
 Inul a crescut şi s-a copt, în luna lui cuptor, l-a smuls din pământ, l-a legat în snopi, 
snopii i-a lăsat la soare. Apoi când a avut un răgaz, a scuturat seminţele, ca să culeagă toate 
boabele, a ciomăgit snopii, snop cu snop, aşezat pe-un lipideu vechi. 
Snopii zdrenţuiţi i-a cărat la topitoare, o baltă-ntre răchite pe malul râului. A aşezat snopii în tău 
peste care a aşezat bolovani şi i-a lăsat să putrezească tuleiul, cam două – trei săptămâni. După 
ce-au putrezit, a scos snop cu snop şi i-a rezemat de gard în fata soarelui să se usuce. Apoi, la 
vremea când păsările pleacă, odată uscaţi, i-a meliţat. Tuleiul s-a prefăcut puzdere iar coaja a 
rămas teafără. Apoi omul a dat cojile, femeii. Femeia, când a-nceput iarna a grebănat, a periat 
până a devenit fuior moale şi frumos. Fuiorul l-a făcut caier şi a-nceput a-l toarce prefăcându-l 
tort. Tortul de pe fus l-a pus pe vârtelniţă făcându-l scul pe care l-a fiert cu leşie să-l albească. 
Apoi albit şi uscat l-a folosit la urzit şi ţesut. Primăvara, pânza obţinută a fiert-o din nou cu leşie, 
apoi a dus-o la râu şi a pranicat-o bine pe un bolovan. După ce-a limpezit-o, a dus-o pe-o colina 
în fata soarelui. Din pânză a croit cămeşi pentru ea şi omu’ ei, şterguri, aşternuturi...  În timp, 
inul şi cânepa s-au răspândit şi-au ajuns şi la noi. Orice găzdoaie pune o postată de in ori cânepă 
să aibă ce toarce şi ţese pentru casă.  
Vezi tu dragă fătucă, natura ne dă de tăte, ne treb’e numa’ un ptic de voinţă şi-un strop de 
sudoare şi avem cele de trebuinţă. Ş-amu du-te că vine mă-ta c-o joardă şi te snopeşte-n bătaie!  
— Lele Floare, mulţam de poveste, da’ mâine mă înveţi să meliţ, c-amu ştiu... 
— Lasă draga lelii că-i învăţa, ai timp! Tu învaţă să citeşti. Mai târziu în anii care zin ti-i-nvăţa 
singură. 
 
În Valea Sasului totul era limpede ca apa pârâului ce vine din munţii ce străjuiesc drumul croit 
de-a lungul apei. Muncă trudnică, nimic nu era de-a gata. De fapt, totul era o taină ce reda ca-ntr-
o oglindă fermecată dârzenia, puterea de a ierta, toleranţa, ne-ngâmfarea şi buna-cuviinţă a 
oamenilor acelui loc. Lelea Ioană a Lalului, femeie harnică, dar fără noroc, spuneau babele-n 
coltul pânzăturii, mi-era dragă. La ea mă lăsa mama când pleca la oraş sau în satul vecin, la rude. 
Era socăciţa satului şi când avea timp ţesea zgărdane din mărgele mici, colorate – bijuterii 
purtate la gât de fete-n sărbători. Avea ochii slăbiţi şi mă ruga să-i înşir mărgelele pe aţă. Cu 
vremea, după ce-am prins meşteşugul, m-a lăsat să fac şi eu. 
— Lele Ioană, pe tine cine te-o învăţat, o altă lele? 
 Râdea, râdea cu sufletul, cu ochii în timp ce-mi spunea:  
 — Totul e tradiţie, am moştenit de la mama şi bunica. Tradiţia...  de aia-s socăciţă. După ce m-
am făcut măricea, mama m-o dus cu ie să pregătim mâncarea pentru nunţi şi botejuni, acolo unde 
ne chemau. După ce mama o slăbit, m-am dus singură...  Ehei! Am fo’ tânără şi la o nunta-n 
Poieni l-am cunoscut pe bade-tu Lalu. Lungi-ar Dumnezău zilele să apuce să mai zie şi acasă...  
Badea Lalu era la închisoare, dar nu ştiam atunci, lumea vorbea de el cu respect. Aveam să 
înţeleg mai târziu, nu a fost criminal ori tâlhar. A fost închis cu încă câţiva din sat pentru că s-au 
opus colectivizării. Tot satul s-a opus, numai că nu era să-i închidă pe toţi, femei şi bărbaţi 
deopotrivă. I-au închis pe cei mai hotărâţi şi respectaţi dintre săteni. A fost să fie şi badea Lalu 
printre ei...   
— Lele Ioană, da’ cum îi la nuntă? Cum o să ştiu când mă mărit?!!! 
— Creşti tu întâi...  îi şti când ţi-o zini orânda. Tăte la timpul lor, treabă mai întâi să-nveţi să coşi, 
să teşi, să-nţelegi rostul şi mersul. De la cin’şpe ani la douazăci ai timp să-ţi afli sortitu’... Nu-mi 
fac grijă că o trece vremea şi-i rămâne fată bătrână, pre’ eşti iute ca prisnelu’ şi fecioraşi or hi 
bugăţi buni de însurat...  doară nu ţi loa unu tomnatic de trizăci ca Parasca lu Grigore a 
Mucului...  



O priveam întrebător, nu prea înţelegeam. Nu prinsesem încă rostul şi mersul vieţii. Noroc că 
Ioana Lalului odată pornită pe povestit, nu se mai oprea – de aceea-mi era dragă: învăţam, 
desluşeam rostul, viaţa satului. În bună măsură, cu ajutorul ei am descâlcit taina, ceremonialului 
tradiţional, implicaţiile sociale, comportamentul adecvat conform categoriei sociale, de neam, de 
stare materială, în modul cel mai simplu şi deschis. Toate aveau sens, obiceiurile încărcate de 
semnificaţii îşi urmau ritualul. 
— Şi cum ţ-am zâs, Parasca s-o încrezut, oricâţi o peţit-o n’o fo’ pă măsură: ba că unu-i calic, ba 
că altu’ nu joaca bine...  toane de fătucă proastă. L’o aşteptat pă Gheorghe-a Roşului să zie de la 
oraş. Da Gheo’ o făcut şcoală, nu mai zine-napoi pă aste dâmburi. 
L-ar fi luat pă Văsălie a Roşului, frati-su, da’ aista vre’ să se călugărească, doară ştii, o fo’ cu 
mă-ta la monastire la Rohia!... Săraca lel-ta Floare, rămâne singură la bătrâneţe fără-un sprijin... 
doi feciori...  n-o vrut prunci, de făcea si ea batăr cinci-şase, nu zic opt ori zece ca a lu Colindău 
ori a Mucului. Ea, nu! că-i bugăt doi...  Se ştimbă lumea tu fătucă! Ajunge şi la noi...  Da’ tu, 
auzi-mă!!! ...  nu uita colbu’ de pe uliţă şi iarba de pe dealuri...  nici hoarele, nici truda noastă 
când îi hi departe. Că şi tu ti-i duce, am auzât-o pă Onica când i-o zis mă-ti: „Du-o, Marie, la 
şcoală, du-o la oraş!” 
— Nu cred lele Ioană, da’ nici nu vreau să plec. Mi’ drag aici! Şi de m-oi duce, tot zin înapoi, nu 
plec de tăt. Spune-mi mai bine de Parasca, cum o fo’ şi când îi nunta? 
— Păi cum să hie, bocotană cum îi, mă-sa i-o făcut rânduri de zadii din lână şi fitău cu vârste 
negre cu roşu ori pă galben, apoi sumne din păr, tăt cate tri’ odată o dus la săboită la cusut. O 
pregătit-o de fetie lungă, până o rămas bătrână. Amu-i bun şi cine-o cere. Că în câşlegile de mai 
an n-o peţit-o nime’. Moare mă-sa de ruşine când aude strâgăturile la joc dumineca, ori la nunţi. 
— Ce strâgături lele, că io n-am fo’ la nuntă? 
— Da-păi cum îi cade când îi strigă fetele şi feciorii la joc!!! 
 
„Mărită-te tu Para’, c-ai rămas fată bătrână 
Ai purtat straturi de flori şi cinci rânduri de feciori 
Lăsa locu’ la cocoane: 
Că fata care alege, 
Până la urmă culege!” 
 
Ia aminte, că toate-şi au rostu’ lor: bocotani cu bocotanii şi săracii cu saraci. Lumea mai închide 
ochii dacă-i la mijloc omenia, cinstea si hărnicia fetii ori feciorului, ş-atunci să mai adună, că 
vezi tu, aici nu-i ca-n lumea largă, ne cunoaştem...   
— Bine, lele Ioană da’ cum vine asta: bocotani cu bocotanii si săracii cu săraci?! Că io l-am 
văzut pă Toaderu’ lu Colindău mergând la Irina lu’ Tomşa. A lu’ Tomsa-s bocotani şi-a lu’ 
Colindau săraci, şi-o zis morăriţa ca-n câşlegile astea fac nuntă.  
— Fac, dară că fac! Că de mult o peţeşte, la-nceput s-o opus Tomşenii, da Irinuca o ţânut-o pă a 
iei şi bine o făcut, că vezi tu: 
 
„Decât cu urâtu-n casă 
 Mai bine cu boala-n oasă 
 Din cioante boala mai iasă 
 Cu urâtu’ stai la masă.” 
 



Ş-apoi Toderică-i fecior harnic, or hi iei săraci, da-s dintre oameni cinstiţi. O avut răbdare şi el, 
nu s-o dus la alta. O trecut ceva vreme de când o făcut credinţa acasă la Colindău...  n-ai auzit 
strâgăturile?!  
 
„Irinucă credinţată, 
Spânzură-te de-o răchită. 
De ţi-a plăce’ spânzurată, 
Ţi-o plăce’ şi măritata. 
Bine-i doamne a feti, 
Sorocu’ de n-ar zini. 
Apoi când sorocu-ţi zine 
Şi măritată îi bine 
Numa’ dacă-i şti cu cine.” 
 
Râdeam amândouă de versuri, ce-i drept nu le prea înţelegeam sensul, dar lelea ştia bine. Printre 
hohote am auzit câinele lătrând şi m-am uitat afară:  
— Lele Ioană, vezi că la poartă-s a lu’ Andraş cu a Roibului, oare ce-or hi vrând?  
S-a uitat pe fereastră şi m-a trimis să-i chem în casă.  
— Lăudam pă Isus! Acasă-i lelea Ioană?! 
— În veci amin! Acasă dară, zâniti de intraţi. 
Am întrat însoţită de cei doi, între timp de pe masă au dispărut cutiile cu mărgele şi zgărdanele, 
locul lor luând-o tava cu sticla de horincă şi o farfurie cu felii de cozonac.  
— Noa, dacă aţi zinit şedeţi colea pă laiţă. 
— N-om şede pre’ mult, mai avem de umblat, a răspuns Pătru lu’ Andraş. 
— Şedeţi o leacă, să-mi şadă peţitorii la casă...  ia-n vedeţi ce boboc de fată mni-am loat. Api-ţi 
be’ şi-un păhăruţ şi mni-ţi spune di ce-aţi zinit, continuă lelea Ioană râzând cu poftă, turnând în 
pahare horinca galbenă, îmbiindu-i să guste că-i făcută de bărbat-su în toamna dinainte de-a fi 
dus...  
După ce-au ciocnit paharele, înmuindu-şi buzele în licoarea tare, Valentin cu un ton grav pe 
măsura importanţei vizitei: 
— Am zinit trimişi de mnire, văru’ Toader, vă roagă să ziniti şi mneavoast’ă la nuntă, da’ să nu 
vă supăraţi că nu v-o chemat să socăciţi da’ ştii că Ilişca Flori-i socăciţă şi-i neam de-a Irinii...  
— Da’ pă când a hi? C-am auzit când popa o făcut strigările. 
— Ap'i de duminică-ntr-o săptămână.  
— Să hie cu noroc şi-ntr-un ceas bun, mere-oi dară de-oi hi sănătoasa...  Da’ fac nuntă mare? 
Cine le zice? 
— Mare dară, că-i mare neamu’...  de zâs, le zâce unu de peste deal, din Glod, ceteraş vestit...  
Noa, amu noi ne-om duce că mult mai avem. Vă aşteptăm cu drag. Dumnezău să vă ajute! 
Odată plecaţi chemătorii, lelea s-a dus să vadă de animale zicând că mai pe seara ne ducem la 
moaşa Lungului, soră-sa, ce-avea casa aproape de „Castel”. Moaşa a rămas nemăritată, cel cu 
care era-n vorbă a murit pe front, în Rusia. L-a tot aşteptat apoi, cu timpul, deşi a fost peţită de 
văduvi şi feciori, nici unul nu i-a căzut drag. Aşa ca a rămas în casa părintească. În spatele porţii 
din lemn sculptat era ocolul bătătorit, în stânga erau orânduite acareturile. Şura largă, ale cărei 
uşi rămân deschise vara, este locul unde-n sărbători se adună lumea la joc. Casa-i din bârne de 
stejar, cu prispa-naltă, pe-a cărei stâlpi se-ntind vara zorele albe şi albastre, ţesând perdea de 
umbră ce adăposteşte în timpul horelor babele şi moşnegii, ce-acum doar privesc cu jind la 



învârtita şi tropotitul tinerilor. Moşu Lungu a fost primar mulţi ani. Om cu frica lui Dumnezeu, 
drept şi dârz, a avut cinci copii, trăiesc doar fetele: moaşa Lucreţia şi Ioana socăciţa. Lucreţia ‚ 
înaltă şi slabă, negricioasă, uscată ca un copac desfrunzit. Poate straiele de doliu îndelungat i-au 
împrumutat culoarea-ntunecată. Vorbea puţin, nu semăna cu Ioana, sora-sa. Lucreţia aducea cu 
moşu Lungu pe când Ioana semăna cu maică-sa: roşie-n obraji, corpolentă, femeie zdravănă şi 
mândră, ca toţi cei din neamul Groşenilor. 
Pe-nserate am pornit spre moaşa Lungului – era şezătoare. La lumina gălbuie a lămpilor cu 
petrol, în ritmul fuselor, a igliţei ori a acului de cusut, ca un cântec duios de fluier, se depănau 
povesti adevărate ce astăzi par luate din lumea basmelor. 
Şi cum urma nunta la care lumea de la şezătoare a fost invitată, se discuta despre asta. Urma ca 
fiecare să ajute cu ce poate: lapte, ouă, varză murată, brânză, slănină, găini...  Era un obicei şi nu 
le era ruşine să dea şi să primească. 
 Toader trebuia ajutat, Irina-i bocotană şi-n atarii situaţii lumea nu ducea nimic...  Acum mirele-i 
ajutat, ajutorul dat se întoarce. Mai era înca vreme până la nuntă, însă toate trebuiau făcute-n 
bună rânduială...  
 Mă căţărasem pe mormanul de perine frumos orânduite pe patul mare din lemn şi ascultam. 
După intonaţie mi-am dat seama câtă importanţă avea evenimentul în sine. Însemna trecerea într-
o altă etapă, definită prin cusutul steagului la mire acasă cu o seară înainte de oficierea cununiei 
religioase şi-mpletitul cununii la casa miresei. Cum nu aveam voie să particip, copilă fiind, nu 
prea înţelegeam. Am întrebat-o pe Raveca Lucreţii din dâmb, mai mare ca mine fiind, a fost la 
joc şi nunţi şi mă putea lamuri: 
— Tu Ravecă... zâ-mi de ce se face steag şi de ce numa’ feciorii-l fac?!!! 
— Lele Floare, mata eşti mai bătrâna, ia-n zâi la cocoana asta ce-i cu steagu’ că nu-i tace gura. 
Noa, că şi ea vrea să ştie! spuse cu voce tare, aproape ţipând Raveca, s-o audă baba Floare, care 
era un pic surdă. 
— Aud?!!!... A...  steagu’?...  apoi steagu’-nseamnă putinţa bărbatului, puterea şi dragu’ de viaţă. 
Îi tare important, d-aia stegaru’ trebe să adune de la fostele drăguţe a mnirelui şi să le coasă pă o 
botă: batiste, cipci, pânzături de păr, făţoi cu ciur, şterguri cu colţ’, clopoţăi, busuioc şi spice de 
grâu. Da’ să iau cu împrumut: după nuntă, când să desface steagu’, să dau-napoi. Aşe cum cu 
împrumut o fo şi ţucăturile, or dragostile ce-o trecut. Spuse baba, râzând. 
— Da, da’ spicele de grâu să pun bine, să hie pusă-n apa-n care să ciupaieşe primu’ născut, 
coptil, să hie de cinste şi de vază-n sat.  
— Da’ p’i, dragile lelii...  când steagu-i gata, i se face proba păntru nuntă. În timp ce-l învârtesc 
cum să-nvârte soarele, să horeşte şi să strigă: 
 
„Joacă ruja câmpului 
La cusutu’ steagului 
Joacă ruja macului 
Din mijlocu’ satului. 
Joacă ruja te scutoară, 
Mândru fecioraş să-nsoară, 
Joaca până să clăte, 
Ca mândră mnireasă-şi ie” 
 
—...  Da’ a cui îi cocoana tu, Ioana-Lalului? Cu tine o zinit...   



— A Măriei lu’ Ionu’ lu Chifor ce stă-n dâmbu’ dinspre poiana Mnihocioii. O lăsat-o la mine că 
are treabă la oraş şi cum tătâne-su nu zine decât sâmbăta acasă, no avut ce face. Da’ bine că mi-
ai amintit, că-i târziu şi noi ar trebui să merem. Hai fătucă c-om zini şi-n altă sară, că mintenaş ne 
prinde cântatu’ cocoşilor. 
Nu prea mă lăsam dusă, dar cum şi restul se pregăteau de plecare, m-am dat jos din pat 
îndreptându-mă spre uşă dând bineţea cuvenită: 
— Noapte buna şi Dumnezeu să vă ajute! 
În drum spre casă am iscodit-o pe lelea Ioană despre nuntă, însă era tăcută. Cu voce obosită mi-a 
spus: 
— Tu cocoa’, pre’ vrei să le ştii pă tăte, lăsă-mă amu că nu mn-i bine. 
 Ajunse acasă, mi-a făcut patu’ în camera dinspre drum. A doua zi m-am trezit târziu, tocmai la 
amiază, când a venit mama. De bucurie am uitat de nuntă şi de noutăţile aflate-n şezătoare. Mi-
am adunat lucruşoarele, sărutând obrajii lelei promiţându-i că mai vin altădată să nu fie supărată 
că rămâne singură. 
— Hai mamă acasă că mni dor de casa noastă, poate nici iei nu-i place fără noi. 
— Stăi cuminte tu cocoa’! Ia’n lăsă-mă să grăiesc cu femeia asta un ptic. Casa nu să-mboardă că-
i trainică...  Goală a hi când-i pleca tu...  
— Un’ să mărg hăi ma’?!  
—...  
 Mi-a strâns mâna mai tare, ceea ce însemna să tac, să am răbdare că nu-i frumos să o întrerup 
din vorbă. 
 Neavând ce face, am aşteptat cuminte. Într-un târziu am pornit pe drum-n în sus spre casă, dând 
bineţe celor pe care-i întâlneam. Cu unii mama se oprea schimbând câteva vorbe cu glas tainic, 
trimiţându-mă-nainte...   
 
Zilele-au trecut pe negândite. Întreaga suflare a cătunului era prinsă-n forfota dinaintea nuntii. 
De multă vreme n-a mai fost o asemenea încuscrire. La casa Tomşii şi-n ogradă la Colindău era 
mare vânzoleala. Un dute-vino continuu.  
Ilinca Florii, socăciţa, alerga dintr-o parte-n alta, verificând alimentele aduse-n dar, ce urmau a fi 
pregătite. Acasă la Colindau, stegarul şi feciorii, prieteni de-a lui Toader, pregăteau steagul. 
Cântecele şi strigăturile se auzeau până departe. Întreaga vale răsuna de chiotele feciorilor şi 
strigăturile prietenelor Irinei şi a druştelor ce împleteau cununa miresei. Nu aveam ce căuta 
printre fetele de măritat dar, nebăgată-n seamă, mă zgâiam dintr-un colţ de gard în curte la 
Tomşa, împreună cu Mărinuţa Cosmii.  
Druştele, în timp ce împodobeau cununa cu oglinzi, busuioc, bumbuşti şi fâşii de mătasă 
colorate, horeau veselindu-se: 
 
„La cusutu’ cununii 
Din mnijocu grădinii 
Joacă ruja viore’ 
Hireş fecioraş îşi ie. 
Ochişori mândri, vărgaţi, 
Luaţi sama ce luaţi? 
Ca să nu vă înşelaţi, 
C-aiesta nu-i târg de-o vară 
Ca să vinzi, să cumperi iară. 



Plânge Irină mnireasă, 
Că te duci la altă casă. 
Irinucă ce-ai ptierdut 
Nici în târg nu-i de vândut. 
Şi oricâte mnii ai da  
Părinţi nu poţi cumpăra. 
La părinţi greşeşti o mnie 
Tot eşti prunc de omenie. 
La bărbat greşeşti o dată, 
Nici te uită, nici te iartă. 
Ie-ţi, Irină, bună zi 
De la tăt ce îi p’aici: 
De la frunza cea din vie 
De la drăguţu dintâie. 
Car’ ţi-o fost drăguţ de fată 
Du-te de-l sărută o dată 
Şi îl sărută cu dor 
Cât eşti la mă-ta-n ocol. 
Da’ îl sărută cu drag 
Până ieşti la mă-ta-n prag.” 
 
Când feciorii au terminat steagul, l-au luat pe Toader, mirele, şi cu cântec şi chiuituri au pornit 
spre casa Irinii, urmăriţi de lumea ieşită la porţi. 
La poarta Tomşii au fost întâmpinaţi de mireasă şi druşte cu struţurile. Druştele au cusut struţul 
stegarului, iar Irina i l-a cusut lui Toader. Stegarul a pus steagul într-un colt al târnaţului, sus, 
prins de-o grindă, să vadă lumea unde se ţine nunta. 
— Hai tu Marinută să merem acasă că petrecerea ţâne până dimineaţă. 
— Mai stăi un ptic, vreu să-l văd pe Ionu’ Mucului cu cine joacă. 
— Lăsa tu că l-i vide’ la nuntă! 
— Cum să-l văd dacă nu mărg. O zâs mama că-s pre’ mnică. Da’ ce, tu meri?! 
— Mărg dară! O convins-o pă mama lelea Ioană a Lalului. Ştii că o chemat-o şi pe ie să ajute că-
i nuntă mare şi Ilinca Florii nu poate singură... Mama n-o vrut, o zâs că-s pre’ mnică pântru nunţ’ 
şi ce-o zâce lumea...  da’ pân’ la urmî mă ie. 
— Dară dacă tu mer’i, atâta oi zdera, până s-o sătura mama, şi zin şi io. 
— Hai să merem acasă amu, că ne-or căta pă la borcut... Nu i-am zâs mamii unde mărg, numa’ 
am tulit-o şi nu vreu să mă pedepsască taman amu şi să nu mă duc la nuntă. Şi-s şi flămândă. 
— Bineee tu, hai dară. Sară bună! 
 
A venit, în sfârşit, ziua cea mare, ziua nunţii Irinii Tomşii cu Toaderu' lu' Colindău. M-am trezit 
dis de dimineaţa. Cu ochii cârpiţi de somn am luat de pe masă un colţ de pâine şi m-am furişat 
afară. În livadă, în partea dinspre vale, m-am căţărat în nucul bătrân, scorburos. Tata nu se-ndura 
să-l taie, îi reteza în fiecare an câte o creangă uscată, făcându-mi fără voie un loc de joacă 
nemaipomenit. Am suit „în observator” cum îl numea mama în glumă. De acolo vedeam ca în 
palmă şerpuirea drumului, pârâul Valea Sasului ce desparte cătunul în două, casele umbrite de 
livezi până hăt departe. Am urmărit valea până la cotul cel mare. De acolo mi-am mutat privirea 
spre dealuri, oprind-o la poteca ce urca spre casa Tomşenilor. Pe puntea de peste luciul limpede 



al apei învolburate zării silueta lui Toader, mirele, ce înainta spre casa Irinei. L-am văzut intrând 
în curte, luând-o în spatele casei spre livadă. Livada casei Tomşenilor, ca toate livezile satului, 
era plina de rod – o bogăţie multicoloră, ca un vis împărătesc. După o clipă apăru Irina. Ce o fi 
căutat ea acolo în fundul livezii în dimineaţa nuntii?! Îl aştepta. Ştia că trebuie să vină. Îi 
urmăream, aveam emoţii şi nu înţelegeam de ce. Mi-am mutat privirea-n zare peste culmi. 
Coborând-o, i-am zărit trecând puntea, luând-o înspre biserică. Mergeau la spovedit. Pe drum, 
nici ţipenie de om. În curtea Tomşenilor, linişte deplină. Se auzea doar vuietul apei în cădere. 
Acum, că i-am văzut mergând la spovedit, m-am dat jos din nuc. Gându-mi zbura de acum la 
nuntă.  
Am să-l văd pe Valentinu' Roibului la joc – îmi ziceam. Ştiam că, odată întorşi de la biserică, 
începe pregătirea şi îmbrăcarea mirilor, în acelaşi timp, la mire şi la mireasă. Irina, înainte de a 
pleca la cununie, trebuia să se scalde în apă neîncepută, în care-şi pune bani de argint, ca să fie 
cu noroc şi să nu se lege de ea nimic rău. 
 M-am grăbit spre casă. Mama văzându-mă intrând m-a întrebat: 
— Unde-ai fo' cu noaptea-n cap? De ce nu dormi?! Ai uitat de nuntă?!!!  
— Cum să uit, hăi ma'?!!! Am fo' până-n livadă. 
— Iar te-ai cocoţat în observator?! Bine că n-ai pticat să-ţi rupti o mână ori pticior. Nu te 
astâmperi. Ce-ai cătat acolo !? 
— Am vrut să văd dacă-o-nceput a zini lumea, da-i linişte încă. I-am văzut pă Irina cu Toa’ 
mergând la biserică. 
— Ap’i aşa-i bine şi rânduit să păşească-n viaţă, cu păcatele iertate. 
— Cine le iartă păcatele, popa?! io nu vreu să mni le ierte iel. Dacă nu mă spovedesc nu mă pot 
mărita? 
— Ba poţi! cum nu? numa’ cine te cunună? că la noi ase-i... 
— Hăi ma’, oare cum s-o îmbrăca Irina? C-o zâs Măria lu’ Gheorghe a lu’ Tănase că şi-o cusut 
două sumne. Una roşie şi una albastră. 
— Las’ că-i vide-o, ţ-am zâs că zii cu noi... da’, de nu eşti cuminte şi mă faci de ruşine, nu mai 
ieşi din ocol degrabă. 
— Mămucă! Ştii că te ascult, şi-s cuminte...  nu te-oi fa’. Daaa’ mă laşi să mărg să o ajut pe lelea 
Ioană amu dimineaţă? 
— Te-o chemat ie? 
— O zâs că aş face bine să mărg s-o ajut, decât să umblu brambura – m-am trezit minţind. 
— Ti-i duce! Da-nainte zină de te spală şi du-te de adă un ol cu bocut. 
Aproape de amiază am pornit glonţ spre casa Tomşenilor. În curte, lelea Ilişca Tomşii, mama 
Irinei, roşie la faţă, îşi ştergea lacrimile pe ascuns, cu colţul pânzăturii. 
— Lăudăm pă Isus, lele Ilişcă! O caut pe lelea Ioană a Lalului. 
— În veci amin, tu cocoa’! Îi p-aci p-oareunde. Vezi nu-i în casă!? 
 Atât am aşteptat. În casă dintr-o cameră se auzeau druştele care o îmbrăcau pe Irina. M-am 
strecurat nebăgată-n seamă de druşte. Acestea-i dădeau pe rând: poalele cu colţi, sumna cea 
roşie, cămeşa albă cu bezeri pă la guler şi colţi formăluiţi pă la mâneci apoi teptaru’ cu ruji. Au 
încăltat-o cu optinci de orgă şi colţuni albi din lână împletiţi cu cinci ace. Druşte-i erau Raveca 
Lucreţii din dâmb, Floarea lu’ Pavăl, Maria Tilichi şi Palaga lu’ Grigore a Rusului. Toate erau 
prietene de-a Irinii, fete de măritat. După ce au îmbrăcat-o, Floarea lui Pavăl, a început a-i 
pieptăna părul. Mărie şi Palagă i l-au împletit în două cozi în care i-au pus cipci şi busuioc. 
Raveca a adus cununa. În timp ce-i prindeau cununa pe cap, druştele strigau: 
 



„Irinucă, mniresucă, 
Până-ai fo la mă-ta fată 
Te-ai culcat seara pă ţol 
Şi te-ai trezit târzior, 
Da de-acum înainte 
Ti-i culca numa’ pă braţă 
Şi ti-i trezi dimineaţă, 
Că barbatu-i mare câne, 
Orice-i face nu îi bine, 
Că bărbatu-i mare drac, 
Orice-i fa’ nu i pe plac. 
Mniresucă, Irinucă, 
Cununiţa asta verde 
Azi te scoate dintre fete 
Şi te bagă-ntre neveste.  
Nevestia-i haină gre’ 
Tăte grijile-s în ie.’’ 
 
Noroc că au terminat cu îmbrăcatul şi pus cununa că în curte s-a auzit gălăgie. A venit mirele 
îmbrăcat cu cămeşă din pânză de in, albă, ţesută şi cusută, cu găurele de Irina, mireasa. În cap are 
clopu’ înstruţat cu struţ, din cununa Irinii. Am ieşit din casă cum am intrat, nebăgată-n seamă. 
Nu mai era mult până ce lumea se va aduna şi se va merge după nănaşi.  
Am alergat acasă să-i spun mamei că trebuie să ne grăbim.  
Mama mă aştepta, îmi pregătise hainele. 
— Bine c-ai zinit, noi suntem gata. Te spală şi te-mbracă fuguţa, de nu, noi merem şi te lăsăm 
acasă! 
— Mămucă-s gata mintenaş. Nu mereţi fără mine! 
— Bine, bine, numai, mai cu sporiuc că încep iertăciunile mnirilor şi noi încă suntem acasă. 
M-am spălat şi îmbrăcat în grabă. Tata a luat traista cu darul pentru miri, trei oale şi-o cratiţă, 
smăltuite, luate de la ţigani pe haine vechi, şi o damigeană de trei litri cu horincă. Mama a încuiat 
uşa punând cheia la locul ei sub preşul de pe trepte. M-a examinat cu privirea, scuturându-mi o 
scamă imaginară de pe păr. M-a luat de mână strigându-i tatei:  
— Aşteaptă-ne mă’ Ioa’. Ce o iei înainte, că doară nu suntem ţâgani?!!! Numa’ la iei, ţâganu-i în 
fată şi piranda cu plozii după. 
Tata a-nceput să râdă, spunând în glumă: 
— De stau după voi, ajungem când nunta-i pă gătate. Păzâţî-vă de vreţi să ajungem astăzi! Tâneţi 
pasu’ cu a mneu...  vreau să-mi joc la nunta asta cocoana, să nu zâcă că o fo’ la nuntă şi-o rămas 
nejucată. 
— Are vreme mă’ Ioa’. Jucată-a hi bugăt când io zini rându’...  să te ţie atunci jeburile să-i 
cumperi încălţâi. N-ave’ grijă tu de asta – spuse mama râzând. 
 
Am coborât cărarea ţinându-i de mână. Eram mândră nevoie mare. De pe puntea peste apă, am 
zărit-o pe Marinuţa: alerga pe cărare-n sus urmată de maică-sa şi taică-său. Când am ajuns, tata a 
dat traista lui Ionu’ lu’ Colindău, unchiul lui Toader, mirele, care întâmpina oaspeţii, spunând că 
venim din partea mirelui. Am fost poftiţi în casă, unde lumea aştepta să vie alaiul trimis după 
nănaşi. Tata a dat mâna cu bărbaţii, oprindu-se pentru a schimba o vorba cu ei. Mama mă ţinea 



strâns de mână să nu mă-ndepărtez. Mă uitam în jur după Marinuţa. Am zărit-o aşezată la o 
masă. Am vrut să merg la ea, n-am mai apucat, din curte se auzeau strigături, alaiul cu nănaşii a 
ajuns. Am fost poftiţi de gazde să ne aşezăm la masă. Pentru început se auzea doar clinchetul 
paharelor, ici, colo câte o glumă spusă timid. Apoi l-am auzit pe Ionu’ Glighii, starostele, care-i 
ivită pe miri să-şi ceară iertare la părinţi înainte de a merge la cununie. Mă uitam mirată, 
aşteptând să văd ce se întâmplă. Am văzut că Toader ia o sticlă cu horincă şi se-ndreaptă către 
Colindău taică-său: 
— Tată dragă, să trăieşti! Iartă-mă că ţ-am greşât, că nu-i prunc să se nască şi să crească, la 
părinţi să nu greşească. Dă-mi rogu-te binecuvântarea să pot pleca la cununie. 
— Toderică, dragu tatii, să-ţ’ dăie Dumnezău bucurie şî noroc. Să te porţ’ cu cinste şi să hii 
cuminte, cum ai fo’ şi pân-amu...  să nu avem ruşâne după tine. 
Au închinat, ducând pe rând sticla la gura. S-au îmbrăţişat, Toader s-a întors către mamă-sa: 
— Să trăieşti, dragă mamă! Fă bine şî mneta şi mă iartă, că ţ-am greşât mai mult, că aşa-s 
coconii, mai mult cu mamele, şi le greşesc mai mult. Dă-mi binecuvântarea ta să pot mere la 
sfânta taină a cununiei. 
— Dragu’ mamii, api, io te iert, nu mni-ai greşât, că aşe-s coconii...  Da’ tu mă iartă că şi io te-
am bătut, poate şi când nu ai hi meritat.  
L-a strâns cu drag, l-a îmbrăţişat, apoi şi-a şters, cu colţul pânzăturii, lacrima ce nu se lăsa 
ascunsă. Toader a continuat să-şi ceară iertare de la frate-său, şi de la surori, de la unchi, mătuşi 
şi nănaşi urmând acelaşi ritual. După ce a primit binecuvântarea lor, a închinat cu feciorii. 
Ceteraşii au început a cânta din arcuş iar feciorii au început a tropoti strigând: 
 
„Toderică, dragu’ mneu,  
Ascultă-mă ce zâc eu: 
Înainte de-a pleca 
Cheamă, tu, pe tată-tău, 
Şi apoi pe mamă-ta 
Şi le sărută mâna. 
Mâna, şi-i sărută-n faţă 
Că iei te-o purtat pă braţă. 
Amu că pleci după dor 
Nici amu nu-i zina lor 
Că le-ai fo’ drag prin ocol, 
Prin ocol şi prin grădină 
Tu singurel ieşti de zină: 
Te-ai păzât la însurat 
Ca floarea la scuturat.” 
 
Ceteraşii şi-au oprit arcuşul, feciorii s-au tras de-o parte să-şi tragă sufletul, închinând cu mirele 
şi nuntaşii. Apoi a venit rândul Irinei să-şi ia rămas bun. Lumea s-a adunat, se părea ca tot satul e 
în curtea Tomşenilor. Cei ce n-au încăput în casă, s-au uitat pe fereastră, aşteptând în curte, prin 
tindă...  
Irina, îmbujorată, cu ochii în lacrimi, s-a dus în faţa părinţilor, rostind: 
 
„Dragi părinţi, îmi cer iertare 
Daţî-m’ binecuvântare 



Că-s pe pticior de plecare 
Cu străinii pe cea cale; 
Şi pă drumu’ care zine 
Nu ştiu rău mi-a hi, ori bine, 
Numa’ bunu’ Dumnezău 
Şti’ despre binele mneu. 
Dacă mni-a hi rău ori bine, 
Nu voi face de ruşâne. 
Amu la căsătorie, 
Io îm’ cer iertări o mnie. 
S-aveţi parte de tihneala 
Ca io plec în astă seară, 
Ne despărţâm de-olaltă; 
Fraţilor şi surorele, 
Mă despart de voi cu jele! 
Şi-nainte de plecare 
Să-m’ daţ’ binecuvântare, 
De v-am greşât un cuvânt 
Mă iertaţ’ la jurământ. 
De ţ-am greşât, mamă, ţâie 
Mă iartă la cununie! 
Voi, feciori, s-aveţi noroc, 
Nu mni-ţ’ mai juca la joc. 
Fetelor s-aveţ’ tihneală 
La joc nu v-oi fa-mbulzeală” 
 
Ţinându-şi lacrimile ce-i scăldau ochii, luă un pahar cu horincă în mână, închinând întâi cu taică-
său, apoi cu mamă-sa. Aceştia au răspuns: 
— Să hie în ceasu’ cel bun! În ceasu’ cu noroc! Să hii cuminte!  
Apoi i-au pus mâna pe creştet făcând semnul crucii. Irina s-a aplecat sărutând mâna părinţilor. 
Printre nuntaşi se auzeau suspine. Odată ce s-au terminat iertăciunile, pe mese au apărut tăvi cu 
piroşte, şi pancove...  În timp ce unii mâncau, alţii închinau, s-a pornit un dialog între nuntaşi, 
părinţi şi mireasă, înainte de plecarea la biserică. 
Irina, ţinându-l de braţ pe Toader, cu ochii spre maică-sa a început să strige: 
 
„Plânge-mă, mămucă, tare 
De-amu nu-s a dumnitale, 
Toader mi-o ieşât în cale. 
Foaie verde de alun, 
Hăi mămucă, rămas bun, 
Io mă duc să mă cunun, 
M-aşteaptă Toader în drum. 
Să dau mâna-amu cu Toa’ 
Înainte la popa, 
Şi de el nu m-oi lăsa – 
Nu ştiu bine fac ori ba. 



De-a hi bine, de-a hi rău 
Aşe o vrut Dumnezău.” 
 
Apoi cineva, dintre nuntaşi, a răspuns: 
 
„Irină cu doi părinţ’ 
Ce gândeşti de te măriţ’? 
De-ai şti cum îi măritată 
Ai şide’ la mă-ta fată, 
De-ai şti cum îi cu bărbat 
N-ai păzi la măritat. 
Poţi Iri’ să lăcrămezi 
După binele ce-l ptierzi; 
Binele ce l-ai avut 
Nu l-i mai ave mai mult. 
Toader ii fecior din sat, 
Te-o cerut şi ei te-o dat.” 
 
Irina a răspuns râzând privind spre părinţi : 
 
 „V-aţ’ temut, părinţ’, temut 
C-oi zini după-mprumut 
Şi nu vi l-oi da mai mult. 
Da’ m-aţi mai putut lăsa, 
Nu v-aş hi mâncat casa. 
De-aş hi ros o grindă, două, 
V-aş hi făcut alta nouă, 
De-aş hi ros o jumătate 
Puteam feti mai departe.” 
 
Mama Irinei, cu glasul gâtuit de emoţii:  
 
„Irinucă, struţ de vie, 
Be’ paharu-aiest dintâie 
S-apoi pleci la cununie. 
Verde popa te-o jura, 
Gata-i de fetia ta. 
De-i răbda nu ţ-a hi rău, 
De nu, vai de capu’ tău; 
De-i răbda bine ţ-a hi, 
De nu, ’ţ cată-a suferi.” 
 


