainsi port en triomphe. Les 
enfants lencensenr derisoirement avec des sabots an bout d'ano'ficelle. Mais pour- 
quoi cette ovation ă un personnage si repoussant? On marche î la conqutte du chou 
sacră, embltmo de la fâcondit& matrimoniale, ct c'est cet ivrogne abruti qui seal 
peut porter la main sur la plante symbolique. Sans doate il y a li un mystere an- 
teriear au christianisme, et qui rappelle la fâto des saturnales ou quelque baccha- 
nale antique. Peut-âtre ce paien qui est en mîme temps le jardinier par excellence 
n'estil rien moins que Priape en personne. Le Dieu des jardins et de sa dtbauche, - 
divinit€ qui dat ctre pourtant chaste et strieuse dans son origine, comine le mys- 
itre de la reproduction, mais que la licence des maurs et Vegarement des idâes ont 
degradâe insensiblement. Quoi qutil en soit, la marche triomphale arrive au logis 
de la marite et s'introduit dans son jardin. Lă on choisit le plus beau chou, ce 
qui ne se fait pas vite, car les anciens tiennent conseil et discutent ă perte de vue, 
chacun plaidant pour le chou, qui lui parait le plus convenable. On va aux voix et 
quand le choix est fixe, le jardinier attache sa corde autour de la tige, et s'tloigne, 
autant. que le permet etendue du jardin. Le jardinier veille î ce que, dans sa chute, 
le lâgume sacrâ ne soit point endommagâ. Les plaisants de la noce, le chamvreur 
le Fossoyeur, le Charpentier, ou le Sabotier se rangent autour du chou. L'un ouvre 
une tranche, ă la btche si profonde qu'on dirait qa'il s'agit d'abattro un châne. 
I'autre met sar son nez un drogue en bois ou en carton qui simule une paire de 
lunettes ; il fait Loffice. d'ingânicur, s'approche, s'eloigne, live un plan, lorgne les 
travailleurs, tire des lignes, fait le pedant, s'ecrie qu'on va tout gâter, fait aban- 
donner et reprendre le travail selon sa fantaisie, ct le plus longuement, le plus ri- 
diculement possible, dirige la besogne. Ceci est-il une addition au formulaire antique 
de la cer&monic, en moquerie des thâoriciens en gencral que le paşsan coutumier
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La Macedoneni Burada spune că Luni diminâţa noii 
căsătoriți se duci de cerceteză pe nună, pe fărtată și pe 

socru, în fine pe: rudele cele mai de aprâpe avândă şi lău- 
tarii cu că, şi îl învită la masă. | 

Invitarea socriloră la masă se dice: „ne ducemii cu so- 
cruli;** cei poftiți ducă la casa noiloră căsătoriţi plăcinte şi 
bucuvală (pâne prăjită cu untă) şi tiganii (unu felii de alu- 
atii cu untiă); apoi se pună la masă şi lăutarii începi a cânta. 

mâprise souverainement, ou en haine des arpenteurs qui râglent le cadastre et r6- 

partissent limpât, ou enfin des. employâs aux.ponts et chaussâes qui convertissent 

de communaux en routes, et font supprimer de vicux abnas chers au paysan ? Tant 

il y a que ce personnage de la comâdie s'appelle Ie geomărre, et qn'il fait son pos- 

sible pour se rendrae insuportable îi ceux qui tiennent la pioche et la pelle. 

Enfin, apres un quart d'heure de difficultes et de momeries pour ne pas couper 

les racines du chou ct le dâplanter sans dommage, tandis que des pelletâes de 

terre sont lancţes au nez des assistants (tant pis pour qui ne se range pas assez 

vite), fât il &sâque ou prince, il faut qu'il regoive le buptâme de la tere; le paien 

tire la corde, la paienne tend son tablier et le chou tombe majestucusement aux 

virats des spectateurs. Alors on apporte la corbeille et le couple paien y plante le 

chou avec toutes sortes de soins et de prâcautions. On lentoure de terre fraîche, 

on le soutient avec des baguettes et des liens, comme font les bouquotitres des 

villes pour leurs splendides camâlias en pot; on pique de pommes rouges au bout 

des baguettes. des branches de thym, de sange et de laurier tout autour; on cha- 

marre le tout de rabans et des banderoles; on recharge le irophte sur “1a civiăre, 

avec le paien, qui doit le maintenir en 6quilibre et le prâserver d'aceident, et en- 

fin on sor: du jardin en bon ordre et au pas de mareha, 

Mais lă, quand i! s'agit de franchir la porte, de mâme que lorsque ensuite il 

S'agit d'entrer dans la, cour de la maison 'du marit, un obstacle imaginaire: s'0p- 

pose au passage. Des porteurs du fardeau tr&buchent, poussent de' grandes exela- 

mations, reculent, avancent encore, et, comme repoussâs par une force invincible, 

feignent de succomber. sous le poids. Pendant cela, les: assistants crient,' excitent 

et calment lattelage humain. „Bellement, enfants! Lă, Lă, courage! Prenez garde ! 

Patience ! Baissez-vous. La porte: est trop basse! Serrez-vous, elle! est trop âtroite! 

un peu ă gauche, ă droite, î present! allons' du cur, vous y âtes!* 

C'est ainsi que, dans les annâes de recolte âbondante, le char ă boeufs chargt, 

outre mesnre, de fourrage ou.de moisson, se trouve. C'est ainsi qaton crie aprâs 
les robustes animaux pour les retenir ou les exciter; c'est ainsi qu'avee de Pa- 
dresse et de vigoureux efforts on fait passer la mentagne des richesses: sans l&- 

crouler sous arc de triomphe rustique. C'est surtout le dernier charroi, appel6 la 
gerbaude, qui demande ces precautions, car c'est aussi une fâte' chamipâtre, et la 
dernitre gerbe enlere:au dernier sillon est place au sommet du char, ornse de 
rubans et de fleuis, de mâme que le front des boiufs et V'aiguillon du bouvier.
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După aceea, fărtatuli deschide lada miresei şi arată zestrea, 
la cei învitați. 1) 

De la mirâsă se trimite rachii dulce și în urmă mergii 
socrii mari împreună cu mirii, miresa totă cu petelă, dar 
fără zăvană,. 

In Crușova şi în totii județului Casturia pe mir6să o. 
lasă la părinți şi se întorci îndirătă și numai de către seră, 
trimetu de o auciu. 

“Poti Luni se cântă și cam următârele cântece: 

„Fusulii, furca sub părete 
Dar câlţii toti mă vede; 
Bate-vară pustia câlți 
Și la băută mă găsiţi, 
Când în gura pivniţii 
Oborâcă cu câlții. 

Părinte, sânţia ta, 

Ce-i cere aceea ţoi da, 
Ca să-mi sânțesci cânepa; 
Că-mi pusci furca pe bute 
Si mă pusei pe băute. 

Aista picioră mă dore 

  

Ainsi lentrte triomphale et pânible du chon dans la maison est un simulacre de 
la prosptrit6 et de la fâcondite qu'il represente. 

Arrir6 dans la cour du marit, le chou est enlove et porte au plus haut de la 
maison ou de la grange. S'il est une cheminte, un pigeon, un pigeonnier plus 
cleve que les autres faites, il faut îă tout risque porter ce fardeau au point cul- 
minant de Thabitation. Le paien Paccompagne jusqae lă, le fixe et Varrose d'un 
grand broc du vin, tandis qu'une salve de coups de pistolet et les contorsions 
joyeuses de la paienne signalent son inaugaration. 

La mâmo cârâmonie razommenca immsdiatement. On va dâterrar un aatro chou 
dans les jardins du mari$ pour le porter avec les mâmes formalites sar le toit 
que sa femme vient d'abandonner pour le, suivre. Ces trophâes restent li jusqa'ă ce que 
le vent et la pluie dâtraissent les corbailles et emporte le chou. Mais il y vivent 
assez longtemps pour donner cuelqae chance de succâs î la preliction que font 
les anciens et les matrones en le saluant. „Bean chou, disent-ils, vis, et fleuris, 
afin que notre jeune marite ait un beau petit enfant avant la fin de Vannte; car, 
si tu mourrais trop vite, ca serait sizne de sterilitc, et tu seras li-haut sar sa 
inaison, comme un mauvais prâsage.“ 

1) Burada. Obiceiurile macedonene la nunți.
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Și cu aista dai mat tare, 
Ş'apoi, apoi ce-a mai fi 
Bărbăţelulă n'a mai sei, 
Și de-a sci, de-a oblici, 
Vai de pelea lui va fi. 

  

Frunduliţă trei curmale, 
Merge nuna pe cărare, 
Dreptă ca o lumînare. 
Vine nuna peste punte 
Cu. fesulii lăsatii pe frunte, 
Ese nuna de prin grâă 
Cu naframa pusă ?n brâă, 
Vine nuna de la fână 
Cu hurmuzi lăsată pe sîniă. 

  

Frundulică trei migdale 
Dragă mi-i nuna cea mare, 
Că-i frumâsă ca o flâre, 
Ca, zăpada-i de albă 
Chiar călină română, | 
Buzele moi ca bumbaculit 
Și fustă crâță ca maculi. 

Hup, zup, zup, d'abea mă duci 
Și de slabă 
Dabea mt tragă 

De la ușă, pân/la pragii. 

Frundulenă de rogozii ' 
Aşi juca şi-i podulă josă, 
Şam mâncată pâine de grâii 
Să jocii cu lelea de brâă, 

Ş'am mâncatiă mălai de mei 

Să jocă cu nuntașii mei, 
Șincă pâne de secară 

Si joci din zori pînă ?n seră. 
  

Sevastos, Nunta. 21
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Frunduliţă trei masline 

Jâcă nunta de trei dile 
Și mirele nu mai vine, 

J6că nunta pe surcele 
Mai încetă mti vornicele, 

Jâcă nunta pe iarbă verde 

Şi mirâsa nu se vede, 

Din petelă și din flori 

Dintre frați, dintre surori. , 

2. Luni. Târfăria în Transilvania. 

(După Denedictă Viciu). 
' 

o Luni, a doua di de nuntă, nunulă mare, adunându-se 

cu chemătorii la casa mirelui, iea, o rotilă de plugi și puni 
pe ea o loitră de cară cu ună capăti pe telâgă cu altulă 
pe pămîntă, şi prindu la rotilă ună cară răă, pe rotili pună 
să ş6dă unit omă îmbrăcatii răi, cu pălărie de pace pe capi 
şi cu pipă de tulei în gură, iar cei-lalți mergă pe josit pe 
lângă el. Aşa se duci pe la toţi cei chemaţi la nuntă, cari 
în diua, trecută a și luati parte, iar acuma ai întârdiati 
a veni înaintea, nunului ; şi pe care-l potă prinde, îli pună 
pe telâgă așa cum va fi, îmbrăcatii sai desbrăcatii. 

De nu vrea să șâdă îlu legă şi așa îl ducă pe uliţă 
„dintrunii șanță întwaltulă și de la o pârtă la alta, până la 
locuinţa, mirelui, unde apoi îl punti pe-o bancă şi apoi trei 
feciori îi dau trei lovituri cu bâta, dar mai "nainte de a-lă 

bate îlu visiteză doctorulă nuntașilorii, că pâte-se bate ori 
nu? și dacă îlii află că se pâte bate, se hotăresce câte să-i 
dea. De pedâpsa acesta nu scapă nimeni, de nu se rescum- 
pără, plătindă o ferie de vin; datina acâsta însă se pare a fi 
luată, de la Sași și numai pe unele locuri se mai practică, 

Toti așa și ulcica rădicată susi pe o rudă înaltă la 
porta miresei, care uleică nuntașii trebue să o împusce josii;
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“până atunci nui lasă să intre în curte. Acâsta e încă datină, 
de la străini, Sași, şi numai în fârte puţine locuri se mai 
pote vede la, Români. 

După ce sai adunati: toți „6speţii la, casa, mirelui (afară 
de călăreţi, cari acuma nu mai vin, numai colăcarult şi ste- 
gavulă rămână şi pe Luni, a doua di la ospăţi) mirâsa pune 
pe masă ceva, de gustare şi băutură, apoi: cel mai tineri se 
punii la, jocă, iar nunulu mare se duce acasă, | 

Părinţii miresei pregătindu-se de târfărie cu chemitori 
mergi pe uni carii cu patru boi, luând cu ei şi pe cetărași 
ajunși la casa noului ginere, aci îi puni la masă pe toți 6s- 
peţii și petrecii împreună cu Gspeții. mirelui, îmbie pe me- 
seni, feresce e datoria starostei: de casă; iar colăcaruli cu ce- 
tărașii mergi cu 'caruli împodobitii după nunulii mare şi ve- 
pindii înapoi cu nunulă, la o laltă se punii la masă, mmiresa, 
însă nu s'a arătati până acuma. 

De aceea, starostea, târtariloriă se declară ȘI dice, că, nu 
voră gusta nimică, până nu va, veni și miresa, se râoă dar 
s'o caute, şi s'o aducă înapoi. Atunci starostea nunului a- 
duce în casă o buduh6lă urâtă, cu care nefiind 6speţii mul- 
țumiţi, se râgă s'o caute mai bine. În urma. acestora, vină 
cu mirsa, pe care o conduce nuna mare de mână, îi pro- 
mite uni miel, ună purcelă sai alt-ceva și apoi ș6de și mi- 
resa. care acum îi schimbată în veștminte de nevastă, ; loculii 
miresei acuma iar este între mire şi nunti. 

După ce sa petrecută puţină, starostea nunului. face 
tăcere în casă și pornesce cinstea mir esei, adică fie-cere târfară 
şi fie-care nuntașii, care acuma, la masă, aduce cu sine o găină, 
oră unii colaci frumosi, saii o ploscă- cu vină, ori vinarsi. 
Muerile şi câte-o bucată de pânză frumâsă albă învăluită la, o 
laltă, și acestea, le dai cinste miresei, punându-i-le pe masă. 

Cinstea, începe de la nunulii mare pe rândă până se gată,dân- 
du-și fie-care cea, ce vrea să ciustâscă în mâna starostei, care le 
închină miresei, spunând cine le dă Și ce dă şi începe aşa:
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Cinstită gasdă de casă 
Dumnedei să te trădscă, , 
Traiulă să ţi-l totii spurâscă, 
Binele să-ţi înflorescă. 
Cinstite staroste de loci, 
Dee-ţi Dumnedeii norocă, 
Iasă-ţi părulă prin colopii 
Și din cojocă câte ună flocii. 
ME rogi să mă ascultați 
Vorba să nu mi-o mutaţi, 
Ce-ţi căpăta să primiţi 
Şi frumosi să mulțumiți, 
Dumnea-vâstră, iubiți frati, 
Faceţi bine şi iertaţi 
Vorbele să nu-mi schimbaţi, 
De-o grăi, că adi nu-i Marţi. 
Aşa dară duhuli sântă, 

Imi dădă și unii cuvintă 
Ca să vorbesci pentru toți 
Fraţi, cumetri și nepoți. 

Aici, cinstita nună mare 

Care bună voe are 
Deosebi de a sa soție, 

Celii din sânta cununie, 
C'uni colacă de grâi curati 
Cum Dumnedeă i l'a dată 
C'o butelie de vină 

Ca să-i fie voia 'nplină, 

Cinstesce pe ai sii fini. 
Acesta-i cam puţinteli, 
Da-i cinstesce și unii purcelă, 
Și dice așa prin mine 
Să ice'n nume de bine; 

Şi de cum-va o mai trăi 

Cu mai multi îi va cinsti. 

Mai încolo o fată de nunit 
Și aduce semnulă bună, 
O butelie de vinarstă 

Ca să o dămă pe sub nasă



Să ne trâcă de necazi 

Şi o hodă selbatecă 

Ve pe tăulă bandului prinsă. 

Unii vără sai o verişdră. 

Iși arată iubirea, 
Cu o butelie de vină 

Să-i fie voia deplini, 
Cu o prepeliță 

Pestriţă, 
Adusă din Bistriţă, 
Cornurată, 
Gulerată, 

Mercurată, 
Vinerată, 

Şi ouă, E 

Câte irei ouă, 

Să trăsscă, - 
Să sporâscă, 

” 

Altă rără sai verişdră. 

Iși arată iubirea, 

Cună taieră de porcelanii 
Să pună în elă hireni 

Cu nescari linguri de pleii 

Să mănânce cu ele oleă. 

Sdera mică. 

Mai încolo s6era mică, 

Care-a rămas cu nimică, 

Și-arată iubirea sa 

Către jupânesa mirâsă 

Cunii colaci de grâii curată 
Din tâtă inima dată, 

Şi ună vali de pânză albă, 

Cum e pânza nai frumâsă,
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Urzită din postulit mare 
Nevedită la Rusalii 
Țesută la sân Nicore, 
Poftindu-i cu iubire 
Vicţă şi. fericire, 
Și dice așa prin mine 
Să o iea ?n nume de bine, 
Că de cum-va va trăi 
Cu mai mult îi va cinsti. 

O soră, 

Își arată iubirea, 
Cu nisce bucene frumosă gătite 
Şi prin mijlocă găurite, 
Întășurate cu curele, 
Bate-mi-arii aste măsele, 

-C'o butelie de vină, 

Să-i fie voia deplină. 

“
A
 

„Altă cine-va. 

Uni cinstită omi de omenie, 
Cu a sa dulce 'soție, - 
Își arată iubirea 
Cu nescari frumoși bureți, 
Pare cii-să din Glogoveți, 
Cu nisce fluturi mărunți 
Cari umblă pe sub nunţi, 
ȘI pe la noi umblă mulți, 
Mai cu scmă pe la munți. 
Mai pe urmă nuvulii mare, 
Celi cu dola în spinare, 
Bagă mâna ?n busunare 
Şi cinstesce pe finii dumi-sale 
Cu niște galbeni din ţară, 
L-a câștigată astă vară, 

I-a fostă ascunsii în cămară 
Şi acuma i-ai scosă iară,



327 
  

Şi eu nişte taleri mari 
Rimași încă de Tătari, 
Pe dreptulă sunt câștigați, 
I-a ştersă caii fostii întinaţi; 

Şi încă cu niște hârtii, 

Cine scie de câte mii, 
Şi cu mai mulți 
Bani mărunți, 
Cruceri, groșiţe, bănuți, 
Ce i-ai câştigati săracu, 
De când a umblată cu Iancu. 

Isprăvindu-se cinstea, se punii mâncările pe masă și nu- 

mai decât urmeză prânduli. In vreme ce 6speţii mănâncă, 

colăcarult sait starostea, târfarilori rădică ună paharii şi di- 

ce: Cinstite socru mare și cinstiți Gmeni de omenie, noi astădi 

venindi pe cale, amii păţito cam șodă cu nişte Gmeni de 

omenie, cu care nc-ami întâlnită pe calea, cârligată, cum 

veneamii către dumnea-vâstră, că nunulă ne-a întrebat: 

— Unde mergeţi 6meni de omenie? 

— Mergemii, dici, pe târfărie. 

— Unde dice: pe câmpie? . 

— Ba nu, că pe târfărie. 

-— Da, da, vă duceţi pe câmpie după trestie. 

— Mă omule, nu vorbi, că nu mergemii pe câmpie du- 

pă trestie, ci mergemii pe târfărie | 

— PD'apoi săracii 6meni, audi tu, că mergi la, robie; | 

dar ce 6meni nebuni, să se ducă de bună voe. 

— Măi omule du-te 'n trâbă-ţi acuma; 

— D'apoi vă duceţi la Gherla? 

— Omeni buni, dice cela-laltă, lăsaţi-li că-i surdă, nu 

aude ce diceţi, da dumnea-vâstrăi vă duceţi pe târfărie. 

— Acolo, acolo bădiucule 

— Dumnedeii să vă ajute, dar rea veste amă auditii 

de acolo.
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— Cum aşa? 
— D'apoi așa, că socăcița astă n6pte tâtă nâptea n'a 

pututii dormi de grija somnului; adi diminâță, des de dimi- 
ncţă, când era popa în biserică, s'a, sculatii Șa porniti pe 
uliţă, să mârgă la boltiță, să cumpere borșii d'o groșiţă, să 
vă facă z6mă, acră. Când a fosti la calea Jumătate a statu 
în loci să-și schimbe cismele, că era desculți, ȘI o rodea lu, | căleâiă. Când a ajunsă la: boltiță, boltășiţa, încă nu s'a fosti 
sculatiă, atunci de grabă mare a, prinsă a fugi toti cătinelă 
până acasă și când a sositi, aude că și dumnea-vâstră sosiți ; 
acuma, ce să facă? 

Câte dle, 

Tâte erai dle, 
Şi de blide 

Îţi venea a rîde, 

Atunci de supărare 
A căduiă pe căldare, 
De acolo cum s'a sculată, 
A cădută pe o 6lă cu păsată, 
Dar omul acesta ne a înșelată, 
Că sucăcița fârte bine ne. a ospătată, 
Și să nu gândiţi că d6ră sto fi îmbătat, 
Că numai unii butucașă ca acesta a fostii rădicată, 
Trăiască dar jupânâsa sucăciță la mulți ani. 

Voindu starostea, de casă să dea de scire bucătăriţei, că 
pte aduce ală doilea felu pe masă, dice: 

Prea îrumâsă socăciţă, 
M& rogă să-mi dai ascultare, 
La o scurtă cuvîntare. 
De poți eși curând afari, 
Şi te du în cea cimară, 
De nu te dâre piciorulă, 
Doră vei afla toporul; 
Apoi du-te ia cea pârtă, 
Ş'o tae darabe tâtă.
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Na vrea gasda să te lase, 
Dă-i cu muchea de cele grase; 

Ia darabele în brațe 
Și vină cu ele'n casă, 

Şi pe focii le grămădesce, 
Mâncările de ?ncăldesce. 

Puindu-se pe masă alu doilea. telă starostea, nunului adică, 

colăcarulă, sculându-se, face semni să tacă toți: 

Cinstiţi meseni și Gmeni de omenie, 

Cinstitului nun mare 
Care bună voie are, 
Vrea să pornescă uni paharii. 

De dară 

Pe sâma finilorăi dumi-sale 
Ca să-i ajutămiă pe acești doi tineri; 

Că acum făcându-se gasdă nouă 

Ai multe lipse; 
Așa dar pornimă uni pahari de darii 
Şi cine-și va biga nasulă în pahară 
Să-și bage și mâna ?n busunarii 
Şi cine va bea paharulă, 

Să-și dea și daruli. - 

Apoi pune unii pahară de vină pe tăeru, îl dă întâi 

nunc, și aşa pe rând la toți 6speţii şi casnicii; în urmă 
gată la nunulu mare, care pune bani mai multă decât ori- 
care ; iar de nu pune mai mulţi, atunci ori-cine are dreptii 
sd-lă cumpere, punândă mai mulți decât nunulă, când a- 
cesta își perde fini și dreptul de nun; de aceea nunulii e 
siliti a doua 6ră și chiar a treia 6ră să-și răscumpere finii 
şi dreptulă de nuni. Până umblă paharul celii de dari, nun- 

taşii nu se scâlă de la masă, ci-și petreci cu tăerulu se dai 
nunului saii nunei, şi acesta îi dă miresei cu tăeruli. După 
aceea mai umblă şi cetăraşuiii cu cetera, învăluiti, dicândi 
că s'a stricati și să-i dea cruceră să-și cumpere alta sai să 
şi-o dirâgă, şi să-și cumpere strune; acestuia încă îi mai dă 

cine cât vrea.
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In urmă vine bucătărâa cu mâna legată, cu o lingură 
mare în mână, și cere cruceri de l6curi, că s'a arsi făcândi 
demâncare și fie-care pune câte ună cruceră sait doi în lin- 
gură, apoi ese socăcița, jucând și dicândă, că acum nu o 
dâre nimică. Însă cetărașuiii şi bucătăriţa nu umblă decât 
acolo unde le dă gazda, voe. După acâsta, sculându-se de Ia. 
masă, sai până nu s'aă sculatii, se începe joculă miresel. 
Acâsta pe unele locuri se face așa, că-li plătescă până şedă 
încă la masă, apoi sculându-se JOcă joculă miresei o dată şi 
apoi își petreci după placă, dar de regulă joculi miresei se 
face așa: încă până nu Sai sculată Gspeții de la masă ste- 
garulă face locă în casă, scoțândi afară mese, apoi desvălue 
stâgulă chiuindă: | 

Dis'a maica să mă "nsori, 
Să-i. aducă în. casă norii, 
Să o bată de cuptori, 
Câte o-dată 
Şi de vatră, 
Să nu fie supărată. 

lea apoi mirâsa, de mână, o învârtesce de câte-va ori, 
o dă, la fie-care bărbatii și femee fâră de alegere de tînără 
sai bătrână; câți sunt de faţă în casă sau pe afară toți 
trebue să jâce jocului miresei ȘI să, plătescă pentru elă. Spre 
scopulii acesta se pune unii tăeră golă și în acela aruncă, 
banii de joci, care câți vrea să dea. Stegarulă bagă, vina ce- 
lui ce a jucatii cu mir6sa: că mirâsa sati schiopatii şi tre- 
bue s'o vindece, și așa celi care a jucatii trebue să plătâscă, 
ba şi cel cari nu jâcă încă trebue să plătâscă toți joculă mi- 
resei. Jocul acesta însă este scurti, numai de vr'o trei în- 
virtituri, și când se opresce stegarulit o și prinde de mână, 
ca si, n'o fure cine-va de la, elă, când apoi stegarulu ară fi 
siliti să o rescumpere, Banii adunați pentru jocul amin- 
titu se dai în mâna iresci. Nuntașii scoti apoi tote din 
casă, (afară de o masă, la care să-și petrecă cel cari nu jocă)
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şi se dai la joci. Aci e de însemnatii, că fiind aprâpe scra 

târzii, după ce și-a petrecuti bine, mergii acasă. 

8. Luni sera. 

După ce s'a sfirşiti masa uncropului, nuntaşi esii afară, 

caută ună pară înaltă, îlii bati în mijloculă ogrădei, spân- 
zură în vârfă- o dihoniță cu păcură, o aprindă și dă o lu- 
mină de luminâză, toti satului. Nuntaşii- se prindi râtă în ju- 
rulii focului, cimpoeșuli cântă și că jocii de se prăbuşesce 

pămîntul. Dintre pehlivani, binişoră, binişorii, aduci 'unit 
mănunchi dint”uni maldără de stuhă sai de papură şi numai 

de-o dată nunuli saii socrulă celii mare se trezesce cu elit 
în spate; şi când dă să țupăsscă, stuhulă sai papura toti 
foşnesce, iar 6menii îl necăjescă ridândi: „Cinstite socru mare, 

te-ai gătită și te-ai: împodobitii numai să-ţi fie de bine.“ So- - . 
crulă ride dea-valma cu -nuntașii, sărindă mai sus toti mai 
sus cu snopi cu toti. Când sera, cea mare ride mai cu 
hazi hop, îi atârnă și ei în gâtii o traistă cu. o rață; ce-o 
mai sucesciă, ce-o mai învârtescă, când numai ce și rața scote 
capuli din traistă pe-o bortă; din 6meni începi so tragă 
care ?n cotro, iar ea: maac, mac, mac, de te nâncesce nu 

alta. Câte-unii omii mai îndrăsneţă se dosesce printre - nun- 
tașă, ţinendi uni șiragă de covrigi la spate, se alătură pe 
lângă s6era mică şi dă să i-lă arunce în gâti, dar şi ea unde 
mi-i înșfacă şi începe a-lii bate cu covrigi în capi, până ce 

se sfarmă; de sare câte unul să-lu apere, s6era-i dă și lui 

de cheltuială. 
Unii mai necăjesci pe socrii mari, atârnându-le de gâtă 

vatala, iţele şi câte și mai câte, până ce ese bacșișii. 
Tuturorii șotielorii şi tuturoră năsbutielorii aici li-i loculii. 

Omeni îmbrăcaţi turcesce și care de care mai schimonosiță la, 
trupă şi la faţă, de nu-i cunâsce nică bla, se agaţă de tine 
ca scaiult de 6ie și deabea scapă unulu de dinsulii, popic pe
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Aa. capulă altuia; ce vrei? îsă gura satului; ce-ai făcută, ce-ai 
„vorbită, ce-ai gândită totă scie, și numai tenerucesci cum 

îți spune tote pe șiră ca, de pe carte. Omenii facii mare hază ; 
numai ce-i audi: „iea, mai spune, ica. mat spune și de jupâ- 
nulii cutare, ce scii?4 Și așa-să de cu iscusință, la, înjehebatii 
palavrele, . de se prăpădesei nuntașii de risă, fără însă să-i 
fie cui-va cu supărare. Câte-o nichiduță numai se apropie de 
câte-o nevăstuică, frumuşică şi-l şoptesce: 

— Ei ce dică lelică, să spună ce sciti eu? 
— Ba mai bine păzesce-ți gura, că ai cinste de la mine; 

şapoi trece cu șaga, iar pe la cei bătrâni; şi așa, petreci 
pînă -hăt târdiu, când căduți de obosală duci mai întâiă 
nunii acasă cu lăutarii Și apoi s'aciuază, fie-care la odihnă 
pînă a doua di, când iarăși o pornesci. 

&. Marţi legă mirâsa, o învălescu, o îmbrobodescu, 
îl punu cârpa și o desgovescu. ' 

După câtă ami audită, în vechime. vreme nunta, ţinea 
mai multi de o săptămână, acuma însă la cei cn dare de 
mână ce mai este, pe când la cei mai mulți rară, rară stră- 
lucesce o nuntă ca în dilele bune, ciici pe capuli norodului 
a începută a veni diua cea amară a nevoci:: pămintulă nu 
mai este prielnică ca, în alte vremuri. In locul celorii mai 
multe păduri, podâba pămîntului, n'a mai rămas decât 
târși; rari, rară ţi se veseleseă ochii ȘI ţi se bucură inima 
de vederea mlădii, căci mai multă până şi răd&cinele codri- 
lori străvechi le scoti, făcândă pămiîntii de arătură. Nu mai 
sunt păduri, cari să lege plâia și so trămită la vreme de. 
trebuință ; ș'apoi până țăranuli să-și facă și boeresculă, cirta, 
lui se închircesce, i-o îngălbinesce mohoruli şi pălămida; în 
popusoeșii lui nu nuinai că nu se pote ascunde unii călăreţi 
cu calulă, după cum ne povestescă bătrânii, ci de abia nu 
se zăresce iepurele; și când pe popușoeşă la prinsă tâmna
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în patru frunde, nevoea bate la uşa Românului; şi se scie 
că pe câti lungesce bogăţia pe atâta, scurteză, sărăcia ; şi de 

aceea, cu' durere de inimă ami întâlnită în multe Jocuri le- 

| gatului mivesei încă de Duminică, în vreme ce: legea din pE- 

trâni. ni-lă pune tocmai pe Marţi. 
Marţi câţi-va din nuntaşi cu lăutari. și cu mirele 'n frun- 

te mergi de aducii nunii, ca să lege miresa. 

La casa, mirelui sui adunati neveste și se pregătescii 

pentru masă. Mirsa, de îndată ce vede că ai venită nunii, 

se găvăsdesce unde pâte numai să n'o găsescă,. 
Atunci să-lu vedi pe vorniculii, cum se îmbracă uri iti, 

cum își spoesce faţa, cu cărbune, î ÎȘI pune pe capă câte şi maă 

câte, iar în spinare .şi pe umere își atârnă darurile serei şi 

chiar a călțunăreselori. 
Prin Dobrogea o. umflă şi pe sâcră în spate şi pornescii 

la cătată mir6sa; cum o mai pârtă pe beta s6eră prin tâte 
ungherele, pălind'o de tâte muchele, până ce în sfirșitii aă 

" dati cu crucea peste mir6să. S6cra 0 cam dojenesce, şi lu- 
ândo de mână o dă nunei. , 

In Oltenia aducii o şea, aşterni unii lăicerii în mijloculii 
casei, pună pe elu șeaua şi apoi o aşedă pe mirâsă. 

In Moldova la legati pe mirâsa o ţine mirele în braţe 

și de-i cam slabi de duhii, plânge; iar 6menii prăpădindu-se 

de risti qicii: vedeţi dacă i-a pusit mărgele la, gâtii când € era 

mică. 1) . | 
In jud. Tecuci, Tutova, Putna ȘI Dobrogea, la, legati îi 

puni miresei pe braţe unii copilașii frumosi, ca, de așa.co- 

pilași frumoși să-i facă Dumnedeii parte. In Dobrogea şi 

în Oltenia îi mai pună pe braţe încă şi scutece, faşă și alte 

bulendruţe, ce trebue pentru unit copilii, ca să fiă cu mare dra- 

goste pentru .copilă şi să-lă caute bine. Vornicelulii cu două be- 

s Ia fâ-te că vrei să pui la pâtii mărgele unui băiţelii din Moldova, să vegi 

cum fuge și ţipă de gândesci că-lă taiă.
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țişâre de răchită, de mâră dulce saii. de trestie, jâcă cân- 
tândii înaintea, miresei ;. și în părţile pe unde mirâsa are ho- 
botă, vornicelulă câtă de câtă totu dă la mirâsă până ce-lă 
xâdică și apoi vrea toti așa, să-i smulgă și florile cu petâla, 
ce le are infâșurate pe capi, atunci mirâsa se. prinde cu a- 
mândouă mânele de flori, plângândă și bocindu-le că de acum 
n'are să le mai pârte. De mirâsa-i prostă, ride şi se bucură, 
că sa vădută nunta rădicată Se 

In Muntenia, o fată ține pe dosit oglinda, ca mir6sa să nu 
se potă, ved6, și încă șese săptămâni după nuntă nare să se 
uite în oglindă. 

| 
Câte o dată ţine şi mirele oglinda. Când nuna începe 

a despleti. mirâsa, mirele-i pune pe capi ună banii de aură 
sai de arginti, după putere, care, când nuna o pâptănă, în cade pe braţe. | | 

In timpul acesta, lăutarii cântă: 

Oi sărace pării negru, 
Cum am să mi te legu, 

| Nică vântul să nu te. bată, 
Nici sorele să te ardă. , 
Cresecţi flori și *'mbobociţi, 
Bobociţi și înfloriţi, 
Că niie nu-mi irebuiţi; 
Cresceţi voi flori câtă gardulă, 
Dacă mi-am legati capulă. 
Taci mirâsă nu mai plânge, 
Unde purtai florile, 
Ți-oră trage cu palmele, 
Pe unde purtai păunii 
Răi ţi-orii trage cu pumnii. 

Sicra cea mare. 

Tacă nu mai spune minciuni, 
C'așa m'are să mai fie, cum dică tu. 
Lăutarii spună minciuni,
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De amăgescii miresele, 
Ca din ochi să-mi licrămeze, 

Din inimă să-mi oiteze. 

„După ce nuna a peptănat/o, o împletesce în două codi, 

ile aşâză pe capii frumosi, îi pune printre codi bani de ar- 

gintii, o fărămătură de pâine şi-o crenguță de busuiocii, casă, 

aibă în vi6ţă bani, pâne, și să-i fie tot-d'a-una dragă bărba- 

tului. | 

În Dobrogea şi la Românii din Chersoni, îi punti mire- 

sei fesulii celii cu baere, ca unii șerpe de argintii sait cu măr- 

gele. | 
În Bucovina a mai rămasă încă fesulii; elă s'a perdutii 

în Moldova. 

În Muntenia şi Oltenia, pe ici pe colea, încă se mai ză- 

resco fesuli ; în tâte cele-lalte părți locul fesului îlii ține 

barizulă roșu, cu care o l6gă pe mir6să pe frunte. Pe: d'a- 

supra, barizului sau a, fesului îi pune uni tulpănași albi, 

lăsând să se vadă o mărginuţă numai de jumătate de de- 

geti; pe d asupra 0 mai ]6gă cu uni barizii verde sait ce 

culre poftesce; şi, de le-i adetulă în acea, localitate ca ne- 

vestele să umble cu ștergare, atuncă sera întinde. nunei 

unii ştergară de borangicii sati de bumbacă frumosii cu vrâste 

sait alesături, şi-l pune pe capi prindându-ă capetele cu bol- 

duri cu gtmălii frumâse. Nu în tâte localităţile însă -șterga- 

rulii se așcdă totă unii felu. În părţile unde mirele ese din casă, - 

când începe a o lega mirele ese din casă, şi numai la, sfirşitii îlti 

châmă pe mire să vadă de şa cunâsce nevasta, pe careo dă 

între femei. Mirele se preface că n'o cunsce, și dă să pue mâna, 

când pe aceea, când pe aceea, pe cană trebue să le lase, 

căci barbaţii lori sari fie-care, dicândi că-i a lorii. In. cele 

din urmă mirele, găsindu-și nevasta, o iea de mână și se ducii 

înaintea nunc, căreia îi sărută mâna, iar iea sărutânduiă, îl 

dăruesce. In vremea asta, masai gata, nuna-și iea, finii de 

mână și-i așeză la masă; şi pentru întâiași dată, mir6sa-i în
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rendă cu gospodinele. Vorniceluli începe cinstea, fie-care din 
neveste o dăruesce cu ce vrea, Ş'apoi începe masa gospodăresce. 

In jud. Covurlui în vremea mesel sâmănă pe miri cu 
grâu, orediă, cofeturi, stafide și chiar pâne şi sare, strigând cu toţii: cu norocii! cu noroci! 

La Poloni, după Diiringsfeld, cântându în despletesce pt- rulă miresei, îl peptănă, îi taie din pără Şi-i pune trei ta- 
lere pe o farfurie și toți dai: după putere; se pune mirâsa 
ȘI femeile măritate la masă, pentru a bea în sănătatea ne- 
vestei. - 

In unele părţi pe mirâsă o legă preotesa, care le face 
nuntașilorii și masă, | 

Același obiceiă îli găsim la Ruși, unde nunta merge 
la casa preotului, preotâsa legă mircsa, la capă, masa-i pre- 
gătită, îi ospătâză frumost ȘI toți flăcăii o dăruescu pe preo- 
tesă; de a mai rămasti din şâșchi ori din lejani, se îm- 
părțesci la nuntași. ' 

După masă toţi nuntașii se ducii la nunulii celă mare 
unde iar jocuri și petrecere pînă, de către scră; și, de nu- 
nulă îi cu dare de mână, le dă şi masă. 

Când se despărțescă și când nuna-Și iea qiua bună, de la 
fină, lăutarii cântă: 

— Mergi finuță sănătosă, 
Că deacum ţi-ai făcută casă. 
— Sărată mâna nănășică, 
Că m'ai făcută ncvăstuică. 

Cea ce sunt în Transilvania Corinteii, în Muntenia sunt 
Pocânzeii. Luni, și mai cu deosebire Marţi, părinţii fetei tri- 
meti către tineri daruri cu unulă, doi, saă chiar mai mulți 
pocănzei. De românu-i bogatii pâte av optă şi chiar dece. 
Pocănzeii îsi gătiți frumosi şi împodobiţi cu năfrimi. 

La, Istrieni: „Serbarea, nunței durâză adese-ori câte-va 
ile ; e singura on6re care se face miresei; mai târdiii ea în- 
tră în vi6ţa ci casnică, muncă grea, trudă și dispreț sunt
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sorta că. Ac6stă înjosire nimicesce moralulă că, ca neglijeză 
exteriorulă săi şi îmbătrânesce înainte de vreme, 1) 

5. Mercuri. Plăcintele. 

Cine se mai pote ţin6 de datinele străbune, Mercuri 
se adună la plăcinte tâte nmurile mirelui, socrii toţi și parte 
din cei de la nuntă; s6era, cea, mare aduce ?n casă covăţica, 
cu făină, sita, sucitorulie, și le dă pe sâma miresei, s'o cerce, 
că ce pote. Mirâsa legată la, capii ca, nevestele, cu mânecele 
suflicate, dinainte cu Șurți sai pestelcă, prinde sita între 
palme și cerne făina, o pliunădesce și când la frământatu, 
care de care să-i facă câte o năsbutie: ba-i aruncă mazăre, 
sait chiar grâă, apoi buruene ca să-i cerce răbdarea, că de 
nu va uv6 răbdare numai la atâta, apoi cum va put duce 
gospodăria, cu tâte greutăţile ȘI neajunsurile că. 2) . 

Câud aluatu-i gata și dă imiresa, să-l adune, nime nu-și 
iea, ochii de la dinsa, că de la cum seic femeia a aduna 
aluatulii i-se cundsce inscusinţa şi gospodăria. 3) 

De tinăra nevastă-i la locuilii, ci nu trepue să uite nici-o 
dată, că-i trebue chelmi și chiar de nu-lii uită, să-lu ție bine 
din ochi, căci alt-felă i-lă fură, Și când dă să prindă alua- 
tulă, prinde-lă dacă: ai cu ce; d în drâpta, dă în stânga, 
că parcă-și aduce aminte, că lăsase încă o mână de făină, 
dar pace, chelmulă nu-i, tâtă, făina-i strânsă, şi ea șede așa, şi 
toţi ridă. De mirâsa-ă hâtrii însă, își aruncă, ochii încolo 'nc6ce, 
și de vede că nu-i chelmulii, iea o lingură de unti, o în- 
  

1) Istrienen. Triest. i 
3) Din vremuri bâtrâne era adetuli să , dea fetei de măritată ună sculii încâlcită, 

și de-lă putea descălci fără sâ-li rupă ci pe îngăduială, atunci bună de măritată 
era; de nu, trebuia să aștepte până va ar6 răbdare, cum se cuvine să fie ori-ce 
gospodină. . 

3) Țeranulă cată întâi la gospodărie și apoi la avuţie; nu-i vorbă, că de multe 
ori acesta ese înaintea, celei dintâi, de unde şi proverbulă : „Aloșia mărită urgia.& 

  

Sevastos, Nunta. 
22
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tinde pe masă și prinde aluatulă; de i-ai ascunsi şi untuli 
găsesce ca nisce grăsime, cu atâtii mal văii pentru nuntaşi, 

și când ci vădă că nu-i de șagă, atuncă îi dati înapoi chelmulu. 
După ce ai întinsă plăcintele, le umple cu brânză, sai 

fie-care cu ce are şi cu ce pâte, și înainte de ale da în cup- 
torii, le unge cu. miere; pe unele locuri le unze la scosulu 

din cuptor, ca să nu trâcă așa multă miere. 

După ce le-ai împărțitii nuntașiloră, în Dobrogea jâcă,. 
o horă în mijloculă căreia îi nuna cu milâua în-mână. La 

sfirşită nuna, trage cu milâua vr”o câte-va peste spatele mirelui. 
Mirâsa trnă rudelorii bărbutului de spălată pe mâni. obiceiu, 
care, după Diiringsfeld, îlu găsimii şi la tâte poporele slare. 

„Câte unuli din pehlivani, ca să mai facă ca 6menii să ridă, de 

vede vrunii nuntaşii desculții, țuşti c'o cofă de apă peste picidre. 
În Dobrogea, după ce aii scosă turtele din cuptorii, o 

strânge pe cea mai mare și mai frumosă. În Cerna faci nu- 

mai o singură turtă și după jocii, mirii cu nuntașii, ce s'aii 
întâmplat, întovărășiți de gasdă se duci la fontână, acolo 

deverica jâcă turta, iar cci-lalţi învârtescii hora 'în jurulii 

fontânci, până ?n de trei ori; atunci mirâsa scâte o cofă de 
apă, mirele slobâde în ea parale, șapoi o varsă cu picioruli, 
şi toți gustă din turtă, | 

În Macedonia, a patra di, Mercuri diminâţa, noua, căsă- 
torită împreună cu mai multe femei și lăutarii se ducii la, 
şipotii să ica apă cu unii vasii, și după ce au umplutii, 
unge şipotuli cu untii, pe care-li iea înadinst cu ea; după 

aceca întorcându-se acasă, aruncă lingă şipotă mai multe 
monedi și o pereche papuci, pe cari le ieaii băeții cari se ducii 
şi că la șipotii, strigând: „s băncză n'vâsta“ (să trăiască 
nevasta). Ducându-se la șipotă, cântă cântecului următorii: 

Alea fctă s'mergemă tu apă, Ilai, fată să mergemii la apă, 

Dugeţi-vă voi, ei nu-mi fiă, - Duceţi-vă voi, ei nu mergi, 

Dada bine ne irusi Mama pe mine mt logodi 
Duminecă câtre scră, Duminecă spre scră,



Şi dede cinci mii fluriîii, 
Şuni nelă de asme curati; 

Invâstă-te tu caftane, 

Stivalete de arazame 
Dimandate pe unii bicheară, 

Pe uni bichearii neînsuratii, - 

Ne'nsurati şi necurunatii. 

339 

Şi dete cinci mii flurii, 

Şună inelă dWargintii curată ; : 
Îmbracă-te cu caftane, 

Cu botine de lac 
Comandate prin unii holteii,. 

Prin uni holteiă: neînsurată, 

„Ne'nsuratii și necununată. . 

La șipotă se cântă așa: 

Umple soro, varsă frate, 
S li dămă apă a lei mușate, 
Nu li sete a lei mușate, 
Că li fâme a lei cripate. 

„Umple soro, târnă frate, 

Să-i dămii apă celei frumâse, 

Nu-i sete celei frumâse, 
Că-i fâme celei mânciciose. 

Întorcându-se nevasta de la, șipotii 1 se punit în cale crengi 
uscate și bolovani de pâtră, pe cari ea e silită să-i dea la, o 
parte; acasă apoi ea începe a lucra cu furca și a face plă- 
cinte, pentru ca să o vadă bărbatul că e gospodină. 

În Magarova, Neagoște, turtele îsi înduleite cu zahariă, 

şi la urmă îi dă să 'ncâpă colțuni să vadă de scie a, 'mpleti. 
Mercuri de către sâră socrii cei mici, luându-și diua bună, 

poftescii nuntașii pe Dumineca viitore la, dinşii, ŞI: după ce 

au mai îmbrățișat încă o-dată pe tineri se sue în carti şi 

plecă, nu cu puţină durere în inimă, că şi-aii lăsată copila în 
casă străină şi pe mână străină, sciindă bine că: 

“Socrul a ocări-o 
Şi bărbatu a probozi-o 

Şi s6cra a moronci-o 

C'orii mustra-o fără vină 

Şi i-ori căta totă pricină 
Ca s'o bată fără milă, 
Că bărbatu nu-i părinte 

Să, rabde multe cuvinte. 

După plecarea părinţilorii fetei, de tatălui mirelui îi gospo- 
dară cuprinsă, mai ţine nunta încă o. di saii două. In timpul 
acestă din urmă nu mai este nimică cu şartii. Mâncarea-i
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pe apucate, mai la semă-i joculă și băutura; iar când mirele 
chiamă, lăutarii de le plătesce, și ei urândiă însurăţeiloră norocit 
și sănătate își fai rămasii bună, petreci arcușulii prin strunele 
scripcii, o wmflă -subsudră şi-o plâcă; mulţi din cei pe loci, 
dornici se uită pe urmele lori şi o părere de r&i le strînge 
inima, ca la plecarea, unui vechii prieteni, pe care multă vreme 
mal să-li mai veqi. Apol tâte intră în vechia, lori linişte. 

Mirâsa-și stringe petâla cu florile ca ochii din capă, că 
de s'alătură vr'o femee răutăci6să și-i smulge o floricică, câte 
va fire de petelă, saii o fârmăturică de ccră din lumînări, o 
vrăjesce, și-i pote strica, troiulă celui bunii. 1) 

“De multe ori miresele închină lumînările, Horile Şi pe- 
tâla Maicei Domnului, ca să-i dea copil frumoși și să-i o- 
crotâscă căsnicia. 

Nevasta, cea tînără, își păturesce rochia de mirâsă şi cele- 
lalte strae cu care a fostă mircsă şi le așterne pe fundulă 
lăqei. Din răstimpă în răstimp numai o arată copiiloră ; de 
are dile multe o mai arată nepoţiloră, iar pe patulii morţii 
lasă cu limbă de morte s'o'mbrace cu rochia, cea cu care a 
fostă miresă, credândă că pe lumea cea-laltă mar cu ușurință, 
o va put recundsce bărbatuli-săă. 

Joi şi Vineri în Macedonia se împărțescii darurile la 
tâte rudele bărbatului,: cari dai vase de aramă sat alte lu- 
cruri trainice, ca să le potă apuca din tată în fiu. 

Sâmbata mai prin tâte părţile mirele Și mirsa cu socrii satt 
cu vre-o rudenie bătrână se ducii la biserică de le faci molitfa. 

6. Duminecă. Cale primară sau cale pe mare. 

Duminecă des de diminţă, se strîngu la nună mirii, nemu- 
rile lui şi câţi-va din nuntaşi și mergi la părinții fetei; pe 

3) Scintă este că, când o fată vrea să se mărite n'are. decât să ea do la o 
miresă o floricică și câte va fire de petălă, să-și facă cu ele scăldătâre, Şi pâte trage 
jarna ceea nădejde de măritată de bună s&mă.
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unele locuri ducii părinţilorii colaci, după puterea fie-căruia. 

Sfirșindu-se masa, părinții pregătescă să dea, fetei lori. cele 

giuruite. Dei iarnă mai tot-V'a-una vitele rămânii la tatăl 

fetei cu iernateculi și le iea, numai atunci când flăcăulă îi cu 

putere şi are nutreții. De părinţii fetei îi dai vita încă din 

iarnă, atunci o împodobescă, legându-i de cârne năfrămi, 

floră de târgă sai siminoci. 

De socrii dai fetei căruță cu calu, tij îl impodobesoii 

frumosii. Mama, mai dă încă fetei te miri ce din casă, cașa-i 

părintele să facă ori-ce numai să-și vadă copilulii norociti ; 

și mare jale te prinde, când audi câte unulu oftândii şi di- 

cândă: „toti ce am avutii la sufleti i-am dată, dar numai 

noroculii nu-i Pami pututii da.“ 

Când stau gata de pornire, vornicelulii sai nunulii celă 

mare îea, tinerii de rnână, îi duce înaintea, socriloriă să înge- 

nucheze, șapoi în numele lori, le cere binecuvintarea. 

Părinţii îi binecuvinteză ş'apoi îi sfătuescii, să nu facă 

xîsă în lume, să le ruşineze bătrâneţea,; ci să trăiâscă bine, 

să se iubâscă, femea să caute în cinstea bărbatului, iar eli 

să aibi milă de ea; că atunci numai merge bine, când este 

unire între soți; să întindă mână de ajutorii nevoiașului, și 

să fie îndurătorii cu veduva şi cu copilul străină, că nu se 

scie dilele omului și cum sentârce r6ta, norocului; să facă 
tot-Ma-una, binele, că numai atunci dă Dumnedeii sporii şi 
isvorii în casă. Să ospăteze și să găzduâscă drumeții, că de 

ce i-a dati Dumnedeii patru pereţi omului. 
Păziţi credinţele și legele din buni şi străbuni, și Dum- 

nedei vă va da cu belșugă pâne și sare în casa vostră, 1) 
  

- 1) Maha-Bharata de Krishna Dwaipayana saii Vida-Vyasatrad. Ilippolyte Fauche: 

Kunti binecuvinteză pe nora sa Draânpadi. Dapă cum Indianii cu deulă cu cai 

serdi, Rohinâ, Culunus, Damyanti cu Nala, dapă cum Bhadra cu fiulă Vicravas, 

Aronanthati cu Vacishtha şi Lakshmiî cu Nârâşano, astii-felă să poţi tu fi cu soţulă 

tău. Fericită, înconjurată de plăceri, îmbătată de tâte veseliele, luândi parte la jert- 

fele soțului tă, credincissă legăturiloră tâle, câtră soţuli tşă, fii o mamă de eroi
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La câte-va săptămâni după nuntă însurăţelulă cu socrulia 
săi se ducii la stăpânulă moşiei, fie arendaşii sati boerii veci- 
nicii, și intră în vorbă :pentru locu de casă în vatra, satului, 
și de are loci de casă de la” părinți, atunci pentru ogoră în 
țarină și câte-va prăjini de fânați, și-l aș6qă gospodarii pe 
jumetate boerescii. Acâsta cra, în vremea, boerescului, în ur- 
mă, când veni pontulii, se schimbă Și regula, fie care țărani 
fiindă îndatorati să, lucreze cu plată. Acumă însă angaja- 
mentul, când fie-care lucrâză după voe ŞI mai multi după 
cum îlit ajunge nevoia, că nu zadarnică îi proverbulă: „ne- 
voia de multe ori te duce pe unde nu ţi-l voia. 

Omenii din satu, cară după puterea loră încă dati: mână 
de ajutoră însurățeilorii, ca să-şi p6tă rădica și casă, de vreme 
ce sciutii este că nimici nu-i mai buni pe lume ca acea de 
a av6 omul păreții lui. 

7. Colacii nunului. 

În Transilvania : Meruli de cununie. 

(După Benedictă Viciă). 

Pomuli de cununie, pentru ca sa aiba ei și fumiliele 
celoră căsătoriți pe cea-lalta lume ună pomă, pe care sa se 
odihnescă. 

Cam pe la Sântă-Măria, cea mică oră ȘI mai târdiă, când 
ai vină noi, însurățeil cumpără vr”o 12 vase de Jută, cam 

  

. > și vedi fiii tăi bucurându-se toți de viâţă, 7353. Cinstesce pe Gmenii veniţi în casa ta, 
pe Gmenii buni, pe bătrâni, pe capii, că anii tii să curgă cu ună cursă vecinică, 
urmândă drâpta judecată. Prietenă statornică a virtuţii sfințesca ună fă ală tea 
pe tronulii orașeloriă, regateloră și a celorii mai frumâse provincii ale Nuradjângalei. 
1355. Dă în destulă stăpânire bramaniloră, în marele loră sacrificii uni Acwa-Medha. 
Acestă glohi întregi cucerită de către soții tei cu mare vigâre, să ai nobilă femee 
o sută tâmno de fericire și bucură-te de cele mat bogate pietre scumpe, pe cari le 
închide pămîntul bogată. Ast-felă după cum te feliciteză astădi tintră soţie îm- 
brăcată cu rochia ta de ină, ast-felă să te potii felicita în curândă mamă virtuâsă 
aunui noii născută,



343 

  

de comuni urcidre, lumini de csră, unit “scaunii de bradă, 

mai multe specii de pome şi toti felul de turte; apoi facii 

parastasii capete atâtea, câte urcidre a cumpăratii, făcândă pentru 

picotii şi cantoră deosebiti, mai frumâse, precum e datina 

la pomeni, și chiamă pe Dumineca, următâre pe preotit și can- 

toră la punerea mărului de cununie, la care mai ieaii parte 

și naşii de cununie și alți consîngeni mai de aprope. 

Mai chiamă şi 12 Gmeni săracă, cari sunt vrednici de 

pomană ; şi în Dumineca, acea, după ce ai eșitii din biserică 

toți cei chemaţi împreună, cu preotulii şi cantorulii, se adună 

la, casa respectivului, care dă pomuli de cununie înainte de 

a mânca de prânză sait de am6qi. 

Insurăţeii cu ajutorulii naşului, punii în şură, oră sub altii 

coperișii mai multe mese lângă o laltă, le acoperi cu feţe 

de masă, apoi în fruntea. mesei, unde șade preotuli cu can- 

torulă punii ună pomi stufosi, pe care-l sapă în pămîntă, 

să stea aşa cum a stati în- grădină, şi-l încarcă cu toti fe- 

luli de pâme, câte încapi pe eli; după aceea împletesci din 

“lumini de ceară unii şarpe mare cu unit mării în gură, apoi 

ieaii o bucată de pânză albă (giulgiii), învăluită la o laltă și 

legată cu o litră de arnicii roșu, turte, mai multe lumini de 

câră. Acestea, tâte le pună, cu şârpe cu toti pe pomulii de 

cununie, care însemneză pomulilui Adam în Paradisă ; lân- 

gă pomi punti scaunulit celă de bradă, de care am amintiti 

mai sus, şi în prejurulii meselorii aș6dă, lăviţi pentru 6speți. 

Pe mese punii urcidrele şi lângă fie-care urciorii se pune 

unii parastas. cu pomii în el și încărcat cu pâme,. lumini 

de câră, covrigi şi turte. Pentru fie-care pereche de Gmeni, 

bărbatii şi muere, se pune câte unii ast-felu de parastasii, care 

pentru preotă și cantoră se pune deosebiti, și sub pomulii 

lori se pune şi câte o naframă nouă de mână sai şi 0 me- 

rindreţă frumosă, care apoi tâte rămânii proprietatea respec- 

tivilorii înaintea cărora s'a pusi. | 

La masă şedi după rangii, condițiune şi bătrânețe, în ur-
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mă, cei 12 săraci, având înainte fie care pereche câte uni urciorii ȘI câte ună parastast eu pomă. Singuri pentru nănașii nu se pune aici parastase nici pomi, căci pentră ei e pusi pomulă celă mare, adecă măruli: de cununie, cu tâte celea de pe elu, Pentru preotii mai pună și o piele de ic, adică Jupâie o Gie grasă, din carnea ci facă de mâncare la, masa pomului de cununie, iar pelea îndoită în două sa pune pe paie sai pe uni ţolă sub picidrele preotului, care după ce sta sfirșită ceremonia mărului de cununie, o trimote acasă, De Gre-ce mărulu de cununie în puţine locuri îlă mai pună și fiindă că pentru acâstă ceremonie nu este tipicii, ci se face numai după cum e datina, veche, de acea credă că nu arii fi fără scopi a lăsa Să urmeze aici acea ceremonie așa precum 0 am vEdut'o însumi ȘI adecă,: Preotulu, luându patrahirulă, face începutulă și cantorulu dice: sânte Dumnedeule, Mărire Tatălui, Tatălă Nostru ete. Preotul: [etenia, Apoi cantorulă: Amintesce Dâmne cu drepti etc. cu sufletele drepţiloru. 
Preotulă: rugăciunea, care se face la binecuvîntarea, fructe- loră şi a pomeloră, apoi binecuvintarea coliver (fiind că pe masă se pune și unii tăeră de colivă şi pausii); după aceea, sculându-se toți în pici6re, cantorulă întonâză: Mărire, unde umoreza darulă, tei Alihaile ete. ȘI acu... prea binecuvântată ești Nascătgre de Dumnerleă ; ia până cântă acestea, preotului iea tăeruli cu coliva și pausulă în mâna stângă, iar cu drâpta prinde m&- rulă de cununie, de care prindi toți, câţi încapă; iar cer- alţi prindă numai de tăerulii cu colivă saă de sticla cu pausă, sai dacă nu încapă nici aici toţi, pentru mulţimea menilori se prindă toţi de mână Și așa mișcândă preotulă cu nănașii dimpreună, cu mâna drâptă pomulii, cu stânga rădică tăcrulă în Susu și în josă până ce gată cântarea; atunci preotulă dice: Alarire ţie, Dumneeula, nostru, dlarire ţie, 

Cantoruli: Marire Tatal . . . Părinte binecuvintă ; și preotulii face deslegarea (opustuli).
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După aceea, vine noi căsătoritulii (care a pusi pomulii) 
și prindândă pomului cu mâna drâptă, qice către ninașă: 
„Xanașule, pe lumea asta sa fie a dumitale, pe cea-lalta ali 
mei,“ apoi iea scaunulii șI dice iar către nănașu: 

Nanașule, pe lumea asta să fie a dumi- ale, pe cea-laltă: 
ală “mei. 

După aceea se duce la preoti și, prindândi cu mâna, 
dreptă pomulă celă împlântatii în parastasi, dice: Parinte, 
pe lumea asta să fie ală dumiztale, ar pe cea- alta să fie 
ală mei; apoi îlu dă preotului. 

Toti asemenea face la ală cantorului și la ai tuturoră 
pe rendă. Apoi își descarcă fie-care pomulă și-și pune la, 
o parte tâte câte i-s'ai dată. 

Nănașulă scâte pomulă din pămîntă, îlii descarcă, apoi 
aduce ună viţelă, pe care-lă dă finulă pentru mărul de cu- 
nunie. După acâsta urmeză prânzulă pentru cei străini; în fine | 
preotul se scâlă și cantorul cântă: Aparatdre Domne (pe 

glasi ali optulea), după care străinii se depărteză; se puni 
apoi la masă căsenii cu preotulă, cantorulă, nănașuli, ete. 
Și după ună tăerii de mâncare (după un felă), pună pe masă 
înaintea nănașului și a preotului uni vasii (ciubării) cu vină 
noii; asemenea și pentru ceă-lalți meseni, se pune unulă, și lân- 
'gă vas punii pahare și ulcele, să bea care cum îl va, plăce. 

Astu-felu petrecându-și la prânză, la cei noi căsătoriţi, 
cari aă pusi pomulă, nănașulă îi poftesce pe cină la dîn- 
sulă. | 

Deci de către sâră, plâcă toți în rândă buni la nănașuli. 
Acesta și cu nunulă lângă sine ducă unu ciubărașă de vinii 
Și amândoi (cari duci ciubărașulii) ai într'o mână câte o ul- 
cică, ca să omensscă pe ori-cine arii afla pe drumii și arii ar 
voe, fiă străinii ori cunoscuti, cu carulii sai pe josit. Așa a- 
jungendi la nănașuli, acolo se pună la cină, unde nu arare-oră 
aii și ceterașii. [ de sciuti, că preotulă n'are altă plată pen- 
tra serviciulă la mărali de cununie decât pelea de die, de
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care a fostii vorba, mai sus şi cele cea primită la masă; iar 
cantorulii nu mai cele ce a primiti la masă. 

„Astă-felă este datina, de a, se face mărulă de cununie, din a 
cărvi ceremonie preotul nu pâte lăsa, afară nimici. Iar ce pri- 
vesce partea colăcarului și a starostei respectivi voră sci să se 
acomodeze după persâne și împrejurări de loci și timpă. 

La Românii din tâte părţile, finii trebue să ducă colacii 
nuniloră la câte-va săptămâni după cununie, când se poti 
închipui, prăgătesci într'o covăţică sai ciubărașă (la cei ma 
chiaburi tabla) cu pâne, zahari, vină, rachii, -untii de lemniă, 
smochine și alte bunătăți, coperindu-le pe de-asupra cu unt 
bariză. Cine are, mai ica o găină două şi mai cu sâma doi 
claponi frumoși ; și după ce ai vestitii pe nuni într'o di sciu- 
tă, se ducii la dînsulu unde-i aşteptă o masă de 6meni; atunci 
uni omii închină colacii la nuni ast-felă: 

Cinstiţi nuni mari, 

Se închină finii și cuserii 
Cu nişte colăcei 

Mândri, frumușei, 

Ca fața lui Christos. 

In dosulă colăceilorii 

Coșarașulă meiloră, 
In dosulă colăceiloră 
Funicica, vacilori, 

Şi ce inima v'a lăsa 

Dumnea-vâstră aceea îți da. 

Vremea ari fi fostă mai de multă, 
Dar noi nu ne-amă priceputi. 
lată se închină finii co pereche de colaci, 
Colaci mici, dar voia mare 

Asupra fețelori dumnea-vostră ; 
Și de verii trăi 

Colăceii și mai mari voră fi 

Și voia dumnea-vâstră ori împlini. 
Și pe colacă ce avem? 
O bărbântă de vină
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Cu cercuri de aluni, 
O bărbântă cu holercă, 
Ca să nu vă fie nimicii ; 
Şi de vă temeţi: de vr'unii otrăvitit 

Lăsaţi comit lua noi mai întâi, 
Că nici noi nu suntemi de perită ; 

Şi iar ne rugămi cu șliculii luati 

Cu capulii plecată, 
Că să primiţi 

Să nu bănuiți. 

Și pe colăcei avemii o bismăluţi de ini 

Să vă ştergeţi guriţa de vină. 

Sail: Că iată se închină asupra, fețelorii dumnea-v6stră 

C'o pereche de colaci de grâi 

Făcuţi din faţa lui Dumnedei, 

In patru împletiţi 
De Dumnedei blagosloviţi, 

Pentru fețele dumnea-vâstră gătiţi, 

Și cună peptii de ialoviță grasă, 

Ca să vă fie dumnea-vâstră de masă, 

Şi unii văsulână de vină, 

Să vă fie cheful de plini, 

Şi o pereche de condurați 
Aduși de la Galaţi. 
Cuscrii trei dile prin Galaţi s'ai primblatii 

Totă aă toemiti și-a cumpărată, 
Unul este făcută Lunea, 

Acela lunecă, 
Unulă îi făcutii Maria 
Acela scârțiă. 

Poftimii și luați 6meni de bine, 

Că eă ce am cuvîntatii 

Toti am spusă adevărată. 

După masă, așa-i adetulii, că nuna să dea, miresei de o 

rochie; iar când își iati rămas buni, nunulii dice tinerilorii : 

mergeţi cu bine, Dumnedei să vă dea, noroci și sănătate și
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din când în când mai dați pe la noi, că și noi vomi veni, 
să. vedemiă, cum mai merge gospodăria; iar când a da D- dei 
unii c6si hunii ca, acela, să nu ne treceţi cu vederea, căci după cum ne-a ajutată D- dei de amii cununată, așa să ne „ajute să, și botezămi. 

C'așa-i legea din bătrâni, 
Din bătrâni, din Gmeni buni.



ANEXE



_CONACARIA. 

Ton Mârza. Huși. Tip. Asociaţiloră, 1872, pagine 21, apud Teodorescu. 

Bună diua, bună diua, 

Horă frumosă, 

Jupâni dumnea-vâstră ! 

Amă venită să vă ?ntrebămii 

De bună viaţă, 
Şi vedemi că dumnea-vâstră, 

Vieţuiţi bine și frumosi, 
Din mila Domnului Christosii. 
Vă rugămii să ne-arătați, “ 

Care este gazda soliloră? 

Să iâsă să ne dămă soliele, 

Să ne spunemi poruncele; 
Că noi'prea multă nu zăbovimă, 

Ci cui ni se va arăta 

De sfetnicii împărătesei, 
Ăluia numai să-i vorbimi. 
Ali nostru tinării împtratiă, 

De Dumnedeii încoronată, 

Mare 6ste a adunată 

Şi la venată a plecati, 

Prin câmpii înfloriţi, 

Prin codrii ?nfrundiţi, 

Prin văi adânci, 

Cu isvore reci, 
Avendiă pentru oșteni 

Buţi cu vină 

Şi balerce cu rachiu. 
Ajungândă în venătâre   

Pân' la jumătate cale, 
Ală nostru tînără împărată 
De urma unei fisre a dată, 

De care fisră, 

Tâtă stea se miară. 
Şi cu toții în locă, 

Sfetnici și filosofi, 
Ai stătuti . 

Şi sfată aă ţinutii. 

"Unii diceaii c'ar fi urmă din raiă, 

Să fie împăratului de traii; 

AHii diceaii c'ar fi urmă de ficre, 

Să fie împăratului de împreunare. 

Ală nostru tînără împărati, 

Forte multii s'a bucurati, 

În scâri de aurii s'a înălțată, 

Peste tâtă 6stea a căutati 

Şi ne-a alesii. pe noi, 

Voinici maj cu sfatii, 

Mică de statii 
Dar buni de sfati, 

Cari avemii cai de alergată 

Şi ?nainte ne-a mânată, 

Pre crugulii cerului, 

Pre. semnele pămîntului, 

Dându-ne poruncă 'mpărătescă, 

Ca fiara să i-se găsâscă. 

Deci vădândă că stâua,



  

După care amii pornită, 
Aice s'a oprită, | 
Dasupra ăstei curți împărătesci, 
Înconjurată de oști lumesci, 
Noi aici amă alergatii, 
Ca sai fiara să ne dați, 
Saii urma ei să ne ardtați, 
Că ală nostru tînără împărată 
Odinidră s'a mai preumblată,. 
Şin aste locuri a aflati, 
În gradina, dumnea-vâstră, 
O fl6re mândră şi măâstră, 
Infiorindă și nerodindi, 
ŞI, iarăși 'sfatiă făcândă, 
Hotărâ s'o cdră ca s'0 sădiască. 
În grădina *'mpărătescă, 
Ca mai frumosă să'nflorescă 
Și să rodâscă, 
Și pe părinţi să-i mulțămescă, 

  
  

Aşa dar, jupâni dumnea-vâstră, 
Pentru că ce căutămă 
Acă la dumnea-vâstră aflimă, 
Semnii trebue să ne dați 
Și la frânele cailoră să-lă legați, 
Ca de departe sâ vadă " 
Tînărulă nostru "'mpăratii 
Că pe unde-amă umblatii 
Este lucru cu-adevărată; 
Că noi înapoi ne'nvertejimă 
Tinărului împăratii să-i vestimă, 
ȘI pe dumnea-vostră vă rugămă - 
Ca conacă împăratului 
Şi ostașilorii lui să sătiți, 
Și totă-do-dată să nu vă spăimîn- 

| [taţi, 
Căci, când storii lovi obuzurile 
Atunci storii alege vitejiele, 

  

ORAȚIA DE NUNTA. . 

G. D. Teodorescu, poesii populare, pag. 169. 

Colăcerulă. 

Bună dimineţă, 
Cinstiţi soeri mari! 

Socrulă. 

Mulţămimii noi vouă 
Tineri voinieei ! 
Cu ce trâbă mare 
Aţi venitii la noi! 

Colăcerulă. 

Acum dar, sâere mare, 
Că ne-ați făcută întrebare 
De ce adică venirăimă 
Și la uşe ne oprirămă,   

Ne vomi da răspunsul. Insă 
Să vă ţineţi gura strînsă 
Și să tăceți ca pămîntulă 
Ca să ne-audiți cuvîntul. 
Ce ne-întrebaţi dumnea-vâstră 
În grab de venirea nâstră ? 
Ce-i acestă, tinerime 
Ce-i acestă mulţime ? 
Aste fete urşi vădură 
De țintă ochi și cască gura? 
Na mai vădută Gmeni încă, 
ȘI se temi, că le mănâncă? 
Noi amiă mai umblatiă șalt'dată 
Pe aiurea ca ș'ast'dată 
ȘI așa nu se mirară



Nici „ce cătămiă“ ne'ntrebară : 
Acum toți v'ați strînsii grămadă 

Ca cum aţi căuta sfadă! 
Ore voiţi, noi de temi 

Să stimă și să vă dămă sâmăl! 
Dar nică prin gândi să vă trâcă 

O așa părere sâeă! | 
Nu ne speriemă de lume, 

Căci purtămiă de voinici nume; 

Nici ne îngrodesce vîntulii, 

Că scimă să ne dimi cuvîntulă ! 
Dacă voiţi și vă place 
Să vă respundemii cu pace, 
O luaţi cu'ncetişoruliă 

Să, vorbimă cu binișoruli, 
Că ori-ce cu'ngăduială, 

Se face cu rânduială, . 

Jar repede când se cere 
Nu se face cu plăcere. 

De aceea lăsândă gluma, - 

Ascultaţi lu noi acuma: 

Junele nostru *mpărati, 

Frumușelă ni-s?a sculatiă, - 
Întro di de dimincţă, 

Dup'a noriloră roșață. 

Vrândă să plece ?n vânătâre 
Cu tineri, cu pompă mare, 

S'a sculatii, s'a gătită bine, 

S'a armatii, cum se cuvine 

Şi luândă. buciumiă, îndată 

Buciumă cu elă o dată. 

Strinse elă ostași mulţime, 

Toţi voinici de călărime 

Și ageri cu măestrie 

La arci și vînătorie. 

Apoi cu ei pe răcâre 

A plecată la vânătore 
Să *ncureze, 

Să vâneze, 

3 
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Munţii cu delurile, 

Pădurile cu umbrele, 

Și văile cu luncele. 

Astii-feli umblândi -diua totă, 
Ocolita locul râtă 

Pân la amedi spre seră 
Făva vâna vr'o fiară, 

Şi atâtă se desgustase; 

În câtă era să se „lase, 

Dar se părea eo nălucă 
Îi totă dicea să se ducă. 

Elă, cu arcă, săgâtă ?n mână, 
Ajunse la o fântână, 

Şi, vEdândă urmă de fiară, 
Aci toți descălecară 
Să, se uite, să privescă 

Ce urmă e, să: ghicescă, 

Stândi dar astii-felă fie-care 
Şi privind'o cu mirare 

Unii ai dis, că e de dină 
(Aib'o împăratului de mână!), 
Alţii, că-i A0re crăâsă, 

(Aib'o împăratuli mir6să) 

Deci, cu acestă cuvîntare 

Pe *mpăratulă aţițară.. 

Şi făcură ?n gândit să-i vie 
Să hotărască, să scie 

Din ce parte acea dină 

A venită pe Ja fântână 

Şi, cu inimă ?nfocată, 

Piecă pe urmă i îndată. 
După dinsa se totii duse 

Până vădă, că-l aduse 

Cu tâtă oștirea nâstră - 

Drepti curţile dumnea-vâstră, 

Unde -a zărit o flâre 

Ca o stea strălucitore,. . 

Care de crescutii totă cresce, 

De ?nfloritii toti înfloresce, 
  

Sevastos, Nunta.
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Jar de rodită nu rodeece, 

Căci pămîntul nu-i priesce. 
De aceea împăratul 

Făci întra sine sfatulă 

Ca pacea frumosă fl6re 
Și dulce mirositore 

S'o ica, ca să strălucescă 

La curtea împtrătescă, 

Unde locul să-i priescă, 
Să crâscă, să înflorâscă, 

Odrasle să odrăslescă, 

Să-și dea rodul la ivelă 
Și tuturorii la privelă, 
Așa împăratulă june 

În gândă după ce își pune, 
Se uită, locu ?nsemneză, 
După a stelelorii raze 
Și se întorce îndată 

Cu inimă ne "'mpăcată, 

Și cu gânduri doritâre 

Pentru rumena lui flore, 

A doua-di, de dimincță, 
La a norilorii rosață, 

Se îmbracă, se încalţă, 

Pe scări de argintii se 'nalţă 

Și pe cală albii voinicesce 
Incălecândi, se opresce, 
Și peste oștirea tâtă 

Intorcendu-și ochii rotă, 

Pe noi colăceri ne alese: 
Cu mustăţile sumese, 

Pe atâţi cai, iuți ca smei, 

Cu capete toţi de li, 
Cu comele poleite, 

Cu unshiele zugrăvite, 

Care, când începă să saiă, 

Din nări aruncă văpaiă ! 
Iar după ce ne alese 

Elă cu vorbă ne trimese 

F
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După iubita lui flore 

Și forte mirositore, 

S'o ducemiă, să strălucâscă 
La curtea împăritescă! 
Noi ami plecati toți îndată 

După vorba lui cea dată. 
Nu sciurămit sama bine, 

Si venimă pe drumuri line, 
Ci ne-amiă îndreptată pe stele 
ami venită totă după ele, 
Peste munţi și peste sghiaburi, 
Şi peste sute de deluri, 

Mâncândă, și bândii împreună, 

Cu cântări, cu voe bună; 

Și "ntrebândiă în calea nostră 
Totii de curtea dumnea-vâstră; 
Și aşa stcua dorită, 

Împăratului iubită, 

Aci din ochi o pierdurămă 
Și că sa pitită viQurămi, 

Daţi-ne dar acea flore, 
Acea stea strălucitore 

Și, cu respunsu *mpreună, 

Ve poftimă și voiă bună! 

Nu răspundeţi vorbe rele, 

Că apoi vă& vină mai grele, 
Noi nu suntemă, bună oră, 

Să îndrugămă ca la moră, 
Ci dămi vorba mirelui, 

Poruncă "mptratului, 

Iaca și firmanulă lui. 

liste carte lătinescă: 

Puneţi ca să v'o citâscăi! 
De nu sciți, ca de cărbune 
VE feriți mâna a pune, 

Şi chiemaţi popa să vie, 

Că elă lătinesce scie; 

Dar nu vrunulă barbă-lungă 

Trei dile să nu-i ajungă,  
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Nică vrunuli cu barbă rară 
Să ne ţie pân'descră, | 
Nici vrunulă cu barbă desă 
S'o citâscă no'inţelâsă, 

Ci de cei ce sciă să sugă, 
Ca s'o citâscă pe fugă, 
Ca... nu-i carte Jătinâscă, | 

Ci cum vedeți, plosca nâstră 
Cu vină de la delulă mare, 

(Când beţi, căciula vă sare!) 
Cu vină de la "Valea lungă 
Când baţi faceți gura pungă 1). 

Poftiţi de ?nchinați o dată, 
Vă udaţi gura căscată, 

N 

Ș'o treceţi din mână ?n mână ' 
Să ne daţi pe acea dină, 
Ca s'o ducem la *mpăratulii 

Și să conteniiniăi toti sfatul, 
În gândiţi, că vorbimă glume, 

Ori niscai basme din lume, 

Ci vă gătiți câtit mai tare 

Cu cele de ospătare: 
Aduceţi fenuli în care, 

S'aibă caii de mâncare, 

Tăiaţi juncă cu carne grasă, 
Să daţi ostașilor masă. 
Strângeţi fete frumușele, 

Ca să dămă hora cu ele; 

Apoi mai gătiți şi case 

Îmbrăcate cu mătase; 

Și, pentru ostași, umbrare 
Cu locii de ?ncăpere mare; 
Intindeţi mai multe mese, 
Puneţi bucate alese 
Și cofeturi lâng'aceste 

C'așa obiceiul este. 

Iar cum-va, de nu se pote, 

  

1) Aci arată plosca cu vină. 

  

Să le împliniţi pe tâte 

Nici să staţi să mai răspundeți, ' 
Ci cătaţi loci să v'ascundeți, 
Că ostașii nu sciă glumă, 

So să fie vai de mumă. 

În sfieșiti, să mai sciți bine 
Că şi împtratulă vine 
Cu căpitani, cu catane 
Şi cu mai multe rădvane, 
Zugrăvite, poleite, 

În eie Dâmne gătite. 

Vine și ună rădvană mare 
Cu lăute de cântare, 

tândă în eli mărita nună, 

Țiindă în:mâni o cunună, 

Strălucită, luminată, | 

Cu petre scumpe lucrată, 
Pentru rumena mirâsă 

Cea de împăratii al6să. 

Sesteţi dar acum colacul, | 

Că ne-amă deşertată toti saculă. 
Şi să ne mai daţi, se scie, 

Şi câte o sangulie 

De ină subțire, ţesută 

Şi cu flori de firă cusută. 
-Puteţi da şi de mitase 
D'aveţi inimi să vă lase, 
Iar de nu, și Warniciii fie, 
Cum veţi av6 omenie, 
Căcă noi cam primimii de tâte, 
Numai curendii de le-ţi scâte, 
Că să ne ștergemi la, gură,: 
Că-i udă de băutură. 

lar astoră fete venite, 

Ca cidrele erămădite, 

Ce vă staii cam pe la spate 

Toti cu gurile căscate,
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Muiaţi în lapte o cojiță 
Şi le daţi ca să înghiţă, 

Să nu stea cu gura, secă,: 
Ci de:doră să le mai trecă; 
Să-i mai potolscă.. jindulă . 

Pân' l6-0 veni și lorii rândulă! 

Socrulii. 

Dar ce nu descălecaţi? 

Colăcerulii, 

Vremi răspunsulă să ni-lă, dați 
Că de! ami desciăleca, 

Dară ne-i comi însera, 

Ş'o să trecemii văi adânci, 

Cu prăpăstii și cu stânci, 
Munţi înalți și bradi umbroși. 

Daţi răspunsulă sănătoşi ! 

ORAȚIA DE PEȚITU, 

: Alecsandri, poesii populare, (apud.' Teodorescu ) 

-—Bună, vremea, Ja cinstită adunare | » Ca să facă o vânătâre 
Şi la cinstiţi socrii mari! 
Cum trăiţi, 

Cum vă aflaţi? 

— Mila Domnului, ne aflimă bine, 

Dar și Dumnea-vostră semă vă daţi 
Pe la noi ce căutaţi? 
—" Noi ce umblămiă 
Şi ce căutămi 

Sema bine vă dămi 

Frică nimărui nu purtămă. 
De unde venimă scimii 

Şi unde mergemi cunâscemă, 

Că noi suntemă soli împărătesci, 
Omeni buni, Dumnedeesci, 

Și avemi poruncă *mptrătescă 
"Nime să nu ne oprâscă. 

Deci dumnea-vâstră sunteți rugaţi 

Bine să 'ne ascultați, 

Când omi cuvînta 

Și s6ma ne-omii da. 

Ală nostru tînără împtrată 
De cu sâră ne-a chematit 

Şi acestă poruncă ne-a dată: 

„Să stringcți cete de voinici 

„Cu topdre mari și mică   

| “De paseri gălbidre, 
„De blânde căpridre !* 

„Noi cu toţii ne-umi supusă, 

La vânătâre ne-ami dusi, 

Jar împăratulii în de sâră, 

Zări o urmă ușdră 

De sprintenă fiară. 
Unii diseră că-i urmă de. pasăre de 

[rai 
Să fie 'mpăratului bună de traiă: 
Alții diseră că-i urmă de dină 

Să fie 'mpăratului grădină, 
Da frumose roduri plină. 

Atuncă tînărulă nostru *mpiratii 

În scări de aurit sta ridicată, 

Peste mândra-i 6ste a cătatiă, 
ȘI a dis: 

„Cine-o fi ?n stare 
„Să prindă a fiară 

„Și pe urma-i să se ducă 

„Şi răspunsii apoi s'aducă 2% 
Atunci noi ne-amii alesii 

Şi de locii ami purceesiă 
Din urmă ?n urmă, 

Ca păstorulă după turmă;
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Şi, viindă noi trei voinici Mai mândră decât o stea, 

Şi ajunoândă pe aici, | Care ?n flori înforesca, 

Cu suflarea vîntului Dar de rodită nn rodesce. -: 

Pe faţa pămîntului, - Împăratuli nostru o 'vrea | 

Amă zăritii cădândă pe o casă Şi ne-a trimesă după ea, 
O stea mândră lumindsă; |. ! Ca să i-o ducemii” miresă, 

ami mai vădută o floricea * Să şi-o facă *mpărătâsă 

ORAȚIA DE NUNTA. 

I. C Fundescu, (apud. Teodorescu.) 

—Bună dimintța “| Că, de multe ce sunt și dese, 
Cinstiţi socrii mari ! _Nu le putemă spune alese. 
— Mulţăm”. dumnea-vostră Tînărulă nostru împăratii, 
Băieți militari! . De dimineţă s'a sculati, 
Dar ce umblaţi Faţă albă și-a spilată, 
Ce căutaţi? Chică nâgră a. peptănată, 

—Ce umblămă Cu strae noui s'a *mbrăcati, 

Ce căutămi? ” Murgulă şi-P'a înșelată, : 

La nime n'avemii Cu trâmbiţa a sunată, 
Sâmă să ne dămii. Mare ste a rădicatii : 

Multe mări ami trecută, "| Dout€ sute grăniceri, 

Multe ţări ami bătută, O sută feciori de boeri, 

Şi oraşe şi sate, Din cei mai mari, 

De departe, Nepoţi de ghinărari; 
Amă colindatiă Şi pe la răsăritii de s6re, 

Și nimeni semă - A plecată, la venătâre, 

Nu ne-a luată. Ș'a venatii ţera de susă, 
Cine sunteţi - Despre apusă, 

Dumnea-vostră : Până Juganii ne-ai stătuti 

Să ne luaţi | Şi poteâvele aii pierduti. 

Sema nostră? Atunci ne lăsarămă mai josă, 
Dar... fiind-ci ne ?ntrebați, P'ună deli frumosii, 

Să ne lăsaţi "| Şi alergarămă, 

Cu încetulă, a De venarămă, 

Cu'ncetișorulă, Munţii cu bradii 

Să ne dămi cuvîntulii Și cu fagii, 

Cu adevărulă Cerulă cu stelele,  
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Câmpulă cu florile, 
Dâlulă cu podgorile, 
Vâlcelele cu viorelele, 
Și satele cu fetele, 
Când dede s6rele ?n desâră, 
Eşirămi la Erumulă celă mare 
Şi dederămi d?o urmă, de fiară, 
Stăta tâtă 6stea ?n mirare. 
Unii diseră că-i urmă de dînă, 
Să fie împăratului cunună. 
Așa se mai chibzuiră 
Şi se găsiră, 
Alţi vânători, 
Mai cunoscitori 
Şi diseră, că-i urmă de căpridră, 
Să fie împăratului soțioră, 
Dar nunulă celă mare, 
Cu grija ?n spinare, 
Călare p'ună cală, 
Ca uni Daucipală, 
Se rădică ?n scări 
Şi se umflă ?n nări, 
Şi făcii ochii râtă 

Peste oștirea totă. 
Și, când încoce privi, 
Aicea ziări 
O floricică frumosă 
Şi drăgostosă, 
Şi vădendii, că nu înfloresee, 
Nici nu rodesce 
Și nică locul nu-i priesce, 
Ci mai multă se ofilesce, 
Ne trimise pe noi, șse Lipcani, 
Cilări pe șâse jugani, 
Cu cârne cânite, 
Cu frîne zugrivite, 
Cu unghiile costorite, 
Cu câdele *mpletite, 
Ca cu toți să pornimi   

Și la curţile dumnea-vâstră să ve- 
[nimiă, 

Ca floricica s'o luămi | 
Şi la "mpăratulă so ducemă. 
Pornirămi 
Și venirămă 
Pe fața pămîntului, 
Pe aburii vîntului, 

Bendiă şi chiuindi 
Și din pist6le trăsnindă, 
Caii încurândiă, 
Pe nări flăcări lăsândă, 

Rânchezândă 
Şi din unghii sctipărândă, 

„Până ami sositi 

Şi vamă găsiti. 

„Acum ori floricica să ne dați, 
Ori, de unde nu, nu scăpaţi; 
Căci amă venită cu târnăcpe de 

(argintii, 
Să sedtemi floricica din pămiîntă, 
S'o seâtemă din rădtcină, 
S'o sădimiă la *mpăratu ?n grădină, 
Ca acolo să "nflorâscă, 

Să rodiasciă, 

Locul să-i priâscă, 
Şi să nu se ofilcscă. 
Dacă dumnea-vâstră, socrii mari, 
Ne credeţi nescari tâlhari, 
Avemiă și firmană cu peceţie 
De la *mpărăţie. 
Cine scie carte latinâscă 
Să vie să ni-li citâscă, 
lar cine nu scie, 
Să nu vie, 
Ci ca de focii să se păzescă, 
Să ne aduceți, socrii mari, 
Omeni cărturari: , 
Vani popă cu barbă dâă



Să ne citâscă carte alesă; 

Să nu fie cu barbă cănită 

Să rămâie cartea necitilă, 

Oră vPunulii cu barba rară 
Să ne ţie pân” de seră, 

Ci unulă cu barba ca fusuiii 

Să, ne dea curând răspunsulii. 

Răspunzulii nostru este: 
Şâse pahare de vinii, 

Şese mahvame de ini, 
De cari se giăsescă p'aici 

Cusute cu fluturi și arniciă; 

Fie și cu sirămătură, 
Numai să fie cu voe bună; 
Să fie şi de mătasă, 

Numai să fie d'aci din casă, 
De la cinstita miresă; 
Să nu fie de pe la vecine, 

Să păţimă vre-o ruşine, 
Că atuncă va fi cinstea nostră -- 

Și ocara dumnea-vostră. 

Socrii mari, ascultați, 

Şi în urechi băgaţi: 
Când o da s6relen descră, 
Mare 6ste v&'mpuescră,. 

De nu-ţi av6 bucate de ajunsă, 

Să vă cătaţi loci de ascunsi, 
Să aveți buţi cu vină, 

Care cu fână, 

Boi grași, 

Claponași, 
Vaci lăptâse, 

Fete frumose; 

Să mai aveţi, 

Şi lăutari, 
Să, vie şi toti satulii 

Să se veselâscă împăratuli. 

Când o fi sârele'n descră 

Mare ste vă'mpresoră, 

socrii mari, 
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Si lărgiţi casa, 
Sintindeţi masa, _ 
Că vine împăratulă îndată, 

Cu oștirea lui totă, 
O sută eincă-deci şi cinci, 
De cei mai voinici, 

Cu feţele alese, 

Cu mânecele sumese, 

Scobiţi în măsele, 

Gătiţi, sâcre mare, 

Pentru sscle tale! 
Noi ami vrea să descălecămii, 

Dar n'avemii josii pe ce să ne dămii; 
Nu sutemiă ciobani de la oi, 

Să descăleciimii în noroi, 

Nici nescui-va morari beţi, 

Să descălecămă în scaeţi; 
Ci suntemi boieri mari, 

Ghinărari, 

De lângă mare, 
De unde sorele răsare, 
Nouă să ne-aduceţi scauhe de ar- 

[gintiă, 

Să descălecămii aici pe pămiîntiă, 

Sai să'ntindeţi . covore, 

Să descălecămă în pridvore; 
La cai să dați fână, ghisdeii verde, 
Cosită din n6ptea sântului Gheor 

(she, 

- 

Cu roua neluată, 
Cu Area nescuturată, 

Strînsă în sărbători, 

De dou fete, surori, 
" Caii noştrii să mănânce 

Şi din capete să nu misce, 
Caii noştri să bea 
Şi din capete să nu dea; 

Că şi dumnea-vostră, 

Din partea nostră,
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Urechile vi s'oriă tăia. 
Noi ami descăleca 
Și ami mai sta 
Dami mai ura, 
Dar ni-e frică c'omă însera 
Şi avemă de trecuti stânci, 
Văi adânci; 
Munţi 
Cu bradi 'merunță 
ȘP ntunecoși, 
Bine vami giisită sănătoși | 
Scre mare, ce s'a făcută, 
S'a făcută, 
Nu mai e de desfăcută, 
Să dai numai optă boi 
Şi șcpte vacă 

" Șapoi să rabdi şi să tacă, 
Ține, s6ere mare! 
la astă rădăcină uscată, 
Josii crăcănată, 
Mare și spătâsă, 
Ca o brâscă țestâsă, 
P'icea lată, p'icea, lată, 
La inimă, scre, o-dată! 
Si nu o săruți tare, 
Că și căciula din capu-ți sare; 
Să o struți mai binișoră, 
Să-ţi pară mai dulcișorii, 
Poftimă de beţi! 

| Şi vedeţi | 
Că e rachiă de la Pitesci, 
Când bei te "nveselesci, 
lar nu ţuică de a dumnea-vâstră 
Zemă de prune; 
Când bei multă, 
Te umflă în burtă, 
Faci burta tobă, 

* Intri după sobă 
Și stai cu greorii de vorbă. 
Toti urândă, socrii mari, 
Vedemiă, că toți ai rimasă 
Cei de la spate 
Cu gurile căscate, 
Cei din “nainte 
Cu “gurile proţăpite. 
Aduceţi dar ună vasă 
Cu prune uscate 
Să aruncămi în ale gură căscate, 
Uni putineiă cu lapte bătută 
Să le turnămiă pe gâtă, 
O strachină cu pome, 
Să dămă la ale cucâne 
Că vedemă, că s'aă slăbită de fome, 
Și vro câţi-va usturoi, 
Să dămi pe la ăi ciocoi 
Fiindă-aă poftită pe lu noi. 
Munţi înalți luminos, 
Bine vamă găsită sănătoși !   

ORAȚIA DE NUNTA. 

C. Tacită, (apud. Teodorescu. 

Colăcerulă mirehui. 

Bună dimincță, 
Dumnea-vostră | 

In ce voe vă aflaţi ? 

Coliicevulii mivesii, 

Mulţumimiă 

Dumnea-vâstră ! 

| În voea grâului



361 

Şi a vinului; 
În voia cea bună, 

Dar ce umblaţi, 

Ce căutaţi? 

Colăceruli mirelui. 

Noi ce umblămiă, 

Ce căutămi? 
Pe dumnea-vâstră vă rugămii, 
Să ne luaţi încetă, încetișori, 

Să ne dămi s6ma mai binișorii, 

Căci lucrulă de grabă, 
Nu e de nisi o trâbă, 

Nici nouă, nică dumnea-vâstră, 
Nică lui Dumnedai nu-i place. 
Pentru ală nostru tînără împărată . 

Forte multi: ami umblati; 

Țara, ccuciși 
Și curmezișă, 
Prin livedi frumâse - 

Și locuri stânedse, | 

Şi suntemă niște oșteni 
Pe cari ne chiamă Râmleni; 
De trei dile toti umblămi 
Peste toti vă căutării; 

Căci tînărul nostru "mpărată, 
Forte de dimineță s'a sculatiă, 
Pe faţa-i albă s'a spălată, 

Buciumiă de aură u luată, 

În ţâră a buciumatiă, 
Mare 6ste a rădicată, 

Vre-o cincă-deci de călărași, 
De se spargă caii de grași, 

Și în spre s6re răsare, 

Esi 6stea vânătore 
Şi vânară și vânară, 

Până în spre murgii de sâră. 

Venară, munţii cu urşii, 
Văile cu ficrele,   

Câmpurile cu florile, 
Mărăcinașii cu epurașii 

Şi satele cu fetele, 

Şi vânară câtă vânară, | 

Urmă de fisră afiară: | ' 
Urmă era, 
Ficră nu era; 

Staii toţi pe loci -şi se miraii 

Şi unii p'alții sentrehaă: 
Să fie rază din raiă 

Cu "'mpăratulă la bună traii, 
Sai să, fie urmă de dină. 

Cu 'tînârulă împărată la voe bună? 
„Deci tînărulă împărată, 

Pe atâta nu su lăsată, , 

Ci ?n scări de aură sa 'nălţatiă, 

Peste 6ste sa uitată 

"Și ne-a alesi pe noi, 
Pe aceşti trei saă doi,. 

“Cu cai mai buni și mai fugaci, 

Din gură mai ispitaci, 
"Și ne-a trimesă înainte, 

Să călătorimă fierbinte, 
Pe 

Pe 

numărulii steleloriă, - 

ruzele s6relui, - 

Pe aburulă vântului, 
Pe faţa pămîntului. 
Șamii venită, venită, venită, 

Dar... la podă ne-ami poticnită, 
Până ce ?n sus ne-amă sculată, 

Urma ni s'a astupată, 
Iar o babă râjncţă, 
Şedea pe ghiață 
Și dicea că-i de ieri dimincţă. 

Pe ca o amă întrebată - 

Ș'aicea ne-a 'ndreptată, 

Pân'aice amă veniti, 

“Ami stati și ne-amă odihnită, 

ȘI, cum amă veniti,



  

Aici amă auditi, 
În casă plângendit 

Ş'afară jucândă. 
Nisce fete pe gunoi, 
Sgâise ochii la noi. 
Şi vădendă popor adunatii, 
Amă îndrăsnită de amă staţă, 
Oraţia ni sa ?ncheiati, 
Căci noi amă mai ura, 
Dar ni-e frică com însera 
Și nu suntem de ici-colea, 
Ci suntem de departe, 
De peste șâpte sate; 
De la Buda nouă, 

Pe unde mâţa ouă, 

De la Buda veche, 
Unde mâţa strechie 
Şi cotoculă 

Nu-și mai află loculă. 
Dar că să scurtămă, 
Pe dumnea-vâstră, vă rugămiă, 
Ca ciuta moțată, 
Sub barbă bălțată 
Cu ţundră nâgră "mbrăcată 
Cu cisme roșii ?ncălțată 
Să ne-o arătați, 
ŞI, cu răspunsală să ne dați: 
Uni colucă de grâii frumosă, 
Ca şi faţa lui Christosă; 
Călărașulă Nichită 
Arii mânca și: carne friptă; 
Câte-ună pahară de vină, 
Să ne mai scăpămiă de chină! 

Vorniciu 

(Versală colăcarului nunţii). 

Ce saltă, ce veselie, 

Ce lucru pote să, fie? 

Ce staţi aici adunaţi 

Dumnea-vâstră, iubiți fraţi, 
Că noi multă loci ami umblati 
Şi așa nu ami aflată. 
Trei luni sunt de când venimă 
Ne uitămii și nu durmimă 
Şi așa lucruri tocmite 
Încă nu ne sunt ivite; 
Afară feciori jucândă, 
În casă fete plângândă; 
Însă plângă de desfătare, 
Tocmai ca la ună hartă mare, 
Unde unii, învingândă, 
Saltă întrali săă gândă; 

“Din potrivă, cei învinși 
Stai de durere cuprinși. 
Noi vedemă porta legată, 
Nu e mare ridicată; 
Lângă dinsa multi glotă 
Stă strînsă și adunată; 
Porta legată cu paie 
Gl6ta stăn capi să ne saie, 
Legată cu lanții de cară 
Ca să umblămă în zadară, 
Şi cu funii de tuioră 

Dâră de noi va fostă doră! 
Dreptii aceia vă rugămii 
Şi sfată sănătosii v& dămii 
Să fiţi ca noi buni și blânqi, 
Că noi nu suntemi flămândi 
Nici nu ne tememi de voi, 
De și suntemii trei sai doi, 
-Că voi glâte minunate, 
Cu felă de gătiri armate; 
Jar a nâstră, câtă încă 

Vine înapoi adâncă, 
Toti cu puști și cu pistole 
Mai mulţi cu mânile gole, 
Însă nu cu vruniă gândă râă, 
Si ferescă Dumnedei, 

  
 



Ci sfârșitului ei buni este 

Precum aţi şi prinsi de veste 

JA doua variantă. 

Cinstite vornice de loci, 
Dumnedeii să-ţi dea norocii. 

Nu ne lua cu cuvîntulă 
Ca şi volbura și ventulă, 

Că să scii, că de nimică 

Din ce spui nu ni-e frică, 
Că suntemă întregi ca mărulii 

Și grăimă totii adevărulii. 

Tinărulă nostru crăişorii, 

Plină de pară şi de dorii, 

Sa sculatii de diminsţă, 
Şi spălându-se pe față, - 
A luată ună buciumii mare 

Ş'a suflată de trei părți tare, 

Șa adunati -6ste maltă, 

Care de elă bine ascultă: 
Patru-deci de călărași, 
Cu cai-de se spargă de grași, 
Pedestrași cinci-decă-şi nouă. 
Oste "nfocată și nouă, 

Vine 6stea d'inapoi 

Înșiraţi totii doi cu doi, 

Ca, întorcându-se lină, 

Să fie suta deplină. 
Noi prin. codrii ami venată 

“Şi prin păduri amă umblat 

Câmpuri frumâse, 

Dumbrăvi, răcorose. 

Când fu la mijlocii de loci, 

Stătă 6stea tâtă ?n loci: 
Amă găsitii urmă de fiară, 
O zână plină de pară, 

Aşa craiulă lăsă tâte 
Și adună ale sale glote. - 

Craiulă iute inu sfatiă,   
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Pe ai sei i-a adunatii: 

Sfetnicii i-ai sfătuită 
Filosofii au găsiti,. 

Că mari fi urmă de fiară, 

Nică de sălbatică dră 

Ci e a sa dăruită 
De sus soţie iubită. 

Craiuli iute sa sculati 

Şi în scări s'a înălțată 
Peste 6ste sa uitată, 

Şi ne-a alesă pe noi, 

Doi sai trei voinici, 

Cu doi trei cai murgi, 

În grajdă bine odihniţi, 

De patru pici6re potcoviţi, 
Şi ne-a trimisă mai "nainte 

Să călătorimi fierbinte, 

Şi amă venită ca prin vântă 

Cu semne de pre pămînti, 

Spre a cerului lumini, 

Spre raza cea de stea plină 

Şi spre urma, cea de fiară, 

Prin tâte laturi prin ţară * 

Pâmn ăsti capătă de sati, 

Unde sti ună podă stricată. 

Se rupse o blană cu mine 
Și cădui fară rușine; 

Cădu şi a mea soție 
Cu asemenea tărie, 

Până când noi ne-amii sculată, 

Urma ni s'a astupat; 

Așa o babă sbârcită 

Pe sâma n6stră găsită, 

Ne spuse să nu ne pase 
Să mergemă din casă?n casă, 

Pâmaiet întracestii locă, 

Unde aflămă norocă ; 

Aici aflarămii multe fete, 

Sglomodindă pe sub părete,
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Cu gurile fripte de sete, 
Omeni bătrâni, 
Din tindă eşindă, 
Cu măciucile ferecate, 
Cu gurile la noi căscate ; . 
Nu ni-i frică d'ti cu măciucile 

- [ferecate, 
Ni-i frică d'âi cu gurile căscate, 
Că ni-oră mâneca epele tote. 

d treia variantă, 

Cinstite vornice de casă, 
Dumnedeii.să te trântâscă 
Şi balta ?n trei să. plesnâscă, 
Când te vomi căuta 
Să n'avemii de unde te lua! 
De vrei să scii apreată 
Îți vomă spune adevărată | 
Că tînărulă nostru crăișoriă 
Cu ală vânatului dori, . 
Pre acestă loci Gre-când, 
Cu ai săi câți-va umblând, 
A zărită a fi o ciută cuvintătore, 
Nu mută, 
Cu cisme roșii ?ncălţată, 

] Cu țundră ncgră *mbrăcată, 
Moţată la capi 

Şi mare bălțată 
Sub barbi tare, 

În curte să ne lăsaţi - 

Sai ciuta să ni-o dați. 
VEdu craiulii și o. A6re 
Întru a sa preumblare ; 
Vrea la dînsa a se duce, 
Ca?n grădină so apuce 
Și. ară vrea să vieţuescă 
Şi în mulţi ani să trăiască, 
Noi așa ne dămiă solia, 

„Ca să ne iasă simbria. 
Mergi în fundulă cel de casă, 
Că în cornul celă de masă, 
Este ună colacii frumosi, 

„Gătită spre ali nostru folosi, 
Împănată Și ?mpodobită, 
Cu de tote dăruită. | 

Stă şi o ploscă de vinii 
„So mânăstergură de ină, 
Ca buzele să ne ștergemă 

„Şi mai încăliți să mergemă. 

  
ORAȚIUNE DE NUNTA. ” 

M. Cogălnicânu, apud Teodorescu, p. pop. pag. 180. 

Marele și puterniculă Dumnedetă 
Din începutii a făcută cerulă și pămîntul 
Și a "nfrumusețată cerul și pămîntuliă 
Cu s6rele și cu luna 
Şi cu stelele, ce luminză diua și nâptea. 
Moi pe urmă a luatii Dumnedeii din pămînt 
Și a zidită pe srămoșulă nostru Adamă 
Şi vedendii Dumnedei, că nu este bine 
Să fie omulii singură,
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"a adormită cu somnii firescii 

Şi luândă o câstă dintr'însuli 

A zidită pe strămâşa nâstră Eva. 
* Jar dacă s'a pomeniti Adamiă din somnă a disă: 

lată osii din 6sele mele 
Și trupă din trupulii meă, - > 

Dreptiă aceia dise Evei că va lăsa omul 

Pe tatălă săi şi pe mama sa 

Şi voră fi amândoi unii trupă. 
„ Dim acelă cuvîntii rămas'aii şi se trase : 

Din nâmii în nsmi până ajunse vremea 

Şi la vrista acestori doi tineri, 
Cari și-aă plecată genuchele la pămintă : - 

Şi se râgă d-vâstră, cinstiţi socrii, 

Ca să-i iertaţi și să-i blagosloviţi, 
Precum a blagoslovită Dumnedeii 

Pe Avrami cu Sara, 

Pe Isacă cu Reveca, 
Și pe acobu cu Rachila: 
Şi Iacobii a blagosloviti pe cei doi-spre-dece patriarchi, 

Pentru că blagoslovenia părinţilorii 

Întemeiază, casele feciorilorii. 

Şi iarăşi se râgă dumnea-vâstră, 
- Ca să-i iertaţi 

Şi să-i blagosloviţi, 

Precum a blagoslovitii Dumnedeii apa 

În Gana-Galileii de s'a făcută vină; 

Care bucurie să fie 

În casa coconilorii acestora, 

Care a avut'o fericita Elena, 

Când a aflatii cinstita cruce, 
Şi să le dăruiască Dumnedeii 

Roua Cerului de susi 
Şi din grăsimea pămîntului de josă - - ' 

Loră de grâi, de vinii și de untiă-de-lemniș 

"Şi să ne învrednicâscă Dumnedeiă - - 

A vede și avă bucura, de fii și de fete; - 
Jar dumnea-vâstră să rămâneți 

Cu dragostea lui Dumnedeii, amină.
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ORAȚIUNI ŢINUTE LA NUNȚILE ȚERANESCI 

— Bună dimineța, 

Cinstiţi socrii mari! 
— Malţumimă d-vâstră, 

Băeţi militari ! 

Dar ce umblaţi, 

Ce căutaţi ! 
— Ce umblămi, 
La nimeni m'avemiă 

Sema să dămă. 

Multe mări amiă trecuti, 
Multe țări ami bătută 

Și orașe şi sate 
Depărtate, 

Ami colindată 

Şi nimeni sâmă nu ne-a luati, 
Cine sunteți dumnea-vâstră ? 
Dar fiind-că ne "ntrebaţi 

Să ne lăsaţi - 
Cu încetulu, cu încetul 
Să ne dămă cuvîntulă cu adevărulă, 
Că de multe ce sunt și dese, 
Nu le vomi pute spune alese. 

II 

Tînărulă nostru împăratiă, 
De dimincţă s'a tculatiă, 
Faţa albă și-a spălată 
Chică negră-a peptănată, 
Cu strae noi sa îmbrăcată, 
Murgulă săi a înselată, 
Cu trâmbiţe a cântată, 
Mare 6ste a adunati:. 
Două sute de grăniceri, 
O sută feciori de boeră 
Din cei mai mari, 
Nepoţi de ghinărazi, 

  

  

Bucuresci, 1896. 

Și pe la; răsărită de sâre, 
A plecată la venătore, 
Și a vânată țara de susit 

Despre apusi, 
Până juganii ne-ai stătută 
Şi poteovele ati perdutii, 
Atunci ne lăsarămiă mai josă, 
P'ună delă frumosi, 
Și alergarămă, 
De vânarămă 

Munţii cu bradi 
ŞI cu fagi, 

Cerulă en stelele, 

Câmpii cu florile, 

Dâlală cu podgorie, 

Vălcelele cu viorelelg, 

Cu fetele. | 

III 

Când dede sâre'n desâră : 
Eșirămă la drumiă celi mare 
Și dederămii de-o urmă de fiară, 
Stătă tâtă 6stea ?n mirare, ” 
Unii diseră, că e urmă de zină 
Să fie împăratului cunună; 

Aşa se găsiră alți vânători, 
Mai cunoscători 
Și diseră, că e urmă de căpridri 
Să fie "mpăratului soţidră, 
Dar unulă cela mai mare, 
Cu grija ?n spinare 

Călare p'ună cală, 

Ca p'unii ducipală, 

Să. rădică ?n scări, 

Se umflă din nări, 

Și făcu ochii râtă



Peste oștirea totă, 

Şi când în coce privi 
Aicea ză: 

O floricică frumâsă 
Şi drăgăstâsă 
Și v&dendă, că nu *nfloresce, 

Nici nu rodesce, 

Nici loculă nu-i priesce, 

Ci mai multi. se ofilesce, 

Ne trimise pe noi șâse lipani . 

Călări pe șese jugani, 

Cu c6rnele cănite, 
Cu frânele zugrăvite, 

Cu unghiele costorite 

Şi cu cddele "'mpletite, 

Ca cu toţi să pornimii 

Și la curţile dumnea-vâstră să ve- 

[nimă, 
Ca fioricica să luămă 

Și la *mpăratulii s'o ducemă. 

IV 

Pornirămii 

Şi venirămi, 

Pe faţa pămîntului, 

Pe aburii vântului, 

-Bândă și chiuindă, 

Din pistâle trăsnindă, 
Caii încurândă, 

Pe nări flăcări lăsândă, 
Renchedândi 

Și din unghii scăpărândă, 

Pân 'ami sosită 

Și Vami găsitii ; 

Acum ori florica să ne daţi, 
Ori de unde nu, nu scăpaţi; 

Căci ami venită cu târnăcâpele de 

[arginti, 

S'o se6temi floricica din pămîntă,   

So seâtemi din rădăcină, 

S'o sădimă la *mpăratulă în grădină, 

Ca acolo să ?nflorâscă, 
Să -rodâscă, 

Loculă să-i priască, 

Și să nu ofilâscă. 

V 

Dacă dumnea-vostră, socri mari, 

Ne credeți niscai tâlhari, 

Avemă şi firmană cu pecetie 
De la 'mpărăție. 

Cine scie carte lătintscă 
Să viă să ni-lu citâscă, 

Iar cine nu scie 

Să nu vie, 

Si ca de focii să se păzâscă. 

Să ne aduceți, socri mari, 
Omeni cărturari ; 

Vruni popă cu barbă dâsă, 

Să ne citâscă carte al6să, 
Să nu fie cu barba cânită, 

Să rămâe cartea necitită, 

Ori vrunulii cu barba rară, 
Să ne ţie până ?n sâră, 
Ci unul en barba ca fusuli, 

Să ne dea, curândi răspunsulă; 

Răspunsul nostru este: 

Şese pahare cu vină, 

Şese marame de ini, 

De caro se păsesce pe aici, 

Cusute cu fluturi şi arnici, 

Fie şi cu strămătură,. 

Numai să fie cu voe bună; 

Să fie şi de: mătase, 
Numai să fie d'aici din casă, 

De la cinstita mirâsă, 

Să nu fie de la vecine, 

Să pățimi vre-o rușine,
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Ci atunci va fi necinstea nostră 
Şi ocara dumnea-vâstră. 

VI 

Socrii mari, ascultați, 
Şi în urechi băgați, 
Când va da srele ?n descră, 
Mare 6ste vă *mpresdră, 
Dacă, n'aţi av6 bucate de ajunsă, 
Să aveţi buţi cu vină, 
Care cu fână, 
Boi grași, 

Claponaşi, 
Vacă lăptose, 

Fete frumâse, 
Să, mai aveţi, socrii mari, 
Și lăutari, 
Să vie și totă satulă, 
Ca să veselâscă împtratulii, 
Când va fi sărele ?n desâră 
Mare. 6ste vă *mpresgră, 
Să lărgiți casa, 
Să mtindeţi masa, 
Să vie 'mpăr ratu ndată, 
Oștirea, lui tâtă, 
O sută cinci-deci-și cincă 
Din, cei mai voinici, 
Cu feţele alese, 
Cu mânicele sumese, 
Scobiţi în măsele, 
Gătiţi socru mare 
Pentru dsele sale. 

VII 

Noi ami vrea să descălecămiă, 
Dar n'avemă josii pe ce să ne dim, 
Nu suntemii ciobani de la oi 
Să desciilecimi în noroi! 
Nică niseai-va morari beţi   

Să descălicămăi prin scaeți, 
Ci suntemă boeri mari, 
Ghinărară de lângă mare, 
De unde s6re răsare, 
Nouă să ne aduceți scaune deargintă, 
Sai descălecămă aică pe pămîntă, 
Să nentindeţi covâre, 
Să descălecămii în pridvâre, 
La cai să led aţi fânu, shisdeiă verde, 
Cositii din n6ptea de sântulă Gheor- 

ghe, 
Cu rouă neluată, 
Cu fiâre nescuturată, 
Strinsă ?n sărbători, 

De două fete surori,” 
"Caii noștri să mănânce 
Și din căpestre să nu misee, 
Caii noștri să bea 
Și din capete să nu dea, 
Că şi dumnea-vâstră, 
Din partea nâstră, 

Urechile vi sară tăia. 

VIII 

Noi ami descăleca, 

Amii mai sta, 

D'amă mai ura; 
Dar ni-e frică, că vomă însera, 
Şi avemii de trecuti stânci, 
Văi adândă, 

Cu bradi mărunți 

Şi întuncoși, 
“Bine vamă găsită sănătoși; 
(Pune plosca la gură) 
Socrulii mure ce sta făcutii, 
Nu mai e de desfăcută, 
Să dai numai optit boi şi șapte vacă, 
Șapoi să rabdi și să taci, 
Ia închină, socră, o dată,
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Să nu o struţi tare 

Că și căciula din capi iți sare, 
Să o săruţi binişoră 

Să-ţi pară mai duleișoriă. 
Poftiţi de beţi 
Şi vedeți 

Că e rachiă de la Pitesci 
Când bei te înveselescă; 
lar nu ţuică de a dumnea-vâstră, 
Zemă de prune 

Când bei multă 
Te umfii ?n burtă, 

Faci burta tobă 

Şi stai cu greerii la vorbă. 
Totă urândă, socrii mari, 

Vedemi că toți ati remasii: 
Cei de la spate ”   

! Cu gurile căscate, 
Cei din ?nainte 

Cu gurile proțăpite. 
Aduceţi dar ună vasii 
Cu prune uscate 

Să aruncămă la ale guri căscate, 
Unii putineii cu lapte bătută 
Să le turnămă pe gâti, 
Şi-o strachină cu pome 

Să dămi la ale cucone, 
Că vedem, că ati slăbită de fome; 
Și vro câţi-va usturoi 

Să dămii pe la ăi ciocoi 

Find-că aă poftită pe la noi. 
Munţi înalţi luminoși 

Bine vamă găsitii sănătoși. 

  

COLACARIA. 

De Benedictă Viciă, Transilvania, 

Starea I. 

Ce salt, ce veselie! 
Ce lucru pote să fie, 

Ce staţi aică adunaţi, 

Dumnea-vostră, iubiți fraţi? 

Că noi forte ne mirămi 
Și nu vă prea liudămă 

Gândindă, că de frică mare 

Vaţi închisă așa de tare, 

Vedendu-vă fața *ntristată 

Şi cu galbeni mestecată, 

Firea, vi-e înspăimîntată 
Și starea vi-e tremurată, 

Trei luni sunt de când venimă, 

Ne uitimă și nu dormimi, 
Dar lucruri așa toumite 

Sevastos, Nunta. 

“Si cu vorba nu ne zăboviţi. 

  

Încă nu ne sunt ivite ; 
Porta legată cu pae, 
Glâta ?n capii stă să ne sae, 

Unii cu măciuci ferecate, 
Alții cu gurile căscate 
Şi de garduri rezemate, 

Dar cei cu măciuci ferecate 

Nu ne tememiă, că ne-oriă bate 
Ci ne tememii de cei cu gurile căscate 
Că ne-oră mânca epele tote. 
Mai cuvîntaţi și dumnea-vâstră, ce 

[sciți 

Aici starostea, răspunde şi le 
arată drumulu să mârgă mai 

departe, dicendă că acolo nu e 
nici unulă cu gura căscată, etc. 

24
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Starea II]. 

. Calăcarulă. 

Cinstite vornice de casă, 

Spuseși multe, nu ne pasă, 

Dumnedeii să ie trăiască, 

Traiulii t&ă, să ţi-lu sporâscă, 

Gura câtii șura să ţi-o lărgâsciă. 

Noi de când ne-amă rădicatiă 

Cu ali nostru crai Jăudată, 

Multă lume ami umblat; 

Și umblândă atâta lume 

Amiă vădutii câte o minune, 
Care tâte vi le-oi spune 

Și credeţi, că nu sunt glume. 
Dar lucra minunatiă 

Că să fie așa ciudată, 

Încă nu mi sa ntâmplatiă. 

Porţile tare legate 
Și cu pae 'nfășurate; 

Pte dâră vă pădiți 

Şi de cine-va gândiţi, 
Sai de Turcă aţi auditi, 

Că pe aici a tăbărâtă, 

Dar bine să vă păziți 

Că și noi amă înțelesă 

Că unii eraiă macedonescă, 

Care acum s'a ridicată 

Și îi lotru prea minunati, 

Vine cu niște oști grele 

Câtii se sperie toţi deele; 

Tunuri grosnice slohodesciă 

De și munţii se clătescii. 
Dar vă prindeți cu not fraţi, 

Porţile să desleoați, 

Să ne daţi totii ce vomit cere 

Că noi suntemiă cu putere, 
Şi vomii păzi cu tărie 

P'aci nimeni să nu vie. 

Faceţi-vă voia bună 
Și cxedeți, că nu-i minciună, 

Starostele din lăuntru dice: 

WVamă ascultatii vrândă nevrândă, 
Să mai apucă și că lu rândă, 
Că multe spui și înșiri 
Tu dici că de noi t+ miri, 

Dar voi sunteți tocălii 
De speriată pasiri în vii, 

Dar mă rogi taci acuma 

Să-ţi mai spună și eă una, 

Taci, roau-te, fii domolă, 
Si nu te culci pe pomnolă 
Şi nu vorbi totii minuni, 

Dor n'ai mâncată bureți nebuni. 

Sai fugiți de priculică 
De aceea v'ați opriti aici? 
Ori umblați după boştine 
Că aici n'are nime.   
Colăcarulu răspunde aşa: 

Dumneta-mi ești cunoscută 

De cândă mi te-am fostă vădută, 
Scii, ană vară, în oraș, 
Şedeai la unii contorașă, 

La masă după cuptoră 

Şi iar pre niscai răzâre 

Resfăţindu-te la sâre, 

Dumnea-ta eşti de la Buda-veche 

Unde miţa fuge da streche. 

Starea III. 

Cinstite vornice, 

Să-ţi mai spunii Gre-ce: 
Ei sunt solu împărătescii, 

Nimica nu mă&ndoescă, 

Totii drepte să grăesci, 

Că porunca mpărătescă  



Cine nu vrea s'*o'mplinâscă 

Cu capulă o să plătescă. 

Pe-alii nostru craiă lăudată 
Ingeră blândă Pa deșteptatiă, 
Faţa veselii şi-a. spălată, 
La Dumnedei s'a rugati, 

Slugile și le-a chemată, 
Mândra oste și-a adunată, 

“Din bătrâni, din tinerei 

Câtu-i stă bine cu ei, 

Totă argaţi de cei voinici, 

Peste cinci sute şi cinci, 

Peste o sută călărași, 

Peste o sută pedestrași; 

Peste dînşii s'a uitati 

Şăâpoi eşi la vânată. 

A venată câmpii cu florile, 
Munţii cu recorile, 

Şi vădendii o urmă de fiară 

Stătură toți, se mirară: 

Unii diceai că-i flâre de raii 

So rupă ală nostru dulce craiă ; 
Alţii, că-i viţă de vie, 

Să-i fie craiului soţie; 

Atunci pe noi, 

Pe acești doi, 

Vădendu-ne mai vioi. 

Fiindiă cu calea învăţaţi 
Şi cu cai mai buni gătaţi, 

Dintre 6ste ne-a alesă, 

Şi ?nainte ne-a trimesă, 

Ca s'aducemi veste bună, 

La toţi şi tâte dimpreună. 

C'ală nostru craii lăudată, 

Şi pe aici a mai umblată. 

Şi fiind vreme senină, 

Aă intrată. într'o grădină 

Şi aflândii o fl6re "nflorită, 
Frumâsă neodrăslită,   
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Ară duce-o ?n grădina-i crăiască, 
Cacolo să o sădâscă 

Şi frumosă să odrăslescă, 

Domnul gându-i împlinâscă. 

Starostea răspunde: 

Ardealulă cât e de mare, 

Mincinosii ca tine nare, 

Călare pe a ta iapă 
Mai mincinosă ca o babă. 

Ba și soțulă tii seiă bine, 

Că vorbindă, cum se cuvine,. 
E mincinosi ca şi tine, 
Nespilatii și somnorosii, 

Râu de gură, flecărosă. 

De când măsa.Pa băiatii 
Şi popa Pa botezată, 

De locă nu sa mai spălatii 

Și încă aşa e de mărețiă, 

Ca și unii purcelii creţă, 
Da după coteţă ; 

Tar dita ca uni diregătoră, 

Eșită de după cuptoră, 

Cu cisme de pele de mâți, 
Pe la gură tot tărâţă, 

Cu capuli cât ună bostană, 

La gură ca ună cloțanii, 

Unde mergeţi acolo vă uitaţi, 
Asa sunteți de detunați. 

Aţi nitată de ce aţi venită, 

Vaţi dată după fecărită. | 

Colăcaruli răspunde: 

Tâte bine le-ai cuvîntatiă, 
Dar pe gură nu te-ai spălată 

Și totuși te ţini mărețţă, 

Ca unit purcelă 'crețiă, 

Întrună fundă de coteții,



Cu mustața trasă m josti 
Și la gură mâncăciosă. 

Starea IV. 

Iubiţi Gmeni de omenie, 
Ca Dumnedeii să vă ţie 
Vorba prea îndelungată, 
Nu-i de trâbă nici o-dată. 
Noi acum ne-am dată tolia, 
Dumnea-ta ne dă simbria: 
Du-te ?n cea frumâsă casă, 
Vedi în cornulă celă de masă, 
Uni colaci de grâii curată, 
Întro suliță *mplântată, 
Pe sema, nâstră gătată, 

_Sio glajă de vinursiă 
Ca să o dăm pe sub nasă, 
Să ne trâcă de necază; 
Sai și o ploscă de vinii 
Şi o ştergură de ini, 

  

Ca buzele să ne ștergemă - 
Și ?ncăldiți de vină să mergemii. 

Aici starostea închină cu 
vinarsii și îmbie pe colăcară, 
dar acesta nu primesce Și răs- 
punde așa: 

Forte frumosă mulțămimi, 
Ca și când ami bea depiină. 
Că nu suntemă învățați 
Să trăimă necumpttați, 
Căci când eă eramit băiată, 
Mama mea s'a mâniată, 
O plăcintă a luată, 
M'a loviti peste obrază 
De mi-a fontă mare necaziă, 
Dar d'omă îmhuca o "'mbucătură, 
Vomă mai bea şi din băutură, 
Îmbucândă de dout ori, 
Vomă bea' și de nouă ori.   

  

"CONACARIE 

De Ep. Melchisedec „Convo:biră literare“, anuală XIV, pag 290. 

Bană diua, bună diua, 

În casa duranea- văstrii, 
Nu vă vomi întreba de viață, 
Că scimă că este cu dulecță, 
Nici de traiti, că este frumosă, 
Din mila Domnului Christosi, 
Dar dumnea-vostră să ne 'ntrebață 
Ce umblaţi, ce căutaţi? 
Noi ce umblimii, ce căutămiă, 

Scma bine să ne dămiă, 
De vreme, că aţi stătutii a ne?ntreba 
Noi sâma prea bine vomi da, 
Și dumnea-vâstră să nu socotiți 

| Că suntem nisce Gmeni pribeziți 
Că împăratulă nostru de cu seră, 
A datii vestea în țâră, 
Și multe oști se adunară 
Şi ai purces la vânare 
Şi-a umblată codrii "nfrundiți, 
Câmpii cei înfloriți, 
Munţi și dâluri reci 
Şi văile cu isvore și sălci. 
Şi ali nostru puternică împăratii, 
Peste nici o urmă de fiară n'a dată 
Şi strînse sfetnic și filosofi, 

LA Arhierei și bogoslovi 
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Şi toți Vaă sfătuită și ai îndem- ! Conaculă desii să ne gătiți 
. „mată, 

Să mergă în câmpulă Rusalimului, 

Pămîntulă a înconjuratii la vânată 

Şi peste urmă de fiară n'a dată. 

Împăratul nostru iar strînse filosofi 

Arhereii și bogoslovi 

Cu ei se sfătuia și grăia, 

Care cum capulă îi ajungea; 

Îar dintre noi toți aii alesii unuliă 

[mai micii de statii, 
Dar mai vrednici la răspunsiă 

[sfată ; 
În piciâre elă că sta sculată 

Şi din gură așa a cuvîntati: 

Bucură-te împărate, 

Că acesta este urmă de dină 

Ca să. fie cu 'mpăratuli împreună; 

Bucură-te împărate, 

Că acâsta este flore de raiii 

Să fie împărăției tale de bună traiă; 

Şi atunci tînărulă împerată, 

În scări de rargintă s'a înălțată, 
Peste totă 6stea a cătati 

Şi mia alesii pe mine cu acești doi 

[voinică, 
Ca pe nişte slugi ai lui mai mică, 

Din cei mai buni bărbați, 

Şi la graiuri învățați; 
Şi ne-a trimesă 

Pe semnele pământului 

Pe crângurile cerului, 

„Pe lumina steleloră, 

Pe curgerea apeloriă, 

Când la acestă cinstită casă 

O stea din ceră josi ni-se lasă, 

Răspunsul acum în grabă să ne 6s 

ȘI 
s 

ă,   

Ca pe împărată să primiţi, 
Buţi cu vină, 

Şuri cu fâniă, 
Jaluviţă grasă, 

Copila cea frumâsă, 

Să ședă, cu împăratulă la masă; 

Ci împăratulă nostru nu vine cu o 

[mânie, 
Nu cu armă saii cu vro tărie, 

Nici cu sabie franțuzescă, 

Ca pe dumnea-vâstră să vă îngro- 

[zâscă, 
Ci a veniti căci a auditii 

„Că aci este o fl6re de ?nfloresce 

Şi a rodi nu rodesce, 

Şi a venitii la ea s'o ducă peste 

[munţi cărunţi, 

Până la a d-s6le curţi, i 

Şi acolo de îufloriti va *nflori 
Dar și r6dă va rodi 

Şi mai bine-i va fi 

Şi nouă si ne dea doi colâcei 
Împletiţi și frumuşei, 

Co mână să-i luămi 

Şi cu alta să-i dămiă, 

Că nu cum-va să ne înșelămi; 
Şi două năfrămi de ini, 

Cusute toti cu firiă, 

Sa lega la frânele cailorii : 

Ca mulţămită colăcerilori, 

Când caii din capă vorii ridica. 

Năfrămele încă voră sălta, 

Şi multi se bucură alit . nostru 

[împărati 
Că ne-ami făcută slujba adevăratii.
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ORAȚIA POPULARA. 
Antoni Pan. După ună isvodă alii dascălului Tănase din satulă Obrejâţa, 

- " județulă Râmn.Sărată. 

Coliicerulii. 

Bună dimintţa dumnea-vostră ! 

Socrulii. 

Vă dămă mulțumire dumnea-vostră 
Dar pentru ce mare trâbă 
Aţi venită la noi cu grabă ? 

Colciceruli, 

Ce întrebaţi dumnea-vâstră 'n grabi 
[de venirea ndstră? 

"Și &ştia, ce sait grămăditiă ca. stupii 
Şi se uită ca cândă vădi lupii, 
Ce este astă tinerime, 
Ce este astă mulţime? 
Și aste fete urși vedură . 
De bojdescă ochii și cască gura? 
Ori nai viduti Gmeni încă 
Şi se temă că le mănâncă! 
Noi amă mai umblată şi altă dată 
Pe aiurea, ca și astă dată,. 
Şi așu nu se mirară, 
Nici ce cătămii nu ne'ntrebară, 
Dar aici aţi strînsii grimadă 
De parcă cătaţi sfadă, 

Ori vreţi de frică și tâmă 
_Să stămi ca să vă dămă semă, | 
Dar nici prin gândit să vă trâcă 
Că veţi ave părere sâcă; 
Nu ne speriemă de lume 
Că de voinici purtămă nume;. 

Nică ne înarozesce vântulă 
Că scimi să vă dămii cuvintuli. 
Iar de voiți și vă place   

Să vă răspundemit cu pace 
Lăsaţi-ne cwncetișoruli, 
Să vorbimă cu binișorulă, 
Că, ori-ce cu'ngăduială 
Se face cu rânduială, 
lar repede când se cere 
Nu se face cu plăcere, 
De acea lăsați gluma 

Ş'ascultaţi la noi acuma. 
Tinărulii ?mpăratulă nostru 

Carele vrea binele vostru, 
Intro qi de diminâţă, 
Cu firea care răsfaţă 
Pe la revărsată de zori 
S'a sculată, sa gândită bine 
S'a înarmată cum se cuvine | 
Și luândă buciumu'ndată 
Buciumat'a cu elă o dată 
Și strînse ostași mulţime, 
Toti voinici de călărime 
ȘI ageri cu măestrie 
La arcă de vânătorie; 

Apoi cu ei pe răcdre 
A plecatii la vânătâre 
Să vâneze dâlurile . 
Și munţii cu jghiaburile, 
Pădurile cu umbrele, 

Şi văile cu luncile. 
Astii-feli umblândă dina tâtă, 
A ocolită o rotă, | 
Până la ameză de către sâre 
Fără a vâna vro fiară, 
Şi atâtă se desgustase 
În câtii era mai ca să se lase, 
Să nu mai gonâscă vântulă
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Şi să spulbere pămîntulă; * La curtea împărătescă, 

Dar parcă-i dicea năluea, Unde locul să-i pri6scă, 

'Posii încă să se mai ducă; Să 'ncolţâscă, 

Şi așa peste o movilă, S'odrăslâscă, 
Mai mergendă locă ca o milă, Si-și dea roduli la ivâlă, 

Cu arc și săgâtă în mână, Şi tuturoriă la -privelă. 
A ajunsă la o fântână Aste împăratulă pune ?n gândă 
Și vădă urmă de fiară: După ce le pune se uită la locul 

Aci toţi descălicară, (însemnată. 

Să uite, să privescă, După a stelelorii raze, | 

Ce urmă e să găsâscă, Şi se întârce îndată, 

Siândă dar fie-care, Cu inimă neîmpăcată, 

Privindii cu mirare, Şi cu gânduri doritore, 

Unii diceai că e de dină, Pentru iubita lui fire. 

Să aibă împăratuli de mână. A doua di diminsță, 

Deci cu atâtea, cuvîntări | Pe a zorilorii roștţă, 

Pe împtratulă aţiţări - Se sculă împăratulă, 
Şi făcurămă gândi să-i vie, Ca să-și împlinâscă sfatulă, 

Să hotărască, să scie Se îmbracă și se încalţă, 

Din ce parte acea dină, Pe cală albă încalecă, 
A venitii pe la fântână, „| Se opresce și peste oștirea, tâtă 
Și cu inimă ?nfocată, , Întorcându-și ochii rotă, 

Plecă ?n spre urmă îndată, Pe noi iști trei ne alese 

După dinsa se totii duse, Cu mustăţile sumese 
Până vei că-lă aduse Aști trei cai iuți ca smei, 

Dreptă curțile dumnea-vostră, Cu capetele .ca lei, 

Cu totă oștirea ndstră, -] Cu eomele puleite, 

Unde a zăritii o. flvre Cu unghiele zugrăvite, 
Ca o stea strălucitor, Cari când începii să sae 
Care de crescutii totii cresce, Din nări aruncă văpae.. 

De înfloritii, înfloresce Deci după ce ne alese, 

Și de roditii nu rodesce, Cu poruncă ne trimese, 

Că pămîntulă nu-i priesce. După, iubita lui flore, 

De aceea împăratulă Cea, forte mirositore, 
Făci întru sine sfatuli, | So ducem să strălucâscă 

Că acea frumosă îlvre, | La curtea împărătescă, 

Și dulce mirositre, Şi plecândă noi toţi îndată, 

De aici s'o strămute, După porunca cea dată, 

So iea şi so mute, Nu sciurămi sema bine
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Să venimă pe drumuri line, 
„Ci ne-amiă îndreptată pe stele 
Şi amiă venită după ele, 
Peşte munți şi peste jehiaburi 
Şi peste sute de deluri, 
Mâncândă și, bândă împreună, 
Cu cântări şi voe bună; 
Și "ntrebândiă în calea nstră 
De curţile dumnea-vâstră, 
Şi-așa stâua lucitâre, 
Cea de noi dorită, 
Aici că sa ascunsă, 
Noi toți o vădurămiă 
Ş'aici din ochi o perdurămă, 
Să ne dați dar acea fre, 
Şi-acea stea strălucitâre, 
Cu r&spunsulă dimpreună, 
VE poftimă cu voe bună. 
Nu așteptați vorbe rele, 
Capoi vă vor veni grele, 
Că nu suntemi trimiși doră, 
Ca săndrugămiă ca la moră, 
Vorbe de-ale satului 
Și d'ale pârcălabului, 
Ci cu disă împărătâscă 
Şi uite și firmanulă lui, 
De scuţi carte latinâscă, 
Puneţi ca să vi-lă citâscă ; 
lar de nu, ca d'ună cărbune 
VE feriți mâna a pune. 
Chemaţi ună popă să vie. 
Că el latinesce scie, 
Dar nu vrunulă cu barbă rară. 
Să ne ție până ?n scră ; 
Nici vvunulă cu barbi lungă, 
Trei dile să nu-i ajungă; 
Nici vunulii cu barbă, dâsă 
So citâseii nenţelsă; 
Ci unulii ce scie să sugă, 

  

Să ne citâscă pe fugă. 
Că nu-i carte latinescă, 
Ci cum vedeţi e o ploscă 
Cu vină de la dâlulă mare, 
Când beți căciula vă sare; 
Iar nu de la valea lungă, 
Să vă facă gura pungă. 
Poftiţi, închinați o-dată, 
Vă udaţi gura căseată, 
Luaţi-o toți prin mână, 
Şi ne daţi pe acea dină, 
Să o ducemi la "mpăratulă 
Ca să contenimi totă sfatul. 
Nu gândiţi că vorbimă glume 
Sai niscai basme din lume, 
Ci vă gândiţi, câtă mai tare 
Cu cele de ospătare, 
Aduceţi fâni, orză, cu care 
Să aibă caii de mâncare, 
Tăeţi junci ca carne grasă 
Si dați ostașiloră masă, 
Aduceți buţi cu vină tare 
Să fie de îndestulare; 
Strângeți și fete frumușele 
Ca să dănțuimă cu ele; 
Apoi vă gătiţi și case 
-Imbrăcate cu mătase, 
Șt pentru ostași umbrare 
Cu locii de ?ncăpere mare. 
Întindeţi mai multe mese, 
Puneti bucate alese, 
Și cofeturi lâng'aceste, 
Iar cum-va de nu se pote 
Să le *mpliniţi acestea tote, 
Nici să staţi să mai r&spundeți, 
Ci căutați locă să v 'ascundeți, 
Căci ostașii nu sciti glume 
Ş'o să fie vai de lume. 
V'am spusă acestea și să sciți bine
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C 
Cu 

g
e
 împăratulă vine 

căpitani, 

Cu cântare, 

Cu mai multe r&svane 
Zugrăvite, poleite, 

Și ?n ele Dâmne gătite, 

Aduceţi șună râsvană mare 
Cu lăutari cu cântare, 

In ele stândă mărita nună 

Şi nunii, ţinendă o cunună 

Strălucită,. luminată, 

Cu petelă scumpi luerată, 

Pentru cinstita miresă, 

Cea de împăratii alâsă. 

Dar poftiţi până la ale dile 

Aceste daruri trimise cu noi 
De împtratulă nostru 

Și de ginerele vostru. 

Sedteţi-ne dar colaculă, 

Că ne deșertămii saculă ; 
Că o să ne dați, se scie,   

Şi câte o sângulie (batistă) 

De ină supţire ţesută | 

Și cu flori de firă cusută, 

Puteţi da și de mătase 
De aveţi inimă să vă lase, 

Dar de nu şi de arnici fie, 
Cum veți av6 omenie. 

Noi primim de tote, . 

Numai îngrijiţi de-a le seste, 

Ca să ne șteraemii la gură 

Cea plină de băutură. 

lar aste fete venite 

Ca cidrele erămădite, 

Ce vă stai cam pe la spate 
Totii cu gurile căscate, 

Mueţi câte o câje ?n lapte 

Şi dați să înghiță să nu stea cu 

[gura sâcă, 
Că de dorii, să le mai trâcă, 

Să-și mai potolâscă pândulă 

Până le-o veni și lori rândul. 

IERTACIUNE. 

Teodorescu, 

Ascultaţi, ascultați, 
Dumnea-vâstră, cinstiți nuntaşi, 

Şi dumnea-vostră. împrejuraşi, 

Că noi acestori părinţi 
Ne-omi ruga 

Și dumnea-loră pe fii 

Că noi ne-omă smeri | 

Şi de rosti omă grăi. 

Dumnea-vâstră, cinstiți părinţi, 

Cari de la Dumnedsii sunteți rânduiți 

Ca şi pomii cei rodii, 

Ce-şi facă r6dă din ramurile lorii, 

"Şi din r&core rădecinele lori, | 

i-ori ierta, 

  

pag. 166 

Căutaţi spre fii dumnea-vostră 

Cari ai îngenuchiatii 
Şi vă milostiviţi 

Cu duhulu blândeţeloră să-i iertaţi 

Şi să-i bine-cuvântaţi. 

Că nu sunt fii să trăiască 

Și părințiloră să nu greșâscă, 

Că și părinţii multi să necăjescii 
Până pe fii îi crescă 

Și de tote-i feresciă, 

Că așa și Dumnedeii 
A făcut cerul și pămîntul 

Numai cu cuvîutulă.
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Marea, şi tote dintriînsa 
Numai cu disa, 
Împodobindă cerulă cu sdrele, 
Cu stelele și luna; 
Pe cari le vedemii totă-d'a-auna ; 
Iar pămîntulă 

Pa împodobită Dumnedeit 

Cu munții și măgurile 

Împreună cu văile, 

Întru care trăesciă ficrile, 

Și totă felulă de copaci 
Cari-şi după râda sa, 

C'așa a poruncită sânţia sa. 
După aceste, după tâte 

Că Dumnedei celii ce „pote 

A făcutii și raiulă despre răsărită 
Osebitiă d'acestii pămîntă ; 
Şin raiă a ziditii 

Pe strămoșulă nostru Adamiă, 
Din care ne tragemă n6miă, 

Cu trupulii din pământi, 
Cu 6sele din pâtră, 

Cu frumuseţea din sore, 

Cu ochii din mare, 

Cu tote stihiele trupului 

Osebită d'ale sufletului. 
Și suflândă Dumnedei cu duhul 
A înviată şi trupulă, 
Și vădendă Dumnedeă 
Că nu e bine ună omă singură 
Să stăpânescă pămîntulă 
A orenduită somnă lui Adamiă 
Și și-a întinsă mâna su . 
Și i-a luată costa din stânga 
Șa zidită pe strămoșa Eva. 
Adamii deșteptându-se din somni, 
Grăia și prorocia dicândă : 
Acesta este osii din sele mele, 
Şi trupii din trupulă mei, 

  
  

  

De aceea ea 

Se va numi soţi mea, 
Şi de atuncă lasă fiuiă 

Pe tatăl și pe muma sa 

Și merge de se lipesce de soția sa, 

Şi se faci amândoi ună trupă, 

Pentra “așa Dumnedeiă a vrutii. 

Însă după aceia Adamă a greșitii 
Și din raiă a fostii gonitii, 

Dar Dumnedei s'a milostivită 

ȘI a doua 6ră Pa primită 

Și i-a disă: „Adame, Adame, 

„Cresceţi şi vă înmulțiţi, 

„Ca nisipulă mării 

„Şi ca stelele cerului, 

„Şi pe pămîntă să trăiţi 

„Şi să-lă stăpâniţi!* 

Şi de atuncă se trage 
Viţe și seminţe, 

Până. ce-a ajunsă rndulă 

Şi la aceste două mlădiţe, 
Co stai plecaţi, 

Ca dumnea-vâstră, părinţi, să-i ier- 

[taţi 
Și să-i binecuvîntaţi; 
Precum a binecuvîntată 

Dumnedeiă pe Jacorii 

Şi Iacovii pe eri 12 patriarehi, 

Cari de Dumnedeii erai aleși, 

Căci binecuvintarea părinţilor 
Întăresce casa fiiloră, 

Precum şi blestemulă părințilorit 
Risipesce casele fiiloră ; 

Dar fi pe temelie de piatră, 

O risipesce până ?n talpă; 
D'ar fi pe temelie de lută, 
O risipesce până ?n pămîntă. 
Așa, fiind-că și acestori mlădițe, 
Dumnedeă le-a orânduită



379 

Diua de: căsătorită, 

Ca unui pomii înflorită, 
Când e gata de roditii, 

Aşa vremea a venită 

Şi:fiilorii dumnea-vâstră -de căsă- 

[torită, 
Cari fiind la dumnea-vostră 
Născuţi şi crescuţi 

Ori fi luată greșeli înaintea, părin- 

[ţilorii, 

Ca erbile câmpiloriă ; 
Că precum Dumnedeii . poruncesce 

[câmpiloră 
D'usucă verdâța burueniloră, 
Așa și dumnea-vâstră, părinți, 

Tote în pămîntii să lăsaţi, 
Şi fini să vă iertați 

"Ca să fie de părinți iertați 
Şi de Dumnedei binecuvântaţi, 
În vezi amină, 

Şi mie ună pahară de vinii 

Şi o naframă de ini, 

"Ca să-mi ştergă gurița de vină. 

Îndată apoi se lâgă o fru- 
m6să naframă, cusută cu firii, 

la ună bastonă care se dă în 

mâna vornicelului. I se dă, și 

ună pahară cu vină, pe care, 

înainte de a-lă rădica, face o 

urare: 

Cesu bună, 

Norocii să vă trimâtă, 

Milostivulă Dumnedeii. 

Asta dumnea-vâstră cale 

Şi împreunare 
Să fie cu scirea sânţiei-sele. 

Dumnedei să vă dăruiască   

Hrană din roua de susă, 

Și din grăsimea pămîntului de josii ; 

Tăria lui Samsoni, 
Bogăția lui Iovă, 
Frumuseţea lui Davidi, 
Înţelepciunea lui Solomoni, 

Stemă crăiască, 

Corână *mpărătescă, 

Scaună domnesciă, 
Și toiagi stăpânesci, 

Şi așa să trăiţi, 

Să, faceţi fii și fete, 

Să fiți pomana părinţiluri, 

Bucurie frațiloră, 

Lauda veciniloră 
Și gasda 6speţilori, 
Şi lui Dumnedei celă sânti 

Cu râdă pe pămîntă, 

Că ei nu sciă a ura, 

Dar Dumnedeii se va ?'ndura. 

Și toti înainte de a pune 
paharulu la gură, vorniceluli 
mai face şi urări glumeţe di- 

cândă: | - 

Închină şi la a copil 

Ocheşă de colea, 
Dac'o vrea, 

Iar de n'o vrea, 

Oi face pe ici pe colea, 

Ş'oi da și eii peste a mea. 
Susă podă, 

Că ei pote oi be toti, 

Jar tu pântece nu te bucura, 

Că nu te-i mai sătura,. 

Cum nu se satură iadulă 

De strânsă ispravnici, ocolași, 

Popi, vornici și vătămani.
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. IERTACIUNE. 

I 

Ascultaţi, dumnea-vâstră. 
Cinstiţi mesași, 
Cinstiţi nuni mari, 
Puținele cuvinte 
De rugăminte! 

d 

Il 

De se r6gă fiica dumnea-vâstră 
Cu placăciune, 
Se r6eă cu smerenie 
Ca să-i dai blagoslovenie. 

II 

Că mareleși puterniculă Dumnedeă 
Luni, întâia di, 

A făcută ceruliă și pămîntul 
Şi edenuliă, adică raiul îi. 

IV | . 

Marţi Pa împodobită 
Cu stele și cu lucâferi 
Şi cu tâte ferele, 
Marea și cu tote ce este întrînsa. 

V ” 

Mercuri Pa împododitiă cu s6rele 
Şi cu luna, 
Joi a făcută Dumnedei | 
Pre strămoșul nostru Adam 
Cu trupul de lută, 
Cu 6sele de -pâtră, 
Cu sângele din mare 

  

  

Pucuresci 1886. 

Cu frumuseţea din sâre, 
După chipulă și asemănarea sânției. 

[s6le 

VI 

Și vădândă Dumnedeă, că nu este 

[bine 
D'a locui omulă singură în lumea 

(acestă, 
I-a dati somnii strămoşuluă nostru 

[Adarmă, 
Si Ta adormiti și i-a ruptii o c6s- 

[tă din stânga, sa, 
Și a făcută pe strămoşa nostră Eva | 
Luândă după chipulii și asemena, 

[rea sa. 

VII | 

Sculându-se Adamă din somnii, 
Și vEdândiă pe strămâșa Eva lângă 

[dînsuli 
A strigat cu glasi mare, 
Ce este acesta Dâmne? 
Domnulă i-a r&spunsă: 
Nu te “spăimînta Adame, 
Că acesta este din câstele tele 
Şi carne din carnea ta 
Și se va chema ţie soție, 
Și veți fi amândoi uni trupă. 

VIII 

Precum Domnulă i-a blagoslovită, 
Ca să se îmmulțâscă 
Ca stelele cerului, 
Ca iarba pămîntului,
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Ca florile codrului, | Precum a binecuventată și pe cei 
Ca nisipuli mării. ” [doi-spre- -dece patriarhi 

De le-aii înflorită cununile pe capul 
| IN [loriă. 

Mulţi şi mai mulţi crescură AI 
Și se îmmulțiră, Că dumnea-vostră, cinstiţi părinţi, 
Ca stelele cerului, Cară sunteți de la Dumnedeii orîn- 
Ca iarba pămîntului, [duiţi, 
Ca frunda codrului, Să-i iertați, să-i binecuvîntaţi, 
Ca nisipulă mării. Căci binecuvîntarea părinţilorii 

Întăresce casele fiilorii, 
x Blestemulă părinţiloră 

Risipesce casele fiilori. 
Până a venită vremea 
Şi la acești doi tineri NIL 
Cari ședă cu genuchile plecate, Că Dumnedei așa bine a voitii, 
Şi cu fețele rușinate, Că feciorulă şi fecidra 
Dumnea-rostră se rogă, Va lăsa pe tatălă stă, 
Și se râgă cu smerenie, Și pe mama sa, 
Şi se râgă cu plecăciune, Şi se va lipi de muerea sa 
Ca să le daţi iertăciune, - ŞI vorii fi amândoi ună trupă. 
Să-i iertaţi, _ 
Să-i binecuvîntați, XIII 
Precum a binecuvintată Dumnedeii | Și de la nunulă celă mare, 

[pe Aron Uni bucșișii nare, 
„De i-a înfrundită toiagulă în mână | De la cinstita mirâsă, 
Useatiă fiindiă de două-(ecă și nouă de | O basma de mătase frumosă 

[ani, Şi unii pahară de la Christosă, amin.   
IERTACIUNE. 

de Antoni Pan (găsită întună isvodă a dascălului Tânase din satulă Obrăjâta, 
jud. Râmn. Sărată.) | 

Ascultaţi, fraţi, înțelegetți, Cari în carte ne stai scrise 
Şi sciință vă culegeţi; .  : | Și trehuescă astăqi dise. 
Ascultaţi, luaţi aminte, Când Dumnedeii cu cuvîntul, 
La vre-o câte-va cuvinte, | Făci cerulă și pămintulă



  

Le-aii dată -pod6be măreţe, 
Și destule frumuseţe 
Ceruli *mpodobită cu sâre, 
Şi cu stele lucitore, 
Pămîntulă împodobită cu vite, 
Cu feluri deosebite. 
A văzduhului înălţime 
Cu sburătâre mulţime ; 
Marea cu apele tâte, 
Cu pescii fără numără glâte; 
Deci vrândă să se proslăvescă 
Fapta cea dumnedeâscă, 
Tindândii prea sfinţita mână 
Zidi pe Adamă din țărână 
După a sa asemănare 
Cu cuvîntii și cu suflare. 
Apoi vădendă că nu e bine 
Să fie omul de sine, 
Somniă bună: trimise ?ntrînsulă 
Şi adormindu-li veni la diusultă 
Și făci din a lui costă 
Pe wa, strămoșa nâstră. 
Deci oshii cândă și-i deschise 
Adamă, la ea privind, dise:: 
Asta se va numi muere, 
Şi-mi va fi spre mângâere 
La trude şi ostenele, 
Că e din 6sele mele, 
De acea fiulă acuma 
Lasă pe tată, pe mumă 
Şi doi cu doi se adună, 
Să trăiâscă împreuuă 
C'aşa Dumnedeă voesce, 
Șașa legea pcruncesce, 
Cinstiţi socrii mari, acuma, 
AI ăstoră fii tată şi mumă, 
VE poftimă pe dumnea-vâstră 
Să ascultați la isa nâstră. 
Sciţi că omulit câtă trăiesce, 

| Multe în lume greşesce, 
"Cu fapta și cu cuvîntulă 

! Și îl suferă pămiîntulă ; 
Nu se despică, nu crapă, 
Sorele iar îi di rază, 
Elă rabdă şi lumineză, 
Nu se pornesce sii-li ară 
Și după pămîntii să-l piarqă. 
Căci Dumnedei ca unii tată, 
Cu milă nemăsurată, 

Nu se grăbesee îndată, 
Cum facemă rtă, să ne bată, 
Că ate multă răbdare 
Și se întârce cu *ndurare, 

Când gândimiă cu pocăință 
“Și rugămă cu umilinţă. 
Dar însă ne dice nout, 
-De vreţi și vă este vout, 
lertuţi pe greşitulă vostru 
Cum citimă la 'arăli nostru, 
De aceea acum dară, 

Pe acești fi ce ?ngenuchiară 
Şi smeriţi cu rugăciune 
Vă ceră astădi iertăciune, 

Ca unii ce îi născurăți 

ŞI până ?n verstă-i crezcurăţi, 
VE voră fi supărată pste, 
Ascultându-vă la tote, 

Sai că vai răspunsă cuvinte, 
Din prostie şi neminte, 
Şi pote în acea vreme, 
Aţi fi disă nescai blesteme, 
De aceea dici, prin iertare, 
Să dați binecuvîntare. 
Chemaţi ca să-i întărescă 
Mila cea dumnedefscă, 

Şi să bucure cu roduri, 

Prin aceste sfinte noduri; 

Să le dea unire în casă 

  
7 
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Şi toti belșugulă pe masă, Să-i ţie de păr norocul; 

Şi să "'nflorâscă ca crinulă Şi ?n traii buni să se resfeţe 
Șin viaţă prin totă locul Pân' la adânci bătrâneţe. 

CUVINTU DE IERTACIUNE. 

Tp. Melchisedec, „Convorbiri literare“, anuliă ali XIV, pag. 290 

Dumnea-vostră, cinstiţi și blagosloviţi părinți, 
Ascultaţi puţintelă cuvîntă: 
Disa proroculă Moisie 
Că prea veşniculă Dumnedeiă 

Întâiă făcă cerulă și pămîntulă 

Şi pe ceri făcii Dumnedeă. sdrele, 
Luna și stelele, 

Şi pasărele în văzduhii; 
Marea şi pescii în mare, 

După ce împodobi Dumnedei cerulă, 

Socoti sânția sa de a îmbogăţi și pămîntulă 
Cu isvore de apă rece și dulce 
Și cu pomi de totii feluli 

Și cu multe feluri de grădini stlbatice, 
Care de noi, de Gmeni, sunt sciute, 
Jar mai multe potă fi nesciute; 
Deci, după acestea, după tote, 

Zidi Dumnedeii pe omul celă d'intâiii 
Adică pe strămoșulă nostru Adamiă 
Şi-lă făci din optă părți : 

Trupulă de pămîntă, 
Osele din pâtră, 

Cu sângele din rouă, 

Cu frumucețile din sore, 

Cu ochi din mare, 

Cu sufletul din duhulă sânt, 

Cu gândul din iuțimea îngerului, 
Cu puterea de la sânta troiță, 
Și-lă făcă omă deplină 

Şi care-i dădu somnii de a dormi 
Și dise Dumnqeii că nu este bine
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Si fie omulit fără ajutoră, 
Și scose o costă din costele lui Adam 
Și o zidi de-i făcăi femeii ajutoră, 
Adică pe strămâșa n6stră, pe Eva, 
Și dacă se deșteptă Adam din somn 
Și o vădu, dise așa. 
Mulţumesci, Dâmne, sânţiei tele, 
Că vădi că acâsta este osii din osele mele 
Și trupă din trupuli mei, 
Şi acesta, se va chema femee 
Şi pentru acesta își va lăsa omulă 
Părinții și fraţii 
Și se va lipi către ală stă soţă 
De se va împreuna 
Și vorit fi amândoui unii trupă. 
Atunci Dumnedeii a disă și i-a blagoslovită ; 
Să, cresceți, să vă înmulțiţi, 
Ca stelele cerului, 

Ca nisipulii mării 
Și să umpleţi totii pămîntul 
Peste toti, lumea, 

Blagosloviţi să fiți pimîntului 
Și pe dinsulă să-lă moșteniți, 
Şi din acestă cuvîntă dumnedeescii 
Curse isvoră din nâmii în n6mii, 
Și omă din omii cursa 
Şi venit-a vreme până la fă dumnea-vostră, 
Ales'a și dumnea-lui mirele, 
Cu voia lui Dumnedeii vrăsnică, 
Ca să-i fie soți d-sele 
Deci se rogă dumnea-văstră ca să-i iertață 
Și să-i blagosloviți 
Să mârgă pe calea albă 
La cinstita şi de Dumnedeii dăraită casa d-sale 
“Care de Dumnedei dată 
Şi de omenii cei buni aflată; 
Deci să rosă dumnea-vostră 
Cu celui ală doilea cuvinii 
Ca să-i iertați și să-i blagosloviți 

?



Cum a blagoslovită Avramii pe Ieacă, 
Și Isacă pe Iacovi, 

Și Iacovi pe cei 12 feciori ; 
Căci blagoslovenia, părinţiloră 
Intăresca casa fiiloră. 
Deci se râgă dumnea-vâstră cu ală treilea cuvîntit 
Ca să-i iertați și să-i blagosloviți 
Să mârgă pe calea albă 

La cinstita 
Şi de Dumnedeii dăruita 

Casa domniei-sale: 
Casă bună, 
Casă de bucurie, 
Cu viaţă, 

Cu pati, cu noroeită liniște 
Pân” la adânci bătrâneţe; 

Ca să fie dumnea-vâstră bucurie, 

Care bucurie a fosti la Aroni, proroculă, 
Când a înfrunditi toiagul în mână 

Şi a înflorită, fiindă uscată de 12 ani. 
Acel dar și blagoslovenie 

Să-i învrednicâscă Domnuli Dumnedei 
Şi pe acești cuconi iubiți a dumnea-vâstră 
Astădi cerându-și iertăciune 
Cu multă plecăciune 
De la Christosă, să fiti și dumnea-vâstră sănătoși. 

ș 

IERTACIUNE. | 

De Ep Melchisedec, „Convorbiri literare“, anuală XIV. 

Aseultaţi, ascultați, dumnea-văstri, cinstiți părinți 
Și dumnea-vâstră precum și noi cinstiți nuntaşi și împrejurași 
Acestor părinți ne vomă ruga 
Şi de rostă vomă cuvînta,; 

lar dumnea-vâstră, cinstiți părinți, 

Care de la Dumnedeii sunteți orânduiți 

Să căutaţi spre fii dumnea-vostră cei smeriți 

Ca duhulii blândeţeloră să-i iertaţi și să-i blagosloviţi, 
Că nu este fii pe pămînti să trăiască . 

Sevastos. Nunta.
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Şi părințilori să nu greșâscă, 

Măcar câtii și părinți se silescă 
Şi de tote cele rele îi ferescă. 

Dumnedeii a făcută cerulă și pămîntulă 
Numai cu cuvîntulă, 

Marea și cu tote cele dintr'insa 
Numai cu disa, 

Şi încă după tâte acestea a mai ziditii 
Totă pe rai la răsăritii 

Șin rai a zidită pe strămoșul nostru Adumiă, 

Din care ne tragemă și noi astădi din nemi în nem: 
Cu ochii din mare, a 
Cu lumină din sore, 
Cu tote stihiele trupului, 

Osebite ale sufletului ; 
Și a suflată Dumnedei cu duhul 

Şi a înviatu trupulă; 

Ş'a văduti Dumnedeă, că nu este bine omulii singurii să trăiască, 
Pămîntulă să-lă stăpânâscă, 

Ş'a dati ună somniă dulce lui Adami 

Ș'a adormitii forte grei Adami, 

Şi a scosii din stânga lui o costă 

Si a zidită pe Eva, strămosa nostră. 
Adamiă sculându-se a prorociti dicândă : 

"Dâmne, Domne, ce-mi este mie? 

lar Dumnedeă i-a disă: 

Adame, Adame, nu te teme, 
Este a ta soţie; 

Os din dsele tele 

Și trupă din trupulă ttă; 
Pentru aceia va lăsa fiulă pe tatălă săă şi pe muma sa 
Şi se va lipi de femeia sa 

Și vorii fi amândoi unii trupă, 
Cașa Dumnedei a vrută, . 
Şi de atunci ne tragemiă noi din omit în omit 
Şi din rodă în rodă 

Și din viţă ?n viţă, 

Pân' la aceste două tinere mlădițe, 
Ce stai înaintea dumnea-vostră cinstiți și smeriţi,
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Şi cu lacrămi vă rogă, iertați și să-i blagosloviţi; 
Pentru că blagoslovenia părințiloră, 
Întăresce casele fiiloră, 

Iar blestemul părințiloră, 

Risipesce casele fiilorii. 

De-ar fi curte durată pe temelie de piatră, 
Ea de sârgiă se risipesce îndată; 
Şi diceţi bătrâni amin, 

Că ei nu voii dice amin 

Până nu-ți da o naframă de ini, 

Cusută şi împodobită cu firă, 

Ca să ne stergemă guriţa de vină; 
ŞI de naframă totă ași mai ierta, | 
Dar de pahariă ba; 

Şi-lă voii duce la gurița mea, 
Că ea scie cum a bea. 

(Când iea paharulii) 

Mulţămimi dumi-tale, cueâne mire, 

Și dumi-tale, cucână mirâsă! 
Cum m'aţi vădută dumnea-vâstră cu' acestii paharii, 
Milostivulii Dumnedei să vă vadă din ceri cu darii, 
Cu darulă săă să vă dăruiască, . 
Numele să vă mărâscă,. 

Anii să vă sporâscă, 

Dilele să vă ?nmulţescă, 
Să vă trimâtă din ceruri, 

A s6le patru daruri: 

Stemă împărătâscă, 

Cordnă crăiască, 

Scaună domnesc, 

Toiagă stăpânescă. 
Milostivuli să vă povăţuiască cu sfatulă, 
Ca să vă bucurați unulă de altulă, 

Cum s'a bucurată Aron proroculii, 

Când i-a odrăslită în mână toiagulă 
Nendată, nerourată, 

De 12 ani uscată, 

Dumnedei când Pa blagosloviti,



388 e 

Îndată a odrăslitit și a ?nfrundită; 
ȘI să vă mai bucure cu acea bucurie nespusă, 
Când fericita Elena a aflati cinstita cruce; 
Și iarăși să vă învrednicescă Dumnedeii sântulă, 
Să vă bucuraţi unul de altulă, 
Cum s'a bucurati cinstitulă Noe, proroculă, 
Când sa isbăvită de potopă 
Și-a săritii din corabie pe uscati 
Și din pome a gustatii şi s'a săturată 
Şi a bâuti și vină, 
De a făcutii chefă deplină ; 
Şi de atunci s'a făcută vină, 
Cu care și ei la fețele dumnea-vâstră închina. 
Acdstă cale a dumnea-vâstră și împreunare 
Să fie cu scirea sfinţiei sale; 
Să vă îndrepteze spre locii 
Cu mare norocii; 
Spre vicță 

Cu dulceţă, 
Spre lauda părințiloră și-a frațiloră 
Şi spre pomana straciloră. 
Și iarăși milostivuli Dumnedei să miluiască 
Și încă să vă mai dăruiască:. 
Multă, avuţie 

Şi "ntregă bogăţie, 
'Turme de oi, 

Pluguri de boi, 

Herghelii de cai 

Şi pungi de bani, 

Ca la boerii cei mari; 

Şi încă să vă miluiască 

Şi să v& mai dăruiască 
Multi cu multi 

Cu apă de Prută, 

Măcar şi cu Siretă, 
Că așa este adetu; 
Mulţămescă și dumi-tale, cinstite vornicele, 
Trupușoră de viorele, 
Face-te-ară fetele minunchele,
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Să te bage ?n sînă la pele.. 
Mulţămesci dumi-tale de acestii pahari cu zahar, 
Ca și sântului Duhi pentru dară. 
Pentru acesti pahară mândrişorii și gălbioră, 
Ca din suc din păltioră, 
Daruli sânţiei sâle 

Să fie 'n casa dumitale 
Precum aj ajunsi vornicelii de acâstă glotă 
Să dea, Dumnedeii să ajungi vornică de portă, 
Şi pe noi să ne bagi în semă 

Măcar cu câte uni pahară de vină, 
Ca noi toţi să-ţi mulțămimă. 
După tâte acestea ca ună voitorii de bine, 
Sântulăi Duhi să nu mă uite nică pe mine, 
Să-mi dăruiască o copilă tinerică, 
Frumușică, ocheșică 
Măcar acea de colea, 
Dacă și ea nu vrea 
Elele s'0 iea, 

Să facă cimpoiă din ea, 

Să cânte și la nunta mea, 

Că eii oi face pe ici pe colea, 
Ş'oi găsi pe care voiă vrea. 
De a fi mare, 

Va merge mai tare; 
De a fi mai mică, 

Na dice nimică, 

lar de a fi mai frumușea, 
Mai multă îmi va plăcea, 
Și se va chema, că este a mea, 
Şi voii ţin casă cu ea; 

Închinii și la gutrița mea, 
Că ea scie, cum a bt; 

Și voii face buzele leicuță 
Şi pântecele halercuţă 

Și n'a curge nici o lecuță; 
Iar tu guriță nu te bucura, 

Că de acesti pahar te vei sătura, 
Că nu te vei sătura nici cu altulă,
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Cum nu s'a sătura acul 
De boeri de divani, 
De vornic și vătămani, 

Şi bei acestii paharii de băutură, 
Pentru multă voe bună; 

Pentru mare mila dreptățiloră. 
Pentru bunătatea bunătățilori, 
Penthu ivulă irului, 

Ca isvorulă binelui, 

Pentru râda câmpului, 

Care când înfloresce; 

Totă lumeu se veselesce, 
Unuli cu altulă când ne vomii întâlni, 

Si avemi a ne cinsti, 
Ca cuvinte bune, 

- Cu pahare pline. 

lar când ne vomi înfățișa, 

Să avemii a ne îmbrățișa. 
Pace între frați 

Și între împărați, 

Boerii cei mari 

Să r&mâte jitară ; 

Boerii cei mai mică, 

Să rămâe calici; 

lar noi ţăranii, 

Să înflorimă ca șofranii, 
Iar mazilii, 

Să-i tragă cânii, 

Încă și mâţele, 

Să le râdă opincele; 

Și eă dicii dumnea-vostră, amină 

Și bei acesti pahară de vină 
Şi-lă bei totii, 
Ca să trăiţi cu noroci; 
Și eă ași mai lăsa, 

Dar mă temă, că nu mi-ți mai da. 
Aşi mai da şi pe la fete, 

Dar mă temă, să nu se'mbete 

Și mamele nu le vori găsi loră vina, 

pa
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Ci-mi voră căta mie pricina 
Și moră face pe mine vinovati, 

Căci vorii dice, că eii Je-amii îmbăţată. 

INCHINĂRI ŞI IERTĂCIUNI DIN BUCOVINA 

Dapă d-r Ion a lui G. Sbiera. ,] 

Inchinavrea daruriloră mirelui. 

Bună sâra, bună sera la dumnea-vâstră,! Bine vami găsitii sinttoși 

și voioși; să fie întruni câsii bunii și norocii să vă trimâtă Dumnedeii: 
Către miresă : 
Bună sera și eu dumnea-ta mai alesi, jupânâsă mirâsă ; ajungă-te voe 

bună, să-ți fie de bine, să fii voidsă și frumosă, că tînărulă nostru împărată 

îi voiosii și frumosi. 
ur împăratul nostru 

Cu voia dumni-sale 

A cercetată numele domniei-tale 

Și a aflată 
Că te-ai sculată 

Împărătâsă mare 

In partea dumni-sale. 
Tîntrulă nostru împărați * 

Mulţi voinici a adunată 

Negoţe scumpe a cumptrati 

Caravane a încărcată 

Să le-aducă pe uscati. 
Însă a dată Damnedei 

Ploi de cele grele, 
Vinturi de totii rele; 

Pavara s'a îngreuiatii 

Drumurile saă stricată, 

Caravana n'a umblată. 
Caii la rădvane ai înhămatii 

Si-aii purcesi lu Țarigradă. 
Trei dile și trei nopți 

Prin Țarigradă sau premblatiă, 

Negdţe scumpe ai cătatiă, 

Negdţe scumpe să găsescă 

Cu-a domniei-tale să se potrivâscă ; 
Negdţe scumpe ai găsită 
Dar cu-a domniei-tale nu sai potri- 

| [vită ; 
Iar tînărulii nostru împărată, 

Fiindă vrednici 

Şi puternică, 

Cu-atâta nu s'aă lăsată 
Ci pe aiurea a mai cătatiă,   

Iar tînărulii nostru ?mpăratii 

Fiindă vrednică 

Şi puternică, 

Nici cu-atât nu sa lăsată 

Trei dile și trei nopți, 

Toti la rugă câtă ai statii, 
Dumnedeii s'a înduratit 
Și ruga i-a ascultată, 

Mulţi voinici a adunati, 

Negdţele aii descărcatii 

Șin corăbii le-ait încărcată, 

Să le-aducă pe uscati. 
Vintulă Jină a aburită, 

Corăbiile sai porniti 

Și aici ai sositii,



Noi nainte le-amii eșită, 
Din corăbii le-amiă luati, 
În tipsii le-amă aşezată, 
Matale le-amiă închinatii: 
O taftă frumosă, lată, 
De la Sehami cumpărată ; 
Papucași cu flori, 
Să-ţi fie de sărbători; 
Uni fesi roșiu cu canafiă 
Ca să aibi de pusă pe capă; 
Mândru hobotă de Tocati, 
Să-ţi fie de ?nhobotatii; 
Bucină de 'Toblină 
Să-ţi fie chefulă deplină! 
lară noi câte-umii uratii, 
Suntii tote cu adevăratii. 
Dar mată, de nu te *ncredi, 
Pune mâna ca să vedi, 
Și pe noi ca să ne credi! 
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Aică îl dai darurile. De nu 
vrea să le atingă, le pună pe 
masă și dică: 

Jupânâsă mirâsă! 
Co nu te silesci cu luatulă, 
Cum te-ai silită cn măritatuli? 
Părinţii voiaă să strice 
Dar mata ai prinsă a plinge. 
Părinţii diceaii 
Și te sfătuiaii; 

| Să mai şedi încă totii fată 
Să grijesci de casa tstă, 

| Dar mata n'ai risă 
| Ci îndat'ai disă: 

  
„De câtă oiă fi fată mare 
Mai bine la îngropare!* 
Deci și-acum te sîrguesce 
Darurile de le primesce! 

  

Variantă, 

Bună stra, bună sera, la dumnea- vâstră, boeri de casă, iar mai 
alesă bună sâra dumi-tale, jupâncsă miresă! Fii voissă și bucurâsă, 
că dumnea-lui, jupânulii mire, îi voiosi ŞI sănătosă. Audindă de numele  dumi-tale că ești împărătesă mare, 
A trimesă slugile 

Prin tote părțile, 
Negoţe să giscscă 
Cu-a dumi-tale să se potrivâscă, 
Negoţe ai găsită 
Cu-a dumitale-tale nu saă potriviti, 
Atunci ali nostru *mpăratiă 
Forte riă s'a suptrată, 
Dar fiind vrednicii 

Şi de totă puternică, 

Telegari a adusi, 

La butei i-a pusi 
Și-a porniti întrună cesă bună 

Spre TȚarigradă la drumiă, 
La Țarigrad dacti-a ajunsă, 
Corturile le a întinsti, 
Dughenile sai deschisă. 
Trei dile și trei nopți 
Pe uliţe s'a plimbată, 
Maifă multă-a cumptrată 
Pe corabie-a încărcată 
Și-acasă o a mânat ; 
Dar pe mare 
În depirtare 
Sa sternită 

| Ună vânt cumplită, 

   



Ventă învitfora tă 
Corabia de-a răsturnată. 

Atunci ală nostru'mpăratii 

Cu atâta nu s'a lăcati, 

Basmale, șervete, mătasea cumpărată, 

Boi și bivoliţe a înjugatiă 
Şi-a trasă -corabia la uscati 

Şi marfa a descăreată: 

Tafţi boeresci 
Lucruri bune mptrătesci, 

lar de veți ţine lucrurile cu banată, 

Noi vomit spune și mai adevărată, 
Că ali nostru cinstiti impărată 
Nici așa nu s'a lăsată, 
Ci răvdane a năimită, 

La 'Țarigradă le-a pornită 

Și a scrisit la'mpărăție 

Ca de grabi marfa si-i vie! 

Dar... aă dată ploi rele, 

Venturi mari și grele, 

Drumurile sai “stricati, 

Solii ai întârdiată. 

Tar ală nostru împărată, 

Nică cu atât nu s'a lăsată. 

A scrisă carte la 'mpăratulii tur- 

[cescă, 
„A scrisă și la cel muscălescii, 

Adamanturi, pietre scumpe să gă- 

[sescă, 
Cu a dumi-tale să se potrivâscă! 

Adamanturi pietre scumpe a găsită, 

Cu a dumi-tale nu s'âii potriviti! 
lar ală nostru tînără împeratii, 
Nici acum nu sa lăsatii, 

Ci a trimisi soli domnesti, 

La târguri împărătesci, 

După haine strămoşesci, 

Ușurele la purtată 

Și'ndemână la primblatiă,   
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La primblată şi la erati. 

Cu preţ bună a cumpirati 
Sucnă albă și frumâsă, 

Bună de primblată prin casă; 

Yună tulpană mândra cu flori 
De primblată în sărbători;. 
Încălței de Bucuresci, 

Ca cu ei să dănțuesci; 

Hoboti roșu de-adocatit 
Pe mine de 'nhobotatiă! 

Iar mata dacă nu credi 

Pune mâna-aici de vedi! 

După asta, uni vătăjelă iea 
ună pahari și închinându-lă 
miresci, dice: 

Să trăiesci jupânâsă miresă, 
Pe loci 

Cu norocă, 

În viaţă 

Cu dulecță, 

Ca primăvara cea plăcută 

Ca tomna cea avută! * 
Şi să mai fie pe gândulă meă 

Să te ?nalţe Dumnedei, 
Ca o vie odrăslită 

Cu struguri împodobită; 

Ca chedrii Livanului, 

În înaltulă cerului. 

Să-ţi mai dăruiască Dumnedei cele 

[șepte daruri, 

Ce le-a dăruită la cei șepte proroci: 
Bogăția lui lovi, 

Biândeţile lui Davidă, 

Frumuseţea lui Iosifă, 

Tăria lui Samsonii 

Înţelepciunea lui Solomonii, 

Vitejia lui Machedonii, 

Și toiagul lui Aronă.
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Și să te bucure Dumnedeii 

Cum sa bucurati Noe, 
Când a eșitii din corabie; 
Şi să te bucure Dumnedeii 

Precum s'a bucurată fericita Ileană 
Când a aflată cinstita cruce 
A Domnului nostru Isusi Hristosă, 
Care ni-i la toţi creștinii de folosi. 

Dar și dumnea-vâstră cinstiți me- 
" [seni, 

Nu vă uitaţi la noi speriați, 
Ca să nu ne deochiaţi, 
Că și dumnea-vâstră aveţi 
Fiice și băeți. 

(Bea paharulă singuri, și dă 
şi la ceă-lalti.) 

Taviantă. 

Masă frumosă, meseni Duninea-vâstră, pre care v'aii adunati milos- 
tivulă Dumnedeii 
La acâstă casă 

Și cinstită masă! 
Ascultaţi ună lucru minunată, 

De Domnulii lucrati, 

Că Christosă Domnulă, 

Ca ună mare puternică, 
A dată vânturi grele, 

Furtuni mari şi rele, 

Mulţi copaci de ai oborită 
Şi la pămintă i-ai trîntitu; 
Cu trupinele, 

Ai închisă drumurile, 

Și cu vîrfarile, 

Iar dumnea-ei, tîntra împărătesă 
Din lumea cea mai alâsă, 

Ati făcutii șervete de mătasă 
Și-a ridicati acestii copacii de pe 

* [masă. 
Mulţămescă dumitale, jupân 

mirâcă, pentru acâstă naframă de 
ină, cusută cu firii! Să-ţi fie du- 
mi-tale voia deplinii și să te bucure 
milostivuli Damnedei, precum sa 
bucurati fericita Ileana când a a- 
flată cinstita cruce, că atunci a 
fostă bucurie la toți creștinii. 

3 

2 
esa 

    Ai închisă cărările, 

  

ÎNCHINAREA DARURILORU MIRESEI. 

„Bună sera, bună s 

i bună se 
A 

> , jupânesa mirâsă, îi voidsă și bucurosă 
tale că eşti împăratii mare 
A trimesii slugile, 

Prin tâte ulițele, 

Negoţe să găstscă, 
Cu a dumi-tale să se potrivescă 
Negoţe a găsitii, 

scra la dumnea-vostră, boeri de cas 
ă sâră dumi-tale, jupâne mire ! Fii voiosii și bucurosii, că dumnea- 

iar mai a- ă, 

| Audindă de numele dumi- 

| Cu a dumi-tale nu s'aă potrivită. 
Atunci a nostră tînără împărătesă, 
Din lumea cca mai al€ 
Fiindă vrednică 
Și puternică, 

sa,



Telepari a adusi, 

La butcă i-a pusă 

Şi-a pornită înirună câsă buni, 

Spre Ţarigradă, la drumi; 
În Ţarigradă dac'a-ajunsi, 

Corturile și le-a întinsă, 
Dughenile sai deschisă. 
Trei dile și trei nopți, 

Pe ulițele Țarigradului sui prim- 

Iblati, 

Marfă multă a cumpărată. 
O corabie a încărcată 

Şi-acasă o a mânată. 

"Aici cândă s'a înturnată 
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Marfa o a descăreatii 

Şi nouă ni-o a datii, 

Ca domniei-tale so aducemiă 
Și'nainte. să ţi-o punemii 
Şi să-ți cuvîntămii 

Și să ţi-o închinămi : 

Cămașe de borangicii 

Ca să se lipâscă de trupă; 
Ismene de ină: 

Cu birneţă de ibrişinii 

Ca să-ţi fie voia deplină! 

Iar dumnea-ta dacă nu eredi 
Poftimă, pune mâna şi vedi! 

  

INCHINAREA DUPA PRIMIREA SCHIMBURILORU. 

Masă frumosă, ineseni dumnea-vâstră carii vaă adunată milostivult 
Dumnedeii 

La acestă cinstită masă, 
De Dumnedei al6să, 

Imprejurulă mesei bine orânduiţi 

Ca și niște maslini mîndri "nfloriţi! 
Dumnia-lui, jupânulii mirele, 
Audindă de numele domniloră-vâstre 
Ușile a deschisă 

Faţă de masă a întinsă, 
Faţă de masă 

Prisne de mătasă, 

Cu capelele de firii 

Ca să vă fie voia deplină. 
Și ve poftesce pe dumnea-vostră jupâ- 

- [nulă mirele 
Să luați 

Să ospătaţi 
Din pâine, din sare, 

Din darulă sânţiei .sale! 

lar în ali doilea rândă 

ME aflu și eă că sunt   

Uni porușnicii mai mică, 
Cu capul plecatii, 

Cu șliculă luati, 
Şi vă rogi să luaţi 
Să, ospătaţi 

Din pâine, din sare, 

Din masa domnieloră-sale, 

Că nu-i anii rândă sati două de bucate 
Ci sunt mii nenumărate: - 
Săhanuri ferecate, 

Talgere poleite, 

Lingură pocostite, 

P6te pentru dumnea-vostră gătite, 
Fiște-care pentru sine 

Voitori de bine, 

Fringătoră de pâine! 

Iar de socotiți că sunt bucatele aste 

[oirăvite, 
Oi gusta ei înainte, 

Care nare cuțită
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Pe aha și la târgul! 

Iar care n'are furculiță 

La bacalală Ioniță; | 
Iar care n'are nici de unele 
Să rupă și cu mâinile, 

Ca și jupânulă mirele! 
Babele cu palmele, 
Moșnegii cu degetele, 
Flăcăii cu lingurile, 
Fetele ori bea și cu blidele! 
Că ei încă am o custură rea 
Făv de nici o plăsea, 
Să fie pe sâma mea. 
Dar dumnea-vâstră de vă temeți de   [otrăvită 

Eă âncă nu sunt de perită, 

Ci sunt âncă de trăită, 

Şi-oiă frânge o pâne bună, 

Să ospitămă împreună, 
Și stolniculi care a făcutii bucatele, 
Dumnedeii să-i ierte picatele, 

Că bine le-a chititi 

Şi bine le-a ghicită. 

Dar mie âncă mi s'ar cădea 
Pentru ostentla mea, 

O copilă ocheșea 

Să fie de sâma mea, 

Că, de n'ar fi ocheşea, 

Altă dată n'oiă mai ura așa! 

Variantă, 

milostivulă Dumnedeii pasul 
Spre loci 

Cu norociă, 

Spre viață 
Cu dulecță! 
Să trăiesci 
Să *nforesci 

Ca merii, ca perii, 
Pe la midloculii primăverei, 
Şi să fii ca tomna cea bogată, 
De tote îndestulati, 

Şi să te 'nalţi ca chedrii Liva- 
nului și ca via cea roditore; să | 

  

Să trăiesci, jupâne mire, întru mulți ani și buni, și să vă îndrepteze 

dăruiască  milostivulă Dumnedeii 
cele șepte daruri cari le-a dăruită 
la cei șâpte Gmeni: 1. bogiiţia lui 
lovă ; 2. frumuseţea lui Iosif ; 3. 
hlândeţea lui Davidă; 4. înţelepciunea 
lui Solomonă ; 5. tăria lui Samson ; 
6. bucuria lui Aronii și 7. vitejia lui 
Alexandru Machedonii, și să te bu- 
cure milostivulă Dumnedeii cum 
s'a bucurată Noea în corabie, că 
atuncă a fostă bucurie la totă lumea ! 

CUVINTARE LA TRECEREA PE SUB COLACU, 

Buna diua, buna diua, la dumnea- 
[vâstră, 

Boeri pămîntescă, 

Sfetnică împtrătescă !



Care este alesii din dumnea-vostră 

[solă împărătesc 
Să, vie aice că cu elii am să vorbesciă, 
Noi, ce umblămii și ce căutămă, 
Stma avemi să ne dămă. 

Nu ne luaţi cu solia în grabă,. 
Caşa nu-i lucru de trâbă, 

Ci ne luaţi cu solia încetă, 

Ca să ne dămi și noi sâma dreptă. 
Fiindă noi Gmeni domnesci . 
Şi soli împărăies.i, 

lată tinărulă nostru împărat, 
Înaltă și luminat, 

Da trei dile 'ncoce 

Na mai avută pace, 
Grea 6ste a ridicati 
Şi a eșită la vânată. 
Şi a venatiă 

În acesti olată 

Munţii cu văile, 

Câmpii cu finrile, 
Şi dederă peste o urmă de fiară, 
De care toţi, și împăratulă, se minu- 

[nară ; 
De ce să fie astă urmă de fiară, 
Ori-câtă ai gândită, ei totă nu aflară, 
ȘI aă strînsă trei rânduri de sfetnici 

[și filosofi, 
Cu să filosofâscă și să grăiască, 
Uni rândiă de filosofi aşu stătură și 

[filnsofiră ; 
Nu-i urmă de fiară, precum se pare, 
Ci-i fl6re de raii, 
Cumpărată de unii craii, 
Să fie împăratului nostru de buni 

[traiă ! 
Ali doilea, rendă de sfetnică așa ati 

[sfătuită 
Și aă filosofită :   
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“Nu-i urmă de fiară, precum se pare, 
Ci-i urmă de dină 

Ca să fie cu împăratul nostru îm- 

[preună ! 
Să silimii cu toţii s'o vedemii la mână ! 
Când d'acâsta a aflată 

Tinărulă nostru împărată, 
Forte multă s'a bucurati 
Şi tare s'a 'mbărbătată, 

În scări că sta înălțată, 

Peste 6ste a cătatii, 
Pe acești doi voinici, pe noi, ne-ati 

[aflată, 
Mică de stati 

Buni de sfată; . 
Tari de mână, 
Buni de gură; 

Pe noi mai tari 
Cai de jugari! 

Şi ne-a trămisă 

În lungișă și?n curmezișii, 
Flârea s'o căutămiă 
Și să o luămi, 

Și lui să i-o dămă. 

Noi ami ascultată, 

La drumă ami plecati, 

Totă pe cringulii cerului 

Pe semnele pămîntului, 
Pe lumina steleloră, 

Pe curgerea apeloră; 
Când ami fostii de diptă astă cin- 

[stită casă 
Ami vădută o stea josii că se lasă 
Şinoiamă abătută la dumnea-vâstră. 
Iară vă poftescă pe dumnea-vâstră 

[urma să deslegați 
Şi supuși să vă dați! 
Să nu socâtă care-va din dumnea- 

[vostră



  

Că răshoiu veţi ridica 

Și supuşi nu vă veți da, 

Și conacii împăratului nu-ţi 
Tinărulă nostru împăratit mai tare 

[s'a supăra 
Şi mai r&ă se va purta; 
Dareii vă poftesci pe dumnea-vostră, 
Care e mai alesii în acestă cinstită 

[casă, 
Porunca împtratului nostru să iasi! 
Împtratulă nostru ccre: 
Putini cu miere, 

Ialoviţi grase 
Bune de masă, 

Balercă en rachii, 

Jemne de griă, 

Buţi cu vină, 

Care de fenă; | 

Daca aceste veți gătă, 

Împăratul sa bucura, 

Cu dragă vă va ?ntempina 

Că nu vine cu mânie, 

Nici cu arme sai tărie, 

Ci a veniti 

C'a-audită, 

C'aici e o flore 

pa găta. 

  
?   

Ruptă din sâre, 

Flore mândră și frumosă 
Ca o stea de lumin6să, 

Care în toti anulă cresce 

Şi de înfloritii înfloresce, 
Dar „de rodită nu rodezce; 

Și-a socotită c'ar fi bine, 

Să o iea pentru sine, 

So ducă peste munţi, cărunţi, 

Lale dumi-sule curți, 

Că acolo de ?nfloritii va înflori 
Dar și rodă va rodi 

Și tare bine-i va fi! 

Dar șia nostră plată 

Se “cade să iasă: 

Uni colacă mândru și frumosă, 

Ca faţa lui Christosă, 

Să fie de buni fulosă; 

Uni pahari două de vină, 

Să fie voia deplinii; 

Dbu& naframe de ini, 

Cuzute cu fari de firă, 

Să ne ștergemit pe mustețe 
Și să ne legămi la bețe, 

Să le punemi și în sînă, 

Să mergemi pe unde venimă! 

INCHINAREA NUNULUI CELU MARE. 

Jupâne mire, și jupâncsă mirâsă ! | 
Iachinămiă la faţa dumnea-vâstre! 
Şi din adînculă inimei nostre 
Vă urimă și v& dorimă 
Pace, sănctate,! 

Milă, bunătate, 
Dragoste să fie, 

Până în vecie 

La soți și soție! 

  

Dumnedei binevoiască, 

Să vă totă înnarocâscă, 

De rele să vă fercscă, 

În bine să vă sporescă 

Șin veci să ve fericescă! 

Dea biinulă Duamnedei, 

Să fie pe gândul mei, 

Și să vă mai dăruiască, 

Din comora sa cerâscă:



399 

  

Bogăția lui oră, 
Blândeţele lui Davidă, 
Frumuseţea, i iui Iosifă, 
Înţelepciunea lui Solomoniă, 
Tăria lui Samsonă, 
Vitejia lui Alexandru Machedoni! 
De aceste daruri, 

De aceste harură, 

Să vă bucuraţi, 
Ca Noe ?n corabie, 
Când porumbulă din solie, 
I-a adusă frundă verdie ;         

Ca Aronă proroculă, 
Când i-a înfloriti toiagulă, 
Celui de ună anii uscati, 
În mână purtati 
Şi nici-cândă udată! 
Acea bucurie şi acea, veselie, 
Pururea cu voi să fie 
Și Saveți lungă viâța, 
Cu norceii și cu dulcsţă, 
Din aceste tinerețe, 
Până la adâncă băt rânețe ! 

  

1IERTACIUNE. 

Ascultaţi dumnea-vâstră, nuntași, 
Și voi toţi împrejurași, 
Precum noi ne vomă smeri 
Și dumnea-vâstră de-a rostul vomit 

[erăi. 
Şi cum noi acestori părinți ne vomi 

[rugă 
Şi dumnea-lorii pe fiii săi își voră 

[iertă, 
Şi așa ne vomii smeri 
Şi din totă cugetulă inimei vomit 

[grăi. 
Și dumnea-vâstră cinstiți părinți, 
Cari de la Dumnedeii sunteți or&n_ 

[duiţi, 
Ca și pomii cei rodiți, 
Cari din răcorâla rădăcineloră 
Facă r6da ramureloră. 
Încă să vă umiliţi, 
Pre fii să-i plagosloriţi, 
Și vă îndurați, 
Pre fii să-i iertaţi; 
Că nu este Gu în lume, 

  

Care la părinți să crâscă 
Şi loră să nu le greșâscă. 
Că şi părinții multă se trudesci 
Pân” pe fii mară și-i cresc 
Și de tote îi ferescă, 
Și să vă milostiviți 
Să-i și blagosloviţi, 
Ca să mârgă Pa loră casă, 
Care de la milostivulă Dumne dei li- 

[alâsă, 
Căci Dumnedei le-a pusă qi de că- 

[lstorită, 
Precum ei sait și gătitii, 
Ca nisce poini de *nflorită. 
Că nu este începutul de la dinșii ; 
Începutulă este cu Dumnedei 
Și sfirşitulă cu Dumnedei. 
Că Dumnedeiă, sântuliă 

"Numai cu cuvîntulă 

Făcut/a cerulă și pămîntul; 
Marea și câte-st întriînea 
Numai cu disa. 
Cerulă mândru Pa chitită
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Şi frumosi Pa împodobită, 
Cu stele, cu luceferei, 
Ce sclipesci mai ocheșei, 
Cu screle și cu luna, 
Precum noi vedemt tot-V'a-una, 
Și pămîntulă cu munți înalți 
Și cu bradi rămurați, 
Şi cu măgurile 
În cari trăiesc ficrele, 
Cu totii felulă de copaci: 
Pomi roditori și neroditori, 
Cari după stmînța lori, 
Că așa i-a fostă voia, 
Și încă Pa mai împodobitii 
Cu iarbă mirositâre, 
Cu pasări shurătâre, 
Cu câmpuri înfloritâre, 

“Cu isvâre curgătore, » 
Dup” acestea, după tote, 
Ca Dumnedei celă ce pote, 
A mai făcutii raiulă la răsărită 
De pămîntii deosebită, 
Și cu totă felul de frumuseţe Pa 

(împodobită. 
Apoi singurii Dumnedeă a gândită, 
Că nu-i ființă pămiîntescă, 
Ca acea frumuseţe :s?o stăpinescă, 

ȘI a disi: Să facemă pe omă 
după chipulă și asemănarea nostră. 
Şi așa a zidită Dumnedeii pe omă 
luândă ţărînă din pămîntă, osele 
din pictră, sângele din rouă și din 
marea Roșie, frumusețea din marea 
Albă, ochii din sore, mintea din 
nouri, gândulă din iuțimea fulge- 
riloră, suflarea din ventiă, iar su- 
fletulă din duhulă sântă, trupul 
însă din stihirile pămîntului ; dar 
era mortă; și a suflatii Dumnedei 

| 
| 

| 
| 

cu dubulă și Pa înviată și a alcă- 
tuită patru slove de caste, din pa- 
tru unghiurile lumei și i-a pusi lui 
numele Adamii, omă întâiă pe pă- 
mintii, dintru care ne tragemii și 
noi nemii, 

Privindă Dumnedeă pe Adamă 
Și vedendu-lă singură, a isi: „Nu 
este bine să fie omulă singură pe 
Pămîntă, ci să-i facemă soță !& Șa 
suflati Damnedeă cu duh sântu, 
asupra lui Adamii și Pa adormită 
în mijlocul raiului ș'apoi a întinsă 
mâna sânțici sâle cea drâptă și a 
luatii de la Adamii a treia costă din 

„a stânga și lutii din pimintă și le- 
ai prifăcută întruna și a suflată 
cu duhul sânţiei sele celă sântă și 
a înviată strămoșa nostră Eva. 
Când Adamit s'a trezită, 
Forte tare s'a uimiti, 
Şi când s'a sculată, 
Mai tare sa bucurati, 
Și cu glasii mare a strigată : 
„Chipulă ce ?n visă Pam v&dută, 
lată-lă acum împlinită! ' 
Acesta este osă din dsele mele 
Şi trupă din trupulă met, 
Pe dinsulă de soți îlă vreă, 
Pină la sfirșitulă mei! 
Atunci Dumnedeii i-ai blagoslovitiă 
Și așa le-ati mai grăită: 
„Adame, a fiinţelor cunună, 
Pasă în voia cea bună, 
Cu Eva, soția ta, 
Și faceţi ce voi veţi vrea, 
C'amândoi vă potriviţi ; 

Cresceţi și v& înmulțiți, 
Ca stelele cerului,
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* Ca nisipul mărei, 

Și să-l stăpâniți pre dinsulii, 
De acum pân'în vecie 
Cu a vâstră seminție ! 

Și Vatuncea trigându-se viță din 
viță şi nem din nâmă până ce a 
venitii vremea și la acești fii ai 
dumiloră -vâstră 

“Cari stait pe locă 

Și vă râgă cu focii, 

Cu genunchile plecate, 
Cu lacrămi vărsate, 

Ca să vi”ndurați 

Pre ei să-i iertați 

Și să-i binecuvrîntați, | 

Că multe sunt greșelele fiiloră 
Înaintea părinţilorii, 

Ca ierbile câmpuriloriă. 
Dar precum ierbile câmpilorii se u- 

[sucă, 
Aşa părinții g greșelele fiilorii iartă, 
Când vori să se despartă; 
Că pentru acâsta va lăsă 
Fecioralii pe tată-stă “ȘI pe masa sa 
Şi cu plăcere 
S'e lipi Va sa muiere, 
Șamândoi vor fi uni. trupă, 
C'așa Dumnedei a vrutii. 
Şi iarăși ali doilea rândă. 
A ne smeri vrândă, 

Din inimă vă poftimii 

Şi cu dulce vă griimi: 
Cinstiţi părinți să vendurați 
Și pre fii să vi-i iertați, 
Că și Damnedeii se va milostivi.. 
Şi cu tote îi va milai! 
Şi iar de ali treilea rândii, 
De la inimă să vă umiliți 
Și pre fii să-i blagosloviți 

  

  

Precum a blagoslovitii din începutit 
„Dumnedeii pre Avramiă, și Avramii 
pre Isacii, și Isacii pre Iacovii și Ia- 
covii pre cei 12 patriarși cară erai 
aleși de la Dumnedeii, că blagos- 
lovenia părinţiloră întăresce temeliele 
casei fiilorii, iar blestemul părin- 
țilori desrădăcinâzăi casa fiilori. A- 
cești fii ce l-ați născută voră fi 
făcută greșeli multe, ca ierbile câm- 
pului, ci, precum Dumnedei porun- 
cesce de se usucă verdețele ierbi; 
lorii, așa și dumnea-vâstră să iei 
taţi greselele fiilor câte voră fi gre- 
șitit în copilăriile sele pînă întru 
acesti ceasă de acum. 
Tote să le lăsați . 
Și fii să vi-l iertaţi 
Ca să fie de părinţi întru părinți 
De Dumnedeii blagosloviti, 
De Maica Precista măviți 
Și de Gmeni cinstiți, 
Noi. totii ami, mai sta 
Şi Vami mai ura; 
Dar ne tememă c“omi însera . 
Şi nâptea-i întunecatii 
Și cu fiere amestecată 
Şi fiarele venindze . 
De-ţi bagă frică în. dse, 
Și ne tememii că ne-orii încolți 
Și-alta mai mare omi -păţi, y 

Ne tememii că ne-orii mușca 
Şi de alta mai răă.omă da! 
Dar și, noi ne-omii cere 

Datoria nostră 
De la dumnea-vâstră; 
Care este o ocă:de vinii 
Şi o năframă de ini, 
Cusută cn. firii, 

  
  

Sevastos, Nunta,
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Să ne ștergemii guriţa de vinii, 
Şi să dicemă toţi: Amin! 

Și-o copilă 6cheşea 

Să fie pe sâma mea 

Cum îi și cea de acolea. 
lar de wa fi de potriva mea 
Totii dumnea-vostre va remân€. 

4 

Variantă. 

„Acum vremea a sosit 

Care o-a fosti renduită 

Sfatul celi Dumnedeesci 

Pentru nemulă omenescii, 
Dicendiă:, cresceţi și vă "mulţiți, 
Pămîntulă să-lă stăpâniţă!e 
Nunta asta s'a făcută 
Cum Domnului i-a plăcută, 
Noi cu toți ne-amii veselită. 
Datoria ne-amii plătită, 

Însă nu tocmai deplină - 

Şedândiă totuna la vină! 

Dar acum ni'se pnruncesce, 
Fiindă că disa sosesce, 

Care dice și grăesce: 

„Piuli de părinți sa despărți 

Şi de cale s'a găti, 

Lăsândă loculii nascerii 

Mergendă la ali crescerii, 

Alii crescerii s€le de prunci 

Lăsândă pre ai săi părinți !* 
Deci acuma ascultați, 

Cinstiţi părinți şi nuntaşi 

Și voi toți împrejurași! 
Aice darulă Duhului sântă a venită 
Şi pre noi pre toți ne-a umbrită, 
Şi taina acâsta a blagoslovită, 

Taina acesta sa numită, 

Care în acestă nuntă s'a plinită, 

Cerulă vădândi s'a bucurată 

Şi pre noi aici ne-a adunati, 

La acestă cinstiti nuntă, 

    

  

De Dumnedei lăsată, 

De eli binecuvîntată. 
Ei așă av6 o mare îndemnare 
A cere aceștori fii iertare, 
Dar mă temi de potienslă, 
Ca să nu cadă în greșâlă! 
Dintru?nceputiă 

Dumnedei a făcută 

Cerulă și pămîntulă 

Numai cu cuvintulă, 
Marea și câte-sii întrînsa 
Tote numai câtă cu disa. 
Apoi cu rostulii stă sântă 
A mai disă ș'acestii cuvîntă : 
„Să facemă o omenire 
Dup'a nâstră ?nchipuire !& . 

Și zidindă Dumnedeii pre Adami 
din pămîntăi, la pusi să stăpânescă 
preste tote făpturile scle, dându-i 
și putere mare și, vădândă Dum- 
nedeă, 

Că nu este bine 
Şi nu se cuvine, 
Ca omulă singuri să trăiască 
Şi pămîntulă să-li stăpînescă, 

A rânduită lui  Adamit somnii 
dulce, şi a adormiti în mijloculi 
raiului. Atunci i-a luati Daumnedeă 
o costă de din stânga și a făcută 
din ea o s6ţă pentru Adainii, și a 
pus'o „lîngă el din partea stângă. 
Tredindu-se Adamă și vedendii pre
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Eva lingă sine, dintru 'ntâit s'a spăi- 
mâîntată, 

Dar privind'o mai bine 
Cum şedea ea lîngă sine, 

” Forte 'muliă sa bucurată 
Şi din inimă-a strigatii : 

„Mulțumescu-ți, Domne, Dumne- 
deuli mei, că am vădutiăi osă din 
6sele mele, trup din trupulit mei!“ 
Dumnedeă îlă audi și, ca uni prea 
sântă, îi binecuvîntă,  dicendă : 
„Cresceţi și vă înmulțiţi ca stelele 
cerului, ca nisipulă măriă și ca frun- 
(ele măslinilorii! Să umpleţi piimîn- 
tulă și să-lă stăpiniți pre dinsulii. 
Acâstă taină mare este, 
De noi de toți se slăvesce, 
Pentru acâstă fiul va lăsă, 
Pe tatălă săi, pre mumu sa, 
De soție s'a lipi 
Şamândoi ună trupii vori fi, 
Cașa Dumnedei a vratii, 
Tocmai dintru început! 

Şi acestă taină de la Adamiă, po- 
gorindu-se totii din nâmă în nemă, 
din rodă în rodi, din viță în viță, 
pînă ce aă sosită vremea și la a- 
ceste două mlădițe, 
Cari frumosit strălucescii, 
Și pe noi ne 'nveselescă, 
Că Dumnedei unde voesce, 
Acolo orânduesce 
Și firea o biruesce, 
Dumnedei bine a, voitii, 
Pe acești fii de a însoțită ! ! 
Ei acum se gătescii 
De drumiă și călătoresc, 
La părinţi li mulțumescăi 
Pentru crescere, ?nzestrare, 

  

    

Pentru truda loră cea mare 
Și pentru greșele, 
Mari şi mititele, 
Cu lacrămi, cu rugare, 
VE ceri acum iertare 
ȘI dumnea-v6stră, cinstiți părinți, 
Din inimă vă umiliţi, 
Pe fii de-i blagosloviţi, 
Că nu este fiă să crâscă, 
La părinți să nu greşescă ; 
Și scii cu adevărati, 
C'actstă-i mare păcată ; 
Însă precum amă mai pomeniti, 
lată timpul a sositi, 
Care le-a fosti rânduită, 
Ca pe părinţi ei să-i lase 
Și să mârgă la a loră case! 

Îată aici aceste dou mlădiţe cum 
stai umilite și cu lacrămi în ochi 
vă râgă instiţi părinţi, 

Că să vă 'ndurați, 
Și să-i iertați 

Și să vă milostiviți - 
Să-i şi blagosloviţi, 
Că, binecuvîntarea, părințiloră, 
Întăresce casa fiiloră, 
Jar blestemulă părințiloră 
Risipesce casele fiiloră. | 

Și vă râgă si-i Dinecuvîntați 
precum a binecuvîntatii Dumnedei 
pe Avramii cu Sara, pe lacovii cu 
Reveca, pe I6chimă cu Ana. Şi ia- 
răși ali doilea rândă se râgă dumi- 
loră. -vostre, cinstiți părinți, 
Să vă îndurați 
Ca să-i iertaţi, 
Și să-i binecuvîntați 

Precum a binecuvintată Dum- 
nedeii pre Pavelă apostolul, pre
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cei 12 apostoli și pre patriurși! Și 

iarăși ală treilea vă râgă pre dumne- 

vostră, cinstiţi părinți, 
Să vă îndurați 
Ca să-i iertați 

Şi să-i binecuvîntaţi. 

Precum a binccuvintată Lsusit 
Iristosii nunta, cea din Cana Ga- 
lileii, când a prefăcută apa în vină 
ŞI a făcutii la toţi voia deplinii, și 

să v& rugați împreună cu noi ca 

Dumnedeii să împărtășesc acestorii 
două mlădițe frumbse ca nisce po- 
rumbițe, cele șcpte daruri, adică: 
bogăţia lui lovi, frumusețea lui 
losifă, tăria lui Samsonă, vitejia 
Ii Alexandru Machedonii, toiagulă 
lui Aroni și traiul lui l6chimi! 
Şi să se bucure acești dui fii pre- 
cum su bucuratii Noe în corabie, 

„că atuncă a fostă bucurie lu tâtă 
lumea, și precum sait bucurati 
Constantiniă şi Ileana când a găsită 
cinstita cruce, Și iarăşi să dicemii, 
să aibă grăsimea pămîntului și mana 
cerului, desfătându-se ca iarba în 
rouă! Însuşi Dumnedeii să-i bine. 
cuvinteze:   

Pânea să li-o inmulţescă 
Vinul să li-lă totii sporescă, 
Cu dragoste să trăiască 
ŞI în pace să vieţuiescă, 
Împărăţia cerului so dobândească! 

[Amin! 
larii călăi pentru ostendli mea 
Ei încă ceva ași vrea 

O hasma frumosă, 

Totă de mătasă, 

Cu flori de aură 
S'o ţinii ca ună lesauri. 
Şi de n'a îi de mătasă 

Fie și de pîndă alisă, 
Și cu flori de ibrișini - 

Că totă a fi voiu deplină! 
Şi încă ceva ași mai vrea, 

Pentru ostentlu mea: 

O cucână ochieșu 

Care mă va vreu, 

lar de nu m'u vrea 
Naiba s'o ieu! 
Și încă ceva ași mai vrea : 

Pentru ostendla mea: 
Vranii pahară, două de vină, 
Să-mi fie voia deplină, 

Şi dacă vină nu va îi, 

Şi holercă voii primi! 

  

Când se socotesee fericirea vâcului acestuia, aflămi că cea 
mai temcinică este bucuria de fii, cinstiți dumnca-vâstră pă- 
rință; căci acâstă fericire este, cum (ici şi filosofii proprium 
naturae, adică adevărată şi deosebită a fre, că este din sân- 
gele stă, și cum ar fi șie singuri omuli. Acâstă fericire o 
mărturisesce Suta Scriptura, când dice: „lată fomeca ta, ca o 
„Vie roditâre întru olaturile casei tâlo și vei vede fiii fiiloră tăi, 
„eu nisce tinere odrusşle de măslini îimprejurulă nesci t6le.t
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Aşa dar, iată astădi, cinstite, dumnea-ta părinte, cn ae- 
vasta dumi-tale, se plinesce bucuria, părintâscă inaintea, dumi- 
loră-vâstre, Priviţi amândoi cea adevărată ȘI ncoscbită cu inima, 

: curată fericirea fiicei dumilorii-vâstre ; priviţi cea însetată de 
părinți bucurie: de vreme că ași ântâiă întru orânduiala 
lui Dumnedeii şi binecuvîntarei dumiloriă-vâstre, ce face so- 
țulu fericită vieţei dumi-sale, fratelui nostru N. Sosindi la 
acestă, vârstă, a fericitei vieţi, fiica dumilorii-vâstre dimpreună, 
cu a dumi-salo soţii, arc datorie cșindi din casa dumilorii-vâs- 
tre către causa sa de Dumnedeit ulsă, să vă mulţumâscă șI ântâiii 
a-şi cere binccuvintarea, părintâscă, că binccuvintarea, părin 
țilorii asupra, fiiloră, zidă nesurpatit asupra, casclorii sale este. 
De care și fiica dumnea-vâstră dintru acostii câst are dato- 
rIe a-și cere părintâsca, iertăciune,- întru cele ce n'ară fi pu- 
tutii plini poruncile părintesci, poftele frăţesci. Îndemne-o fireu 
cea bună, din curată inimă, a mulţumi dumilori-vâstre, de tâtă 
înțelepciunea, și erescereu, întru casa dumiloră-vâstre; miră-se 
cu ce suspinuri, cu ce lucrămi va cere iertăciune de la Dum- 
nca-vostră; miră-se cu ce cuvinte dulci de mulțiunită, va mul- 
țămi dumilorii-vâstre pentru tâtă mila, paza și grija părin- 
tescă, Păr la upuli prea bogatii în imilele lui Dumnedeă, din 
osărdia inimei sale alcrgă, să vă mulțămâscă cu a/lăogireu 
bucurici a tuturorii fraţilor și fi de fii ai dumiloră-vâstre, 
până lu al treilea și alu patrulea nâmii. Rugându-se dumi- 
lorii-vâstre împreună cu a dumi-sale soții și de acum înainte 
să r&mâc umândoi întru neschimbată dragoste u dumilorii-vâss- 
tre, luându-și diua bună, sărută mânele duimilori-vâstre. 

Părinţii răspund cu ochii înlăcrămaţă : „De vreme ce 
dumnedecsca pronic a orânduitii acestă, unire cu fiica nâstră, 
a se da soții vioței dumi-tale mire, următori suntemit ŞI noi 
orânduelei dumnedeesci ; și măcarii că binecuvintarea, cea, inal 
desăvârșită cătue fo-ce casă, de lu unuli a totii sciitorulii 
Dumnedeă este, dar câtă și de la noi părintâscă binecuvin- 
tare, „care ami luato de lu părinții noștri cu acea binecu- 
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vintare vă binecuvintămiă şi întărimii pe fiica n6stră, şi s&- 
verşimă binecuvîntarea asupra vostri. Dumnedeă să vă îm- 
preune și să vă întemeeze; să phnâscă tâtă binccuvintarea 
intre. voi. Numai și dumnca-ta mire să păzesci, to rugămiă, 
porunca hisericei nâstre de care este poruneitii totă omului: 
„lubiţi pe femeile vâstre, să nu le scârbiți pe dinsele, patre- 
„când întru pacea lui Dumnedei. lar tu, fiică, iată cres- 
„cendu-te în braţele dragostei şi a durerei nostre cel părin- 
„tescă, ŞI cu cel: dintr însele învățături hrănindu- te, acum s0- 
„Sindii vremea cuviinci6să, cu durerea inimei nostre şi cu bu- 
„Curie deslipindu-te din braţele n6stre, împlinimi şi cea mai de 
„De urmă datorie a părinteseci dragoste, dându-te întru hi- 
„necuvîntarea soţului.“ Deci de acum înainte împreună, pe- 
trecândă, noi din totă sutletulă te binecuvintămă și rugiumii 
pe sântulăi Dumnedeii să înmulțescă anii vicţei vostre, să 
ocârmuiuscă petrecerea vâstră întru o dragoste şi întru o unire; 
ca vădendii fericea vâstră, să se bucure și sufletul nostru, 
pre voi numai ivendu-vă sprijindlă slăbăciunei nostre, şi mân- 
găierea dureriloră bătrâneţelori. Și întărimu și între fiil vo- 
ştri acestă a nâstră binceuvintare.* , ' 

Manuscriptuli artistică de lu 1730, publicată de Cogălniceanu în 
„Revista pentru Istorie, Archeologie și Filologie,“ pag. 85, conține o 
cerere în prosă, scrisă de duscălulă, posesorul şi autoruli acelui ma- 
nuseriptă. 

Texte din orațiuni sai tipărită mai ântâit de Gh. Cloziusă în 
Sibiă, ” | 

În „Albina Pindului“, anulă II, 1869, pag. 11—183 se află de ase- 
menea ună textă de oraţiuni. 

Păunescu. Bucurescă, 18:48, »Oraţiani=, dout variante. 
Băncilă. „Oraţiuni în colindele Crăciunului, etc., Sibiu, 1875. 
Unii text publicată de Schimdt în: „Duş Jahr und seine TageS, 

Hermannstadt, 1864, pag. 23— 24, No. 126.2) 
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