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BIBLIOTECA CENTRALĂ 
UNIV RE. TARĂ 
BUCLR-ILSTI 

În loc de prefaţă 
” — Răspuns dlui Dr. G. Weigand — 

An publicat, în 1892, sub titlul „Poe- 
zii poporale din Bănat“, primul volum de 

cântece bănăţene, şi la prefață am arătat 

câteva din însuşirile de căpetenie ale gra- 

iului bănăţean. 
Spuneam : , 

că o caracteristică, cea mai înseriiiată, 

a, acestui grai ieste păstrarea lui n muiat 
între două vocale ; 

că sunetele t şi d urmate de s sau e 
se prefac în ce şi ge; 

că sunetul ce se schimbă întrun sunet 

apropiat deș, şi-l însemnăm cu şi, deşi 

nu-l putem transcrie exact; 

că în mai multe comune, vreo şase, 

în loc de ș se rosteşte numai s;
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că 2 se rosteşte totdeauna ca dz; 
că în diftongul ca auzim mai ales un 

uşi a; . 
că se întrebuințează mai des forma 

auă în loc de ea la subst. fem. nearticulate ; 
apoi despre declinaţiuni, articol, pro- 

nume, verbe, despre formele atât de inte- 
resante : reaș, reai șcl.; 

ear la urmă, ca cetitorul să înțeleagă 
şi mai bine felul de rostire provincială, am 
adaus câteva pagini de versuri transcrise 
aşa, cum se zic în Bănat, şi cu caracterele 
de care dispune tipografia noastră din Ca- 
ransebeş. 

Nu voi cita aici vorbele de laudă scrise 
de oameni ca, dnii Hasdeu, Ollanescu ş. a, 
ca să, constat că or şi ce iiterat, care ştie 
ceva românește, dar încă nu cunoaşte felul 
de rostire al ţăranului român din Bănat, 
poate să-și facă o idee adevărată şi destul 
de exactă, despre acest lucru, cetină puţi- 
nul cât am scris în Prefaţa colecţiunii dela, 
1892. 

După patru ani, adică în 1896, a pu- 
blicat dl Dr. Gustav Weigand, profesor în 
Lipsca, studiul său „Der banater Dia 
lekt“, apărut în al 3-lea Anuaral aşa nu- 
mitului „Seminar român“, şi pe urmă 
publicat şi în formă de broşură sub acelaş 
titlu.
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Departe dela mine deşertăciunea, ca 
să, cer în vreo formă oarecare, ca dl Weigand 
sau alt cineva, când scrie despre dialectul 
bănăţean, să binevoească şi să mă citeze 
şi pe mine, ori măcar să mă vâre în cutare 
notă prizărită, . Habar n'am. În deosebi 
atunci, când a Weigand nu citează “nici 
măcar pe Griselini. care nu-i român şi a 
scris în 1780 o carte mare şi bună despre 
„Bănatul timişan“. 

Şi totuş dl Weigand mi-a făcut mie 
onoarea neașteptată, d'a mă pomeni. Pentru 
aceasta nu ştiu cum să-i multumesc alt fel, 
decât doar aşa, că mă voi ocupa aici. în loc 
de prefaţă, cu broşura amintită „Der bana- 
ter Dialekt“, scrisă pe 50 de pagine, afară 
de texte şi glosar. Nu voi releva părţile iei. 
bune, căci, mi se pare, în „Convorbiri lite- 
rare“ le-a, relevat deja în anul trecut d! V. 
Popescu, şi n'aş mai avea să adaog alt ceva 
decât atâta, că aceste părți bune ierau deja 
spuse şi cunoscute aproape toate; di Wei- 
gand însă are meritul că le-a făcut mai 
accesibile învăţaţilor străini. Va fi mai folo- 
sitor, poate şi pentru d] profesor dela, Lipsca, 
să stăruesc asupra părților slabe din studiul 
„Der banater Dialekt“, şi să arăt că ceea 
ce ie nou în broşura amintită, ieste în mare 

parte greşi 
. Voi face începutul cu părţile, unde 

N
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autorul pomeneşte de persoana subsemna- 
tului. Se va vedea, că dl W. ori nu citeşte 
şi nu reproduce exact, ori încă nu ştie bine 
românește. Aşa, vrând nevrând, trebue să 
greşască mai des decât ar fi iertat. 

Vorbind despre comunele .bănăţene, 
unde se întrebuințează s în loc de ș, dl 
Weigand scrie următoarele la p. 32: 

„Diese Orte sind: Ilova, Poiana, Tse- 
rova und Kuptoare. Die Angabe bei Hodoş 
Poezii pop. din Bănat p.'5., dass dies auch 
in Slagna, Prisian und Visag der Fall sei, 
ist nicht richtig, denn ich habe Slagna und 
Prisian selbst besucht und nichts davon 
gehârt, und von Visag horte ich es 
in Reschitza verneinen. Allerdings 
giebt es in Prisian einige Frauen, die aus 
Poiana stammen, und ihre heimatliche Aus- 
sprache noch nicht geăndert haben. ... Es 
ist mâglich, dass friiher die Eigenheit weiter 
verbreitet gewesen ist, augenhblicklich 
sind es nur die vier angegebenen 
Dorieri. 

Româneşte : „Aceste locuri (unde se 
rostește nurnai s), sânt llova, Poiana, Ţe- 
rova și Cuptoare. Ceea ce spune Hodoș, 
Poezii pop. din Bănat p. 5, ca aceasta sar 
întârpla şi în Slagna, Prisian şi Visag, nu 
ieste adevărat ; căci Slagna şi Prisianul le- 
am cercetat io însumi şi n'am auzit nimic



ÎN LOC DE PREFAŢĂ 3 
  

despre acest lucru, ear despre Visag 
am auzit la Reşiţa (!) că nu se ro- 
stește. Adevărat, că în Prisian sânt unele 
femei, care sânt născute în Poiana şi încă, 
nu și-au schimbat pronunţarea de acasă. ... 
le cu putinţă, că particularitatea aceasta 
odinioară a fost mai respândită, astăzi 
se găseşte. numai în cele patru sate 
amintite.. 

Din scrisele dlui Weigand se pare, că 
io însumi am greşit, când am scris că ş 
se rosteşte în cele şase comune. În reali- 
tate eată cum am Scris: „În comunele Ţe- 
rovaă, llova, Zlagna, Prisian, Poiana, Visag, 
după cum îmi comunică di asesor 
consistorial luon Ionaș, precum şi elevii din 
partea. locului, în locul sunetului ș se pro- 
nunţă pretutindinea ș, de ex.: sasă, sapte, 
cocosu rosu, sade...“ 

Prin urmare ieste inexactitats, când 
citându-se rău, se -pune. deadreptul în soco- 
teala mea greșala, - deşi am scris lămurit, 
că „după cum îmi comunică“ cutare şi 
cutare, cărora le-am şi lăsât - răspunderea 
prifi aceea că i-am citat. 

Afirmaţiunea: mea n'a fost atât de 
categorică, precum ieste a, dlui autor, care 
de două ori afirmă, că numai în patru co- 
mune se mai păstrează obiceiul. menţionat, 
Totuş n'are dreptate. .
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Visagul nu l-a cercetat, ci după cum 
afirmă, se mulţumeşte când cineva din Re- 
şița, nu ştim cine, i-a spus că Visăganii nu 
aparțin satelor pricinaşe. În considerare, că 
pănă acum n'am fost atât de norocos, ca 
să obțin subvenţiuui de nicăiri, şi să mă 
pot însufieţi ca să fac călătorii de studiu 
între Români, descoperindu-i lumii civilizate, 
a trebuit să mă mulţămesc cu mai puţin 
și am întrebat de nou pe părintele Liviu 
lancu din Visag, ear Sfinţia sa mi-a răspuns, 
că Visăganii zic: usă, căpusă, sapte, serpe, 
zoi, cocos, zâdov, mizloe. cozoe. Logos, 
Zug, Sălas (sălaş). coleasă (coleaşă=—mămă- 
ligă) asa, cos (coş = horn), subă (şubă), 
cusmă (cuşmă) ş. a., ear această pronunțare 
se aude tocmai la băstinaşii Visăgani ; 
din cauza acestei pronunțări îi și batjoco- 
resc cei de prin satele vecine, şi totdeauna 
au fost batjocoriţi, astfel Visăganii astăzi 
încep a se lăpăda de pronuntarea veche şi 
abea a treia, parte din iei o mai păstrează, dar 
după cum spun şi bătrânii satului : adevărații 
Visăgani au vorbit numai cu s şi 7 în loc 
de ş şi j. 

Aşa mi-a răspuns” preotul numit atât 
cu vorba, cât şi cu scrisori. 

In acelaş senz am mai primit şi alte 
intormaţiuni despre Visag dela oameni, care 
au petrecut ani de zile la fața locului.
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Ori cât de categorică ieste aşadar afir- ' 
marea, 'repeţită a dlui Weigand, în fața ace-: 
stor dovezi ea trebue să cadă. Nu se rostește 
în Zlagna. poate nici în Prisian, dar se 
rosteşte în Visag şi rămâne constatat, că: 

Există în Banat. după cercetările. fa 
cute până acum, cinei comune, unde surie- 
tele ș şi j se înlocnesc CU N şi Z, şi adică: 
Ilova, Poiana, Terova, Visag şi Cuptoare. Şi 
dacă în unele din aceste cinci sate dispare 
pe încetul pronunţarea veche, dispare mai 
ales în Ţerova şi Visag, pot afirma cu multă 
aparenţă de adevăr, că în alte sate din îm- 
prejurime a dispărut obiceiul mai nainte de 
ce lumea s'a gândit să tacă cercetările tre- 
buincioase pentru cunoaşterea acestor sub- 
dialecte române. . 

2. În întroducere la „Anuarul al 
treilea“ cetesc: „Die Beschreibung des ba- 
nater Dialektes von Herrn Hodoş in Karan- 
sebesch hat zwar den. Vorteil, dass sie auf 
einem Material beruht, das aus vielen Orten 
gesammelt ist, aber den Nachteil, dass die 
Gewâăhrsleute des Herm Hodoş zu viel 
Schulbildung hatten, als dass sie 
unbefangen sprechen wiirden und dann hat 
Herr Hodoş nicht diefoneţische Schu-: 
lung, um geniigend genau niederzuschrei- 
ben. So z. B. hârt er als Transilvanier nicht 
einmal den Unterschied zwischen



32 E. HOpuş 

ș und şă, der fiir den Banater sehr wichtig 
ist. * 

Domnul Weigand earăş greşeşte. 
După d-sa, două scăderi caracterisează 

descrierea ce am făcut despre graiul hănă- 
tean ; întâia, că oamenii care mi-au adunat 
materialul, mai ales elevii din Inst. peda- 
gogic, ştieau prea multă carte (afe- 
rim !) şi nu puteau vorbi nepreocupaţi; a 
două, că dl Hodoş n'are deprindere 
fonetică pentru a transcrie de- 
stul de exact, drept dovadă ieste faptul 
că iel, adecă dl Hodos, fiindcă ieste 
din Ardeal, „nu ştie să facă nici 
măcar deosebirea dintre ș şi și, 

„ceea ce ie tare important pentru bănăţean“. 

Răspund la amândouă: Dl Weigand 
n'are idee ce fel de cunoștințe de limbă 
aduc. elevii la întrarea lor în Institutul 
nostru pedagogic. Idee n'are, cătoţi elevii 
noştri vin d'acasă cu pronunțarea satului 
lor, şi că. nici după trei şi patru ani de 
şcoală nu poţi să-i faci să uite cum rostesc 
vorbele părinții, rudeniile şi ceilalţi oameni 
din sat. | 

Multe generaţiuni vor trece, până ce 
oamenji să vor lăpăda, de felul provincial ai 
graiului lor, dacă peste tot se vor putea 

"lăpăda vreodată. Adevărat, se pierde carac- 
teristica + a satelor 'Țerova, Visag șcl., dar
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aici contribue nu atât şcoala, cât mai ales, 
în afară de înrudirile familiare, gura sa- 
telor dimprejur: opinia publică, , 

le fală de geabă şi înşelare proprie, 
când dl Weigand declară “materialul din 
„Banater Dialekt“ adunat dela oameni ne- 
ştiutori de carte, „von ungebildeten 
Leuten“; absolut nu urmează, că ieste o 
scădere atunci, când te intormezi şi dela, 

„oameni de aceia, care deşi au dat puţin 
pe la. şcoală, dar graiul provincial nu Şi 
l-au schimbat. Greşeli neapărat, poți face 
destule şi întrun caz şi întraltul, şi în 
deosebi atunci, când te grăbeşti să ispră- 
vești întrun ceas ori două particularităţile 
filologice ale satului întreg. Mai jos vom 
vedea, că materialul dlui Weigand adunat 
dela. „ungebildeten Leuten“, întrucât ie nou, 
conține în adevăr erori număroase şi unele 
pentru noi foarte - comice. 

A. doua scădere ce mi se reproşează 
n'o înţeleg. Aș vrea să aflu, ce are dea 
face puţina mea deprindere fonetică cu soar- 
tea dialectului bănăţean ? Ori doară simte 
trebuinţa, dl W. ca indirect să se laude cu 
studiul său, căci de, poate nu prea curg 
subvențiile dela, Bucureşti? . . . 

Fiindcă am „păcaţul“ (care nu acum 
mi se reproşează întâia oară) d'a fi născut 
în Ardeal, apoi, vedeţi dvoastră, să nu fiu



14 E. HOOD$ 

în stare nici după ani dezile dea observa 
deosebirea dintre cele două sunete foarte 
apropiate uuul de altul. - 

Se vedeţi însă, că dl profesor dela 
Lipsca, earăş vorbeşte din chibzueală şi nu 

„citeşte din carte. Eată ce am scris io în 
„Poezii pop.“ p. 5: 

„Sunetul ce se schimbă, ca şi în 
graiul moldovean şi ca şi în gra- 
iul poporului din comitatul Ză- 
randului, întrun sunet apropiat do ş. şi 
în poeziile dela sfârşitul acestui capitoi îl 
însemnăm cu şi, deşi nu-l putem trauserie 
exact: dulşie (dulce), şie mai faşi (ce mai 
faci) ş. a, 

Ce va să însemneze aceasta, decât 
deosebirea, între ş şi și. Se poate oare mai 
preciz ? 

„ Negreşit, n'am întrebuințat în cele ce 
am scris caracterele din broşura dlui W., 
pentrucă n'am scris pe seama celor ce nu 
știu româneşte, şi pentru că publicul nostru 
cetitor în general are oroare de asemenea 
semne ; ear io doream să fiu cetit cel pu- 
țin de aceia, care mi-au ajutat la culegerea 
“poeziilor poporale, şi eventual să-i indemn 
la o lucrare mai departe. A scrie cu gândul 
că, mai ales pe seama băcanilor şi a, şoa- 
recilor ai muncit, nu prea ieste înăitător 
de suflet pentru nimenea... Broşura, „Der
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banater Dialekt“ nu se citeşte mai de loc nici 
chear în Banat pe unde a umblat autorul. 
De-ar ceti-o Bănăţenii, de sigur ar avea multe 
de obiectat. Dar caracterele broşurei nu ori 
cine le poate consuma. 

3. DI Weigand a călătorit vreo două 
luni de vară prin Bănat, unde „ilustrul“ 
oaspe şi filoromân a fost primit cu mult 
alai şi cu bancheturi. Aşa-i firea românului 
din ţara noastră: pe străinul lăudat să-l 
primească pretutindinea cu o naivă bună- 
tate. În bunătatea aceasta românescă iel 
nu mai gândeşte, că adese ori alaiul şi ban- 
cheturile onorează mai mult pe cel primit, 
decât pe cei primitori. (Sânt deja unele in- 
dicii prin ziarele din România. susţinute de 
persoane onorabile, care ne înfăţişează pe 
„ilustrul“ floromân din Ghermania într'o 
lumină cel puţin dubioasă. Şi d-su tace). 

Revin la broşura „Der banater Dia- 
lekt“, şi relevez la p. 3, că în ţinutul sud- 
ostic al Bănatului au existat mai nainte de 
domnia 'Turcilor „comune maghiare“. Acelaş 
lucru se afirmă la p. 35, că Valea Idjegului, 
Almășul și Mehadia sânt cuvinte „fără în- 
doeală“ de origine maghiară („zweifelsohne 
magyarischer Herkunft sind“). Afirmarea ie 
riscată și autorul nu produce altă dovada 
decât vorba do, care ar corespunde ungu- 
rescului neg. Vorba aceasta slavă, «lo, o
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găsim însă nu numai în localităţile de mai 
sus, ci ie destul de respândită în tot Bănatul, 
Şi dacă mai considerăm că zicerea.: „după 
ce au do plecat“,. autorul o traduce: „mi- 
nekutânna (!) Gk megtertek volna“, sa do- 
vedit numai atâta, că autorul nu prea ie 
tare în: ale limbii ungurești şi sârbești. Noi 
vom arăta întrunul din numerele viitoare 
ale „B. N.“, cu dovezi la orce întâmplare 
mai puternice -că tocmai vorba Mehadia 
cu altele împreună ie tot aşa, de maghiară 
ca, şi vorba Szolnok, Czegl6d ori Dobriţin. 

La p.9. cetim vorba „omurât“, ca verb ; 
La p. 11. „nopee“ (nopte) cu o curat; 

» m» 13. în Ardeal sar pronunţa, : 
„câine“ (nu câne), unde? 

La p. 36. sîmporatul turşiesc“, „omu-l 
cu barbă lungă“; 

La p. 38, „a lu frate, genetivul 
dela. frate; 

La p. 39. petron — petricică în satul 
Glâmboca,; 

La p. 39. „omok = derbes Weib“; 
» » 89. „mi-o dat“; 

| n» 40 „dativul pron, pers. primeşte 
un a: mia, ţia, luia.“ - 

La p. 41. | »preting (în loc de pretind) 
wird nur von Gebildeten gebraucht.« 

La p. 48. Conjugarea, verbului auxiliar



ÎN LOC DE PREFAŢĂ 17 

voi în Borlova.:ieste următoarea: „oi, vei, 

or, om, veţ, or.“ 
La p. 49. „Or ist in 16 (Borlova) in 

den Sing. gedrungen,“ etc. 

Ne miră, că dl W.cu „fonetische 
Schulung“, a putut pune pe hârtie 
bazaconiile acestea. Pentrucă.: 

Nu se zice „omurât ci numai : omorât; 
Nici „nopce“, ci: nuapce; 
În Ardeal nu-i vorbă de „câine“, ci 

în Bucureşti; 
„Imporatul turşiesc“ şi „omu-l cu barbă 

luiigă“ earăş sânt imposibilităţi în gura 

ţăranului ;ci iel zice așa: împăratu ăl tur- 

iese, omu ăl cu barbă lungă; 
„A lu frate“, unde? Nicăiri ; 
»Petnoa: nu-i „petricică“, ba nici pea- 

tră, ci peatră mar.e chear şi la Glâmboca ; 
„omocul“, nu-i nici o femee ; 
“Mi- o dat ; ,“ pronumele ie rău declinat; 

se zice no dat, şi în dativ şi în acuzativ, 

dar niciodată „mi-o dat.“ 
Dastivul pron. pers. nu primeşte pe a; 
„Preting“ va fi zis vrun semidoct pe 

la oraş, şi autorul sa grăbit a-i pune pe 
listă, între „Gebildeten!“ 

La conjugarea, di 
| în adevăr trebue 

Oi vei!0O 
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Cea mai de frunte caracteristică (das 
hervorragendste Characteristikum) a dialec- 
tului bănăţean ieste după di W. schimbarea 
dentalelor urmate de e si ș, pag. 29. Se 
vede, că. d-sa nu ştie, că schimbarea, acestor 
sunete o găsim întro formă analogă şi în 
alte dialecte ori subdialecte ; ear dacă o 
găsim, nu mai poate fi cea mai de frunte 
caracteristică a graiului bănăţean. Ci, după 
cum am arătat, ceea ce distinge mai ales 
acest grai ieste bună oară păstrarea lui n 
muiat, pe care nu l-a păstrat nici ardelea- 
nul, nici moldoveanul, nici munteanul, abea 
macedoromânul. 

4. După câteva texte,_broşura se: 
termină cu un Glosar pe 20 de pagine, care 
ar putea fi cu mult mai bogat în cuvinte 
şi expresiuni particulare graiului. Dar tot 
odată ar putea fi mai sărac în greşeli de 
acele, care prezentă graiul bănățean într”o 
lumină, contrară adevărului. 

Zădarnic povesteşte autorul, că ţă- 
ranii români din Bănat vorbesc de „bak- 
hendl“*), „aimokt“, „Şnităl“, „lain- 
tok“, „foremet“, „nimbru“, „siratse“, 
„Student“, „șâ(=ja)“, „şlafianki, „vi- 
ip 

%) Vorbei. apaţiopate $ folosâse, după cum spune dl autur la Glosar, pe Q iutipdere riai mare sau: în întreg Bănatul (auf grosserem Gebiete, oder%ifă gănzen Banat în Gebraugh). 

a pa 139 rame aere tree



ÎN LOCDEPREFAŢĂ 19 
  

klibuş“ şi multe altele de soiul acesta. 
Nimic mat neadevărat. 

Vine la târg un ţăran mai cu dare de 
mână, om care sa învârtit poate şi între 
„dom ni“, şi întră în birtul neamţului; admit 
că-și va permite luxul unui „Şniţăl“, ori „Dok- 
hendl“, fie şi „ainmokt“. O ţărancă slujnică 
în oraşele noastre va şti să gătească buca- 
tele aceste; va cunoaște poate şi „lainto- 
kul“, „şlafiankul“ și foremetul“ stăpâ 
nei sale. O cătană, mai ales câtă vreme ie 
în slujbă, zice : oboc, viklibuş, ba zice şi; 
alb riex, alb inx, prezentir, şu fiete şi toate 
vorbele ce i le cere servitiul militar. 

_Admitem, că bună oară vorba „vikli- 
buş“ (servitor la, ofițer) ie interesantă, ca 
să vezi cum schimonoseşte soldatul din 
Caransebeş vorba: wirklicher Bursche, care 
în alt loc de sigur se schimonoseşte alt 
cum, poate „virşlipuş“ ori şi mai şi. 

Admitind toate aceste, credem însă că 
de aici şi până la vorbele ţăranului român. 
„auf grosserem Gebiete oder im ganzen 
Banate in Gebrauch“, mai ie cevaş. 

Superficialitate, cu care autorul notează 
vorbele, ie evidentă în nenumărate cazuri. 
Imposibil să le însemnăm aici pe toate. 
Exemple: 

buzană, ie tradusă cu Stall, grajd; 
g* 

D



20 „ B HODuș : 
  

bufăr a ș-=Botschaft (?. semnul auto- 
rului), solie; 

dată—Gewohnheit, obicei; 
"dârlog-—Watte, vată; | 
duruţ-—weisser Mantel, mantauă albă; 
djârdjă u—Stichereien, dantelă; 
feşte lesc=ich befeuchte mich, mă 

umezesc; ” 
fliosnesc =aufschmettern, a trânti; 
gârbiţa=—Nacken, ceată, cerbice; 
ian=—mach zu, închide! 
clacă=—mâncare ce o capătă ţăranul 

dela preoţi în zi de sărbătoare pentru un 
„lucru oarecare:' „Essen, das den Bauern fiir 

geleistete Arbeit an Festtagen gegeben wird“. 
Bravo! 

cloaţă—Henne, găină; 
clăbătp—weisse Fellmiitze, (căciulă 

albă !); 
căciulă-—schwarze Fellmiitze (clă- 

băț negru!); 
clenţaică-—Frosch, broască, (animal!); 
cotăriţă—Backkorb f. d. Sauerteig, 

coș de aluat; 
cătăra m ă—kleiner Riemen zum Zu- machen des Leibriemens, cureluţă pentru 

a încheea cureaua; 
cucimă=-Decke aus Ziegenwolle, 

acoperemânt din lână de capră, 
chitat-=blumig, cu flori;
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nat—Kind, copil; 

obială—Gamasche, gambieră, jam- 
bieră; 

peperik-—Paprika, ardei; 

posta v=—Umschlagkragen, Aufschlag, 
Taschenklappe, guler, resfrântură, capac la 
buzunar; 

răzvor=—Reihe, Gang in Weinberg, | 
rânâ, cale în vie; 

r 4,t-—Feld, Flachland, câmp, şes; 

mă sfădesc-—ich ărgere mich, mă, 
năcăjesc; 

siratse—Rasiermesser, brici; 
sulvină—?, sulfină; 
ş â—ja, aşa; 
vitşaz (viteaz)=-Riese nicht Held, 

uriaş; - 
îndirept=—unrecht,. neadevărat ş. a. 
În deosebi caracteristice pentru felul 

de-a culege vorbele sânt:, buzană-—grajd, 
dârlog—vată, clacă—mâncare, cătăramă=— 
cureluţă, obeală—jambieră, postav=—3 gro- 
zăvenii, siratse—brici etc. Una mai monu-. 
mentală decât, alța. Un dascăl chines de' 
prin Turkestan, să iertaţi, cu greu le-ar tăl- 
măci vreodată mai dihai decum le-a tăl- 
măcit dl profesor. dela Lipsca! 

-Buzană, nicăiri. nu-i grajd, ci cel 
mult în. apropierea grajdului o căzănărie,
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locul unde se fierbe rachiul. Căzănărie ie 
cuvânt mai respândit decât buzană. 

Dârlog ie zdreanţă, nu vată. 
Clacă, toti Românii ştiu ce-i clacă. 

Avem expresiuni ca vorbă de clacă, 
bună oară cele mai multe vorbe din Glo- 
sarul de care vorbim. Avem: lucru de clacă 
lucru în cinste, nu pe bani.... Clacă ie 
astăzi de obicei munca ce o fac țăranii 
cuiva fără să capete o remuneraţie oarecare. 
Nu se mănâncă pănă acum nici un fel de 
clacă. 

Cătărama ie un lucru, care stă 
foarte aproape de cureluţa cu care țăranul 
îș închee cureaua; însă tot nu-i cureluţă, 
ci ie însaş închtetoarea, de metal — 
şi pe deasupra, o vorbă cunoscută de toţi 
Românii. 

Postavul earăş zace aproape de 
guler şi de buzunar, şi totuş nu-i buzunar 
nici guler, ci însaş stofa de lână, care 
poate. garnisi diferite părți din haina, țăra- 
nului. Şi la urmă nu-i provincialism, 

Nu-i provincialism nici vorba obeală 
tradusă cu Gainasche, jambieră. De i-ar fi 
zis ciorap măcar, şi tot nu-i bine; — dar 
jambiere peste cioarecii lui biet neica, 
Gină Gutu Hoancă dela, Dragomireşti, dela 
Dâlhoşăţi ori Bolvașniţa!! 

Dacă însă, neica, Hoancă nu se avântă
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pănă la jambiere, obişnueşte câte odată a 
se rade, nu cu „siratse“, ci cu brici. „Si- 
ratse“ ieste verbul să radje (—se rade). 

Ar fi rândul meu să întreb: Cum re- 
mâne cu „fonetische Schulung“, când scrie 
di Weigand: „siratse“ în loc de să radje, 
„trikală“ pentru dricală, „îmbistrit“ pen- 
tru împistrit, ori „peperic“ pentru pe- 
perig, „Sulvină“ pentru sulfină, ş. a. 

„A se năcăji“ nu-i a se sfădi, ci nai 
des a tăcea şi a înghiţi. 

Clenţaică ie ceva din broască, foarte 
aproape; broască ie Frosch pe nemţeşte, şi 
totuş clenţaică nu-i deloc Frosch; pentrucă, 
clentaică ie o paste din broasca ușii. Mai 
are şi înțeles figurat de gură. 

O ştiu, dl W. va, respunde că vorba, 
Frosch-—eclențaică se zice riumai în Moldova 
nouă (Boşneag), ca şi „viteaz“ în înţeles de 
uriaş. Nu-i adevărată însă nici, una nici 
alta. Eată ce-mi scrie Sfinţia sa părintele 
Traian Oprea din Moldova, nouă: „Aici 
şi împrejur ie folosit cuvântul clenţaică 
—apăsătoartea din broasca uşii. (Drucker); 
şi foarte des se zice şi: ține-ţi clen- 
țaica! o expresie mai fină decât ține-ţi 
fleanca! Se mai zice: ie bună de lu- 
cru, dar nu-i mai tace clenţaica. 
Cuvântul viteaz aici ie des folosit, dar 
nu înţelege poporul un uriaş, ci un îndrăz-
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neţ, resolut, nenfricat, nu Riese ci Tapfer.* 
Va să zică acelaş înţeles ca şi în alte locuri. 

Buctăraş (nu bufăraş) ie dim. dela 
sl. bucfar=—carte. 

Data, nu-i obicei, ci soartă, ursită. 
Nu-i provincialism. 

Duruţul ie mai des negru, decât alb. 
Djârdjău ie gherghef. Mă feşte- 

lesc=mă murdăresc, Fliosnesc—plez- 
nesc. Cloţă—găina care clocește. Gârbiţă 
bărbie la vite, nu cerbice. 

Deosebirea între clăbăţ şi căciulă 
n'o face coloarea, ci. mărimea. Cel dintâi 
poate să, fie ori negru ori alb; dacă-i mare 
ciobănesc, tot clăbăţ rămâne. Căciula ie 
mai mică. 

Cotăriţă ie în general coş, nu coș 
special pentru cevă. | 

Nat nu-i folosit, numai în expresiunea 
tot natu-—-fiecare. 

Răt nu-i câmp, ci un loc mocirlos. 

  

Pipirig ori peperig (nu peperic) 
ie de mirare cum ajunge tocmai ardei, când 
autorul are zicerile (p. 56): o ajuns la un 
rât mare cu peperic“, şi după aceea: „tot 
natu să-şi facă căciulă de peperic“. Dacă 
acum zici că pipirigul nu-i altceva decât 
paprică sau ardei, ar urma neapărat una 
din două: ori că ardeiul se samănă la Ro- 
mânii din Bănat pe râturi şi după ce creşte 

4
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mare se fac din el căciule (clăbeţe negre!) 
ca să le poarte tot natu; ori că din pipirig, 
se găteşte nici mai mult, nici mai puţin 
decât păpricaşul.... Alege! 

Altă greşală capitală a glosarului, care 
va induce în eroare pe străini în deosebi, 
consistă în aceea, că vorbe întrebuințate 
pe o întindere mai mare ori ehiar în tot 
Bănatul sânt notate ca folosite numai într'o 
comună sau două; şi din potrivă, vorbe 
puţin folosite sânt “arătate ca şi când ar 
fi întrebuințate peste tot ținutul Bănatului. 

Exemple de categoria întâi, adecă vorbe 
„notate mai mult drept curiozităţi (deși în 
realitate sânt cunoscute în tot Bănatul, 
unele şi cevaş mai depărtişor) sânt: abea, 
haida, haidaţi. almintrenea, barabar, beda, 
boactăr, bălă, buhă, bucium, zac, zamă, fe- 
rico! fiecătesc, gorgonesc, gornic, grohotesc,, 
ici, cauc, copil (în înțeles de băeat), cucu- 
veauă, corastă, eurauă, chită, cărticea, leneos, 
lăeți, leasă, mau, a se nădăi. năltat, nuculeţ, 
peperig, pită, plătăgină, podrum, pogodesc, 
porţie, pociumb, răcănel, salcă, străluce, sul-. 
fină, împistrit, îndirept, vicodol, viorint, zvi- 
duesc, zvârc, geană, jor, jigane etc. etc. 

Exemple de cătegoria a două, adecă 
vorbe puţin folosite notate în glosar ca şi 
foarte cunoscute în Bănat. sânt: alovină,



  

26 E. HODOȘ 

băglamă, bunar, glob, gumilastru, klup, kidă, 
kindjie, laintok, lekvar, maieș, mincelan, 
mătuşoii, nat, nimbru, năian, oboc, pocom- 
pos, podvan, polejniță, pripaş, sfâcă, şlafiank, 
şniţăl, şodvassăr, vintzeler, vişinat, vizar ete. 

Di profesor dela Lipsca înfăţişează, 
graiul bănăţean atât de diferit de celelalte 
graiuri românești, încât nici nu crede că 
țăranii din alte ţinuturi se pot înţelege în 
limba lor cu cei din Bănat. O şi spune-lă- 
murit când scrie: „lch: habe aus Transsil: 
vanien stammende Lehrer getroffen, die 
mir versicherten, dass sie bei ihrer Ankunft 
in der banatischen Gemeinde gar oft nicht 
verstanden haben, was man zu ihnen sagte.“ 
O informaţiune aşa de puţin preciză şi ba- 
nală o primeste cineva de bani buni!.... 

În loc să se provoace dl W. la dascălii 
noştri, mai corect ar fi fost să spună d. e. 
unde a auzit vorba, cotofleanţ? ce i sa 
spus? şi cine i-a spus-o mai înţâi? Aici însă 
păstrează o discreţiune, care nu cred că 
tace onoare autorului. De două ori aminte- 
şte pe „cotofleanţ“, împreună cu scriitori 
români care au falsificât vorba aceasta ; iera 
prin urmare cu atât mai ales datoria auto- 
rului să spună şi aceea, că a primit-o, d'a 
gata în Caransebeş dela profesorul român 
Iosif Bălan, care i-a comunicat că „coto-
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fleanţ“ ieste nemţescul Kartoffelpfianzer, 
nume de batjocură pentru neamț; dl W. 
nu ştia deloc ce-i cotofleanţul, că, n'avea, de 
unde, sa, mirat mult când l-a auzit, şi ime- 
diat şi-a scos notițele, apoi l-a întrodus cam 
cu graba. sub forma, „Kartoffelpflanze“. 

În răspunsul acesta am dat, sper, do- 
vezi, d'ajuns nu numai despre superficiali- 
tatea, şi uşurinţa dlui Weigand când citează, 
pe alţii, ci şi despre aceea, că studiul său 
„Dialectul bănăţean“ je atât de bogat în 
rătăciri, încât nu poate fi consultat ca izvor 
asupra graiului din Bănat. 

Recunoaştem nu-i vorbă cu toţii, că, 
dl profesor dela Lipsca ie plin de zel şi 
curaj; dar, regretăm, n'are încă pregătirile 
necesare pentru a face cercetări mai adân- 
cite asupra dialectelor române, adecă nu 
cunoaşte destul limbile acelea, care au in- 
fluinţat limba, românească în timpuri mai 
vechi. Şi în sfârșit nici însaş limba noastră 
cum am văzut, nu o ştie întru atâta, ca, 
să, fie scutit da comite erori de neiertat. 

După toate acestea, veţi întreba, d-voa- 
stră, dlor cetitori, de ce nu vin scriitorii 
români, ca să ne dea lucrări mai puţin 
defectuoase, decât, lucrarea de care am 
vorbit? 

Nu vin de aceea, pentrucă publicul
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nu caută asemenea lucrări, şi poate nu 
va căuta nici odată, 

În lipsă de sprijin, scriitorii români 
nu se hotărăsc bucuros să dea şi muncă şi 
parale, ca să poată tipări o carte ce nu 
se trece mai deloc. Ar rămânea ca să pri- 
mească sarcina aceasta onorifică corpora- 
țiile literare şi culturale, şi să jertfească în 
fiecare an o sumă oarecare pentru folclorul 
român. Aflu tocmai acum, că Academia Ro- 
mână a pus la, concurs un premiu de cinci 
mii de lei pentru un studiu comparativ __ 
asupra dialectelor şi -subdialectelor_ române. 
Premiul ie bun şi îrumos; dar socotesc că 
iera cu mult mai folositor, dacă în loc de 
un premiu mare de cinci mii se puneau 
mai multe premii, dar mai mici, pentru stu- 
diul subdialectelor din localităţi mai restrânse. 
Nu trebue să spun, că atunci când se va 
fi adunat materialul trebuincios din toate 
ţinuturile, va fi mai uşor să se compună şi 
studiul comparativ pus la concurs. 

Noi facem atât cât putem. - 

, Be Honos 

492
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Il. 

10. 

DE DRAGOSGE 

ȘI DE JALE 

1 

Măi bădiţă gălbineţ, 
Cu trei rânduri de păr creţ, 
Ce te ţini aşa măreț?! 
Că şi io mis gălbineaţă, 

„ŞI tot nu mă ţin măreaţă. — 
Spune-mi, bade, drept şi bine 
Dragă-ţi-s, ori nu-s de tine? 

» 

Că de-ai ştii tu, măi bădiţă, 
Cât dor duce-o mândruliţă, 
Te-ai pune pe vânt călare, 
Ai sbura şi peste mare;
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15. 

Că din dorul meu d'asară 
Foc făceai, saprinzi o ţară, 
Şi din lacrimile mele 
Făceai două izvorele. 
Să te 'neci, bădiţă, 'n iele. 

2 
Dorule mult blăstemat, 
Pe mine rău m'ai săcat, 
Dorule, ardă-te focu, 
Tot la mine-ţi afli locu. 

3 
Astăzi nor, la noapte nor, 
lo petrec lumea cu dor; 
Astăzi nor, la noapte stele, 
lo petrec lumea cu jele. 

4 
Mândră, mânăruliţa mea, 
Hai să 'mpărțim dragostea, 
Macar şi cu lingura, 
Dacă nu cu cumpăna;: 
Cât la, mine-atât la tine. 
Să, fie pace şi bine, 
Să nu ne mai ştie nime, 

Sinteşti. 

Măidan. 

" Forot $ 

= 
9 

Fă-mă, Doamne, ce mi-i face, 
Fă-mă, Doamne, lemn de tufă, 
Să mă taie mândra, furcă, 

Sinteşti.
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Să mă ducă, 'n şăzătoare, 
„Să mă ţină n brăţişoare 
Aproape de ţiţişoare. 

6 

Tot mă "'ntreabă sfânta lună, 
Unde-i voea mea cea bună? 
l-am răspuns pe mândrul soare, 
Cam lăsat-on şăzătoare. 

Sinteşti. 

Sinteşti. 

7 

Fă, Doamne, pe gândul meu, 
Şi îmi dă, ce-oi cere ieu: 
Nu cer, Doamne, bogătate, 
Făr' noroc şi sănătate,» 

. Un cal bun de călărit 
Şi o mândră de iubit. 

Sinteşti. 

8 
D'aici pân” la neic' al meu 
Nu-i nici drum, nu-i nici părău, 
Numai singur dorul meu. 
D'aici pân” la neic' al meu 

„Nu:i nici deal, nu-i nici cărare, 
Numai dorul meu cel mare. 

9 
Frunză verde ilileac, 
Tot mă mir ce să mă fac, 
So legat dorul de cap, 

Prigor.
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. Să-l împart cu. dumneata, 
Nam cu cine să-l împart. 

Şi io m'aş mai usura; 
Să-l împart, neico, cu tine, 
Să mai vii eară la mine. 

10 

Trage, babă, bobii bine, 
De-mi spune badea când vine; 
De-or da bobii până'n nouă, 

Prigor. 

" Badea taie drumu'n două; 
. De-or ieşi bobii la, cinci, 
Nu mai văd pe bade-aici. 

1i 

Frunză verde mărăcine, 
N'a lăsat Dumnezeu bine, 
Frumosul fuge de mine, 
Și urâtul calea-mi ține. 

12 - 

Colean sat întro grădină 
Prinse dorul rădăcină, 
Şaş voi să-l iau cu mine, 
Sapte rădăcini mi-l ţine, 

Maciova. 

Maciova. 

. Şaş voi să-l iau acasă, 
Sapte rădăcini nu-l lasă, 

13 

De n'ar fi mândra frumoasă, 
N'ar fi fete mânioase; 

Oraviţa.
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10. 

Dar mândruța-i ca o stea 
Fetele n'o pot vedea, 

„ Şi pe mine pentru ea. 
Oravița. 

14 

Mândruţă cu ochii verzi, 
leşi afară de mă vezi, 
leşi afară până *n poartă, 
De vezi dorul cum mă poartă, 
Mă poartă din loc în loc, 
Ca pe-un om fără noroc. 
Mândruţă cu ochii mici, 
Ce mă taci să vin p'aici? 
— Ba io, bade, nu te fac, 
Dacă de mine ţi-i drag. 

. Caramsebeş. 

15 

Frunzuliţă din doi plopi, 
Frumoasă-i mândra la ochi; 
Frunzuliţă dintr'un fag 
Frumoasă-i mândra la cap; 

„ Franzuliţă colopăr, 
Fruroasă-i mândra la păr; 
Frumoasă-i mândra. făcută 
Nu-i nici crudă, nici trecută. 

Caransebeş. 

16 

Mândruliţă, ducu-ţi doru, 
Prin grădina cu mohoru, 
Acolo măcar să moru! 

„8%
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10. 

Mândruliță ducu-ţi dragu, 
. Prin grădina, cea cu macu, 
Acolo măcar să zacu! 

Să mor astăzi, să mor mâne, 
Şi să mă scol. la trei zile, 
Să văd lumea, cum o ține, 
Mândruţa mea, cui rămâne. 
Şi s'o văd cum se mai poartă: 
Ori mai bine, ori mai rău, 
Ori cum am lăsat-o îiău. 

17 

Foae verde de săcară, 
Când dă soarele 'n deseară, 
Gândurile mă omoară. 
Frunză verde trei smicele, 

Pătaş 

„Ce să fâc io mândrei mele. 
Să uite de gânduri grele? 

Oraziţa. 

18 

Du-te dor și eară 'ntoarnă, 
Şi nu sta până la, toamnă ; 
Du-te dor şi eară vină, 
Și nu sta 'n tară, străină, 

Oravița. 
19 

Frunză verde de lămâie, 
Din dragoste nu-i moşie, 
Numai ciudă, şi mânie. 

Oraviţa.
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20 

Badea cu rmusteaţă neagră 
Se joară, că nu-i sânt dragă; 
Măcar minte badea bine, | 
Că mai moare după mine. 

Oraviţa. 

21 

Foae verde de priboi 
Să vii neico, n serbători, 
Care taica şase boi, 
Doi îi vinde, doi opreşte, 
Doi mi-i dă nmiie de zestre, 
Tot boi galbini şi plăviţi 
Cum le plac la meeginţi. 

Meedia. 

22 

La tulpina unui nuc 
Cântă duşmanul de cuc, 
lo-l aud, rău mă usuc, 
Şi-mi pierd mintea, stau năuc. 
Şi mai jos pe-o crengurea 
Cântă şi o turturea, 
Cântă cu inimă, rea, 
Că, soţul nu şi-l găsea. 
Vine cucul şo întreabă, 
— Ce ţi-i ţie, soro dragă? " 
— lo mis, cucule, beteagă, 
Mis beteagă ş oi muri, 
N'are cine mă jăli .... 

Maciova.
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23 

Vai de cel, care iubeşte, 
lubeşte şi năpusteşie, 
Cu doru se prăpădește. 
Am iubit ş am năpustit, 
Mai bine să fiu murit, 
Decât aşa necăjit, 
Necăjit- şi despărțit! 

Pătaş. 

24 

Pe măhâla*) mândrei mele 
le plin de câni şi căţele; 
Macăr cânii să mă mânce 
Tot la, mândra mea m!'oi duce. — 

. Frunză, verde din trei sălci, 
kan ieşi, mândro, mă petreci, 
Mă, petreci cu lumina, 
Lumina, şi inima, 
Că-i grădina cam spinoasă, 
Şi măhâla 'ntunecoasă. 

Verendin. 

25 
Frunză verde spic de grâu, 
Văzui pe mândra la râu 

"Şi mi-o conoscui pe brâu, 
Că-i cu brâul roşior, 
Şi polcuţe de fuior 

*) Uliţa.
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Sufuleate pe-un picior. 
Când îi văd piciorul gol, 
Mă prind friguri, do să mor. 

Meedia. 

26 

Cine n'are. dor şi n'are, 
le ca apa de pe mare 
Lină şi cu stâmpărare. 
Dară io traesc cu dor, 

„Mis ca apa din izvor, 
Şi nam stâmpăr până mor. 

Broșteni. , 27 

Leagănă-te frunzuliţă, 
Că nu-mi vine-al meu bădiţă; 
Plângi şi tu, cum plâng şi ieu, 
Ce-am iubit, nu-i mai al meu. 

Meedica. 

28 

„ Duceţi-vă, rândunele, 
La fereastra, mânarei mele, 
Şi cântatţi-i dor şi jele, 
Focul inimiorii mele. 

Meedica. 

29 

Mândruliţă pup de crin, 
Să-ţi sărut dragostea m sin, 
Tu v'auzi cum io suspin. 
Nu suspin, că mi-i prea bine,
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Ci suspin de dor de tine; 
Nu suspin, că mi-i uşor, 
Ci suspin, că stau să mor. 

Meedica. 

30 

Mi-a trimis bădița dor 
Pe-o foaie din via lor; 
I-am trimis dorul acasă 
Pe-o frunză din via noastră. 

. Mi-a trimis dorul din ţară 
Pe trei fire de săcară,; 
lo napoi i l-am trimăs 
Pe trei fire de ovăs. 

, Prilipăţ. 

31 

Câte flori pe eaz în sus 
Toate cu badea le-am pus, 
Cu dragul le-am presădit, 
Şi cu dorul le-am plivit, 

. La udat le-am sărutat, 
La "'nflorit le-am adunat, 
Lui bădiţa i le-am dat, 
Să le pourte 'n pălărie, 
Drag să-mi fie, numai mice! 

Măidan. 

32 

Dorul meu, bade, șal tău 
Facă-mi-se ciuciurău, 
Ciuciureu cu trei izvoară,
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Cine-o bea. din iel, să moară. 
„Ri să bea duşman d'al meu, 
Să mi-l bată Dumnezeu! 

33 | 
Dorul. mândrii cu al meu 
Să-i astrângă Dumnezeu 
Şi să-l fac' un ciuciureu, 
Ciuciureu cu apă rece, 

„ Cine-o bea, de dor îi trece; 
Şi de-o bea şi vr'un urât, 
Saud mâne, %o murit.. 

34 

Frunză verde floricele, 
Măi voinice voinicele, 
Vezi dorul mândrii ce face, 
Pune pe badea de zace, 

. Imi zace pe aşternut | 
ŞI nimic nu l-a durut. 

35 
Frunză verde lemn uscat, 
Dorul de min” sa legat 
Si 'n grea boală m'a băgat. 
Bo lez boală din picioare, 

, Şi nimica nu mă doare. 

| 36 
Mândruliţa r'a urăt, 
Se uită posomorăt, 

Măidan. 

Măidan,. 

Măidan. 

Meedica..
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„Că mă face călător. 

. mima mi se despică. 

Şi-mi păşeşte dușmăneşte, 
Ca, să nu-i mai trag nădejde. 

Medica, 

37 

Au, Doamne, că mândra-i lumea, 
Când înfrunde şi pădurea; 
Au, Doamne, că greu-i doru, 
Când înfrunde şi” bujoru! 

. Vălişoara,. 

38 
Codrule, codruţule, 
Ean, desfă-ți cărările, 
Să-mi duc supărările, 
Dorul mândrei arzător, 

Jupalnic. 

| 39 
Plouă, plouă, earba creşte, 
Dorul mândrei mă topeşte; 
Plouă, plouă, earba. 'nspică, 
Dorul mândrei rău mă strică, 

Rusca. 

40 

Frunză verde floricea, 
D'aş şti io pe maică ta, 
M'aș băga slugă la ea, 
Şaş slugi mare robie 
Fără bani, fără simbrie 
Numai să-mi fii dragă mie. 

Goleţ.
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Pasere de pe sub munte, 
Auzit-am, că ştii multe ; 
De ştii multe, hai îmi spune, 
Că mă duce doru ?n lume; 
De ştii multe, hai mă nvaţă, 
C'oi pieri cu doru 'n braţă,. 

42 

Foae verde tulipan, 

Meedica. 

„Şede măndra pe divan, 
Şi-mi însiră la mărgele, 
Dar nu-i stă gândul la iele; 

. Că nu "'nsiră, cum se 'nsiră, 
Ci-mi înşiră câte-un bob, 
La tot bobu face nod, 
Totdeauna să-i fiu rob. — 

Mândruliţo. rob să-ţi fiu, 
Tot în braţe să te ţiu. 

43 
Ma făcut măicuţa, în zori 
În Dumineca de fiori; 
Câţi feciori în astă tară, 
Toţi aleargă să mă ceară. 

Caransebeş. 

„O lume de-ar alerga, 
Că maicuţa nu m'a da, 
Că pe mine m'a făcut, 
Cum măicuţei i-a plăcut,
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Nici înaltă, nici micuță, 
Cum ie fata mai drăguță ; 
Ma făcut în earbă verde. 
Să fiu dragă cui mă vede; 
M'a, făcut între bujor, 
Să fiu dragă tuturor. 

Caransebeş. 

44 
Pe-o margine de pământ, 
Merge badea sămănând, _ 
Şi din grai aşa zicând: 
Cade frunza din copaci, 
Să te faci, grâule, taci ; 
Şi să-mi stai la îmblătit 
Ca, mândruța, la iubit, 
Şi să-mi stai la, secerat 
Ca mândra la, sărutat. 

45 

Frunză verde şi rotată, 
N'ai mai fost, mândră, curată, 
Când te sărutai odată, 
Ai fost, mânară, fermecată, 

Caransebeş. 

. Cu floare de bosâioc 
După tine să mă coc. 

ă Bori. vechi. 

46 N 
Fă-mă, Doamne, ce mi-i face, 
Fă-mă farcă peste luncă, 
Să-văd mândra când se culcă,
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10. 

Fă-mă, cârpă de mătasă 
. La mândruţa, mea pe masă. 
Fă-mă taler d'ăi cu toartă, 
La mândruţa sus pe poartă 
Macăr vântu să mă bată, 
Şi soarele să mă ardă, 
Numai mândra să mă vadă. 

Susani. 

47 

Fă-mă, Doamne, ce mi-i face, 
Fă-mă scară peste ţară, 
Să-mi văd mândra, unde 'nseară. 
Fă-mă, Doamne, ce mi-i face, 

„ Fă-m' un pui de .merişor, 
Să mă dau de-a, rostogol 
La mândra pe. sinul gol. 
Fă-mă, Doamne, ce mi-i face, 
Fă-mă un pescuţ în râu, 
Să mă văd la mândra 'n brâu, 
Inima pe inimioară, 
Şi gura pe gurişoară. 

Caransebeş. 

48 

Fă-mă, Doamne, ce mi-i face, 
Fă-m' o pasere ca cucu, 
Să nu merg vara la lucru, 
Ci să sbor din creastă 'n creastă 

„ Pân' la mândra, la fereastă, 
Din fereastă pe război,
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Din război pe 'mpuitură, 
Să-mi dea mândra câta gură. 

49 

Fruuză verde floricea, 
Duce-m'aş la mândra, mea, 
Şi-s mulţi câni pe lângă ea, 
Şi mă tem, că m'or muşca. 

Borl. vechi. 

„ Facă-se cânele lup, 

lo la mândra tot mă duc. 
Bor. vechi, 

50 

Frunzuliţă dintro sută, 
Frumos ești dragă. făcută, 
Ca prin inel petrecută, 
Nici prea crudă, nici trecută, 

„ Nici prea mică, nici năltuţă, 
Numai bună de drăguță, 

Cu sprincene frumuşele, 
Ochişorii două stele, 
Guşa, şire de mărgele, 

10. Obrazu-i cu rumenele, 
Gura, buze subţirele, 
Pe pofta inimii mele. 

51 

Mândruliţa mândrelor, * 
Fă-te floarea, florilor, 
Lângă strunga, oilor, 

Gârbovet.
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Ca şi io, mândro, m'aş face 

„ Noatenaş frumos cornut, 
Pe tine să te sărut. 

i Sinteşti 

52 

Frunză verde spinicei, 
Mândruţo, părinții tei, 
Pice ochii dela iei, 
Că te-or ţinut prea de scurt, 

„De nu pot să tie sărut. 
Vălişoara. 

53 
Siminică, siminică, 
Floarea-mi cade de pe chică, 
“Vino, bade, ş o ridică. 
Vino, bade, vină 'ndată 

„Nu mai aştepta răsplată, 
Că te 'ntreb de sănătate, 
Şi ne dăm la sărutate. 

Caransebeş. 

54 

Frunză, verde de măr acru, 
Mi-ai trimis vorbă pe altu; 
Vină tu cu vorba ta, 
Nu căta că-s micutea, 

„Că mi-i mare dragostea. 
Caransebeș. 

55 
Bosuioc roşu finesc, 
Prinsei gând dumnezeesc,
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Pe neica să-l năpustesc. 
Năpusti- l-aş, năpusti, 

„Altu n loc n'oi mai găsi. 
Gl. Craiova. 

56 

Nourel de peste ţară, 
Farmecile mă mâncară, 
Mi le-au dat de le-am băut, 
Că pe neica să-l zăuit. 

. Dar cum slabu să-l zăuit, 
Că ș asară l-am văzut, 
Cu cojocu 'mbăerat, 
Cu căciulă lae 'n cap. 

57 

Floare alba, cam albastră, 
Bate neică la, fereastră, 
Fereasta să zdrângănească, 
Mândra să se pomenească, 

GI. Craiova. 

„ Să-i dea, foc să duhănească 
Şi guriţă pe fereastă, 

Prigor. 

58 

Frunză verde eacă nu-i, 
Fusei dragă nu ştiu cui, 
Şi acuma nimărui; 
Dar când Mă chitesc frumos 

i 

5. Ear mis dragă cui am fost. 
Ia.
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59 
Frunză verde lemn domnesc, 
Hai, neico, să te 'ntâlnesc, 
Două boci să-ţi tăinuesc. 
Vino, neico, decuseară, 

. Şi mai umblă pe afară 
Că maica, o adurmi 
Şi noi bine vom trăi. 

60 
Frunză verde nucă sacă, 
Neica la. Râşava pleacă. 
De vi şedea, neic, o lună 
M' afla pe câmp nebună; 

Drinova. 

„De vi şedea, neic, un an, 
M'i afla moartă pe scamn. 

61 
— Frunză verde de gorun, 
Fan ieşi, mândro, până m drum, 
Două, trei vorbe să-ţi spun; 
Frunză verde crengi de nuc, 

Verendin. 

. leşi, mândruţo, au mă duc! 
"— Frunză verde de măr dulce, 
Mereu, neico, nu te duce, 
Numai maica să se culce, 
apoi ies la gură dulce. 

62 
Floare mică şi rotată, | 
Te iubii, mândruţo, fată, 

Borlovenii vechi.
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Te:aş iubi şacu nevastă, 
Şi bărbatul nu te iasă, 

5. Să dai gură pe fereastă. 
. Bovrlovenii vechi. 

: 63 

Frunză verde lemn sucit, 
Măi neico, tu ai gândit, 
Că io beau apă din tău, 
Şoi muri de dragul tău; 

5. Dar io beau apă “din vale, 

10. 

10. 

Nu-mi pasă d'a dumitale ; 
Pâvw acuma mi-a pă sut, 
Că minte n'am prea. avut, 
Dar acuma minte-mi vine, 
Și mă las, neico, de tine; 
Ca, tu, neico, ai gândit, 
Că sânt floare de găsit ; 
Dar sânt floarea florilor, 
Şi dragă feciorilor. 

64 
Frunză verde de săcară, 

Iaz. 

"Îmi veni o veste- -asară, 
Că mândra, trage- să moară, 
Nu știu, Doamne, ce-oi doi face, 

Să mă duc să văd cum zace 
Ea zace culcată 'n pat, 
Cu _doru de sărutat, 
Cu fața cătră părete, 
Cu gura arsă de sete. 
Şapucai pe două dealuri,
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Saduc mândrei mele leacuri, 
Să le pun pe trei vergele, 
Să le scot sara la stele, 
Dimineaţa, la răcoare, 
Ziva la ameaz la soare, 
Doar oi pune-o pe picioare. 

65 
Frunză verde-a spinului 
Supărat ca mine nui, 
Nu pot merge 'n târg să spui. 

Goleţ. 

Jălui-m'aş jălui, 
„Și nam cui mă jălui 
Nici la lună, nici la stele 
Nici la mândruţele mele ; 
Nici la stele, nici la lună, 
Nici la maica mea cea bună; 
Nici la lună, nici la nor, 
Nici la mândra, de mi-i dor. 

66 

Frunză verde de pe baltă, 
Dragă mi-a fost mândra naltă, 
Că-mi da gură peste poartă, 
Venea, 'n luntru nestrigată, 

Meedica. 

. Şedea 'n poală nechemată, 
Şi-mi da, gură nerugată. 

Frunză verde măr popesc, 
Mai dă-mi zile să traesc 

4*
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15. 

Altă, mândră să iubesc, 
Mai subţire mai frumoasă, 
Nu ca asta, mincinoasă, 

67 

Foae verde, lemn uscat, 
Nu ţ-o fi, mânâro, păcat, 
M'ai iubit, şi miai lăsat, 
Ca pe-un cal legat de gard, 

Delineşti, 

. Nezobit şi neadăpat, 
Nu ţ-o fi, mândro, bănat? 

68 

Pe cel deal verde frumos 
Suie un voinic fălos, 
Cu cal negru mângăios. 
— Frunză verde de dudău, 

Iaz. 

. De ce calci, murgule, rău 
Ori i-i greu trupşorul meu ? 
— Nu mi-i greu trupşorul tău, 
Ci mi-i greu năraul tău, 
Că tu te 'ncaleci pe mine, 
Şi gândeşti numai la, tine, 
Şi mi-apuci pe cel troian, 
Şezi cu mândre la divan, 
Tu mă strângi cu. frânele, 
Mă tai cu călcâăele, 
Şi te bagi cu mânădre ?n birt, 
Pe mine mă legi la, stâlp, 
Să mânc peatră şi pământ,
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Şi tu numeri holbele, 
lo număr nuielele. 

69 

Frunză verde de susai, 
Pusei şauă, pe doi cai 
Şi plecai cu iei la rai. 
Nici la rai nu poti să stai, 

Goleţ. 

„De mirosul florilor 
Şi de dorul fetelor. 

70 
Cine trece, maică, dealu ? 
Ioniță lu Borlovanu, 
Căi Cunosc, măicuţă, calu. 
Şi-i cu pinten la picior, 

Sadava. 

. 'Pinerel mândru fecior, 
Când păşește, zdrângăneşte, 
Inimă îmi sfârăeşte. 

71 

Drag mi-a fost să trăesc bine, 

Borlova. 

„Rău mă tem c'oi muri mâne, 
Rău îmi pare după lume, 
Rău îmi pare şi nu prea, 
Ca după mândruţa mea. 

79 

Cât vei fi şi vei trăi, 
Fată mare nu iubi, - 
Fata mare se mărită, 

Meedia.
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10. 

Şi udești cu gura friptă. 
Cât vei fi, să nu iubeşti 
Fată în ţoale nemţeşti, 
Cam iubit şi io 'ntro sară, 
Şi îi duc dorul d'o vară, 

173 

Mă suii în deal la cucă, 
Să, vad mândra unde lucră, 
La ameazăz und: se culcă, 
Să mă duc io, să-i fac umbră, 
Să n'o ardă soarele, 
Că-i albă ca doamnele. 

74 

De nu țar fi, bălo, dor, 
N'ai ieşi sara 'n obor, 
Tremurând cu capul gol. 
De nu ţ-ar fi, bălo. milă, 
N'ai ieşi sara 'n grădină, 
Tremurând cu furca m mână. 
Dar să mor de dor, de drag, 
Târg cu fete nu mai fac, 
Că, tăcui. mândro, cu tine, 
Şi peri firea din mine. 

75 

Frunză verde de sălcuţă, 
Avui şi io o drăguță, 
Şedea 'n sat d'o mărginioară, 

Broşteni. 

Broşteni. 

Meedica.



DE DRAGOSTE ŞI DEIJALE 55 
  

10. 

15. 

10. 

Dușmanii că mi-o luară, 
..Şo duseră n altă ţară 
Dorul meu o 'ntoarse eară. 
Mă, uitai pe drum în sus, 
incătro mândra s'a dus; 
Auzii paşi tropotind, 
Văzui o mândră venind, 
Ş'o cunoscui binişor 
Pe brâul cel roşior, 
Pe cămaşa de fuior, 
Pe dorul din sinişor, 
Şi-mi veni, Doamne, să mor. 
Să am cuţit, n'aş junghea 
Şi pe mine şi pe ea, 
Să ne 'ngroape-alăturea. 

76 

Frunză verde de prunuţ, 
Avusei şi io drăguţ, 
Şi duşmanii mi-l zăflară, 
La mare bir îl băgară,; 

Măidan. 

. lel de frica birului 
Trecă apa Jiului, 
Când fu apa. jumătate .. 
Stătui 'n loc şi scrise carte: 
Tie, mândră, sănătate, 
Că de mine n'avuşi parte, 
Tu vei tace, mândră, bine, 
Că mai sânt voinici ca. mine, 
Numai io voi face rău,
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Că nu-i nime 'n portul tău, 
15. Nici la stat, nici la purtat, 

Nici gura de sărutat. 

77 

Frunză verde sânfireag, *) 
Nu-i pe-aici cine mi-i drag. 
Ci.ie dus în altă parte, — 
Să-i dea sfântul sănătate! 

78 
Am avut o cărăruşă 
Până la mândra la uşă, 
Şi sa pus un blăstămat 
Cărăruşa mi-astupat, 

5. Tot cu pari şi cu nuele, 
Supărarea mândrei mele! 
Dară supărarea mea, 
Că nu pot merge la ea! 

| 79 | Bor. vechi. 

Măi bădiţă luonică, 
Te-aş lăsa, inima-mi pică, 
Te-aş iubi, şi lumea strigă ; 
Moară lumea de necaz, 

5. Dragu-mi ieşti, şi nu te las; 
Moară lumea şi ţara, 
Nu mă las de dumneata, 
Pân mi-o bate scândura, 
Şi mi-o suna ţărâna. 

Iaz, 

Gârboveț. 

Maciova. 
*) Garoafă,
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80 

Firicel de earbă crudă, 
Pe mine la mulţi li-i ciudă; 
Lasă ciudă să le fie, 
Tot iubesc, ce-mi place mie. 

„ Câna ar fi după duşmani, 
Mi-ar vinde carnea pe bani, 
Cu cântar ar cântări-o, 
Cu chila ar târgui-o. 

Pătaş. 

si 

— Mult mă mir, neico, de tine. 
Ce pământ negru te ţine, 
De nu mai vii pe la mine. 
— Mă ţine pământ cu earbă, 

„Nu pot veni fără treabă, 
Valea-i mare cu bruscani, 
Nu pot trece de dușmani. 

Gl. Craiova. 

„82 

— Frunză verde floricea, 
Păsăruică draga mea, 
Spune drept şadevărat, 
De ce-mi cânţi tu cu bănat? 

„— lo cânt şi mă necăjesc 
Şi de jale mă topesc, 
Doi cu doi nu se găsesc, 
Tot urâţi întâlnesc ; pm se : 

Doi cu boBle Sar iubi : iaLĂ 
Cai e „za 

mp
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10. 
Or

 
În codru aş ciripi, 
De jale nu m'aș topi. 

83. 

Aşa stă inima 'n mine, 
Ca şi paserea pe spine, 
Când de când să sboare 'n lume, 
Să nu-i mai aud de nume. 

Meedica. 

Fârdea. 

84 

Frunză verde floricea, 
Săracă inima mea, 
Cum se sbate şi se 'mtoarce, 
Ca, puiuţul în ghioace. 

85 

Pe unde calcă frumosul, 
Răsare grâul şi orzul ; 
Pe unde calcă urâtul, 
Se pârjoleşte pământul. 

86 

Mult m'am rugat, Doamne, Tie, 
Să nu-mi dai urâtul mie ; 
Dar tu, Doamne, nu mă, crezi, 
Tot urâtul mi-l areţi, 

Feneș, 

Feneş. 

. De bădița mă despărți, 
Tot urâtul calea-mi tine, 
Bădita fuge de mine. 

Meedica.



DE DRAGOSTE ŞI DEJALE 53 
  

87 

Frunză verde lemn crestat, 
Decând, neico, te-am lăsat, 
Ai negrit Şi te-ai uscat. 
lerai pup de trandafir, 
Acum lobodă şi ştir. 
Dacă, neico, te-aş iubi, 
La. fire ear ţi-ai veni; 
Dar tu ieşti un blăstămat, 
Că mă povesteşti în sat. 

88 

Iubeşte, neico, iubeşte, 
Singurel te tălmăceşte ; 
Că tălmaciul despre” altul 
î ştie, neicuţo, satul. 

89 

Frunzuliţă creang de spine, 
Afară-i lună şi bine, 
Si bădiţa nu mai vine; 
Ori ie rău, ori nu-i a bine, 

5. Ori s6 las! acum de mine. 
Şa zis badea ca veni, 
luna când a resări: 
Luna sus a resărit, 
Şi bădiţa n'a venit, 

10. Şi lumea, rai sa negrit. 

E 

Bori. vechi. 

Cruşoveț. 

Gârbeveţ.
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90 

— Frunză verde, foae fragă, 
Ce ieşti, mândro, tristă, slabă? 
Trece neica, nu te 'ntreabă, 
Par că nu i-ai mai fost dragă. 

„-— lo de dragă, i-am fost dragă, 
Numai mintea mi-a 'fost slabă. 

Pătaş. 

91 

— Frunză verde, foae fragă, 
Au n'auzi tu, balo, dragă, 
Ce ieşti galbină şi slabă? 
— Galbină şi slabă mis 

„De pustiul de iubit, 
Că nu l-am mai legumit, 
L-am mâncat cum so sgodit. 

Borl. vechi. 

92 | 

Cine crede dorului, 
Are casa cucului, 
ŞI odihna vântului. 
Frunză, verde brebenei, 

„Io am spus ochilor msi, 
Să nu fie lăcormei, 
Ci să; fie 'ngăduiti. 
După juni d'ai mai urâţi. 

93 

Frunză verde romoniţă, 
Omori-mă, neiculiţă, 

Goleț.
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Or
 

10. 

5. 

Dac' am fost fără credință. 
Omori-mă cu mâna ta, 

Să nu mai ai grija mea. 
Pătaș. 

94 
Frunză verde napi greceşti, 
Haida, neico, mă petreci, 
Mă petreci, să nu mă 'meci, 
Că nai bani să mă plăteşti, 

Nici băgrini *%), 
Să-mi faci sicrin ; 
Nici măr dulce, 
Să-mi faci cruce ; 
Nici măr acru, 
Să-mi faci steagu. 

95 
Vino, bade, de mă trece, 
Preste Dunărea cea rece, | 
Şi păză,*) să nu mă 'neci, 
Că n'ai bani să mă plăteşti, 

Nici băgrin **) 
Să-mi faci sicrin, 
Nici măr dulce 
Să-mi faci cruce. 

96. 

Floricică din izlaz, 
Nu iubesc, şi nici nu las, . 

Pătaş. 

Socolari. 

%) Păză — păzeşte. **) Acaţ, salcâm.
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o
 Numai fac mândrei necaz. 

Floricea. albă de spin, 
Nu iubesc, şi nici uu ţin, 
Numai fac mândrei venin. 

97 
Rudăria. 

" Frunză verde foiumție, 
Nu știu, mândro, ce ţi-i ţie, 
Tu mânie, io mânie, 
Dragostea nu ni se ştie. 

98 
De m'aş face, bade-o fa, 
Floare albă 'n calea ta, 
Să văd cum ţi-i inima, 
Mai ţi-i de mine, ori ba? 

99 
Nu ţi-i, bădiţă, păcat, 
Că pe mine mi'ai lăsat 
De poveste baş în sat, 
Fie-ţi moartea din gelat! .. 

100 

Bădiţă, sprincene negre, 
lubi-te-aș, dar nu mi-i crede, 
Că tu crezi în multe părţi, 
Ţi-s drage, câte le vezi. 
De-ai crede numa, 'ntr'o parte, 
Te-aş iubi până la moarte. 

Fârdea. 

Rusca. 

Măidan. 

Fârdea.
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101. 
Decând, mândro, te-am lăsat, 
Ai negrit şi te-ai uscat. 
lo să vreau să te iubesc, 
La fire te prochitesc,; 

. Numai io n'am căpiat, 
Să iubesc, ce am lăsat 
De urgie la un sat. 
Ia-ţi o cârpă de mătasă, 
Ca, să treci pe lângă casă, 
Şi de mine să nu-ţi pasă; 
la-ţi o cârpă viorintă, 
De nime să nu ai frică. 

102 

Bate, vânte, şi ear bate, 
Şi la neica meu te- abate, 
Să-i spui dor şi sănătate, 
Că de mine n'are parte; 

Qi. Craiova. 

„Că paste ar fi avut, 
Credinţa nu şi-a ţinut. 
Cuvântul şi-l-a călcat, 
Fără drag! or 3 mâneat. 

103 

Ajungărte, bade, - ajungă, 
Ajungă-te dor şi drag, 
Să stai toată ziua 'm prag. 
Când o fi de cătră sară, 

Borl. o... 

5. Să te topeşti ca o ceară;
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10. 

Când o fi la mez de noapte, 
Prindă-te friguri de moarte; 
Când o fi de cătră ziuă, 
Să te lățeşti pe scândură, 
Să te 'nveţi, cum să iubeşti, 
Pe mândra so părăseşti. 

Caransebeş. 

104 

Bată-mi-te, neico, bată, 
Bată-mi-te dintr'odată, 
Nouă boli, nouă răcori, 
So mână de friguri noi. 

„ Ziua friguri te cuprindă, . 
Noaptea, junghiuri să te prindă, 
Şi să bei cu lingura, 
Să te 'ngraşi ca, scândura, 
Să te bată Vinerea! 

Susani. 

105 

Părăuţ, de lângă moară, 
Curge limpede cerneală, 
Să-mi cernesc io portutu, 
Că m'o lăsat drăguţu. 

. Dar cum foc să mi-l cernesc, 
Că, mai tare mi-l albesc. 
Ba, io de m'oi mânia, 
De nime n'oi asculta, 
Mi-oi da portul în năspreală, 

10. Și faţa la rumeneală.
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Când o fi vro sărbătoare, 
M'oi gata ca şi o floare, 
Şoi ieşi până 'n uliţă, 
Gata, ca o păuniţă, 

„Şoi păşi din paşi răruţi 
Şi mi-oi căpăta drăguți, 
Un deget de mi-oi întinde, 
Cinci şi şase mi-oi cuprinde, 
Unul l-oi încârliga, 
Cinci şi şase mi-oi afla, 
Mai mândri, mai cu iubire, 
Nu ca tine scoşi din fire, 
Mai mândri, mai sprincenaţi, 
Nu ca tine blăstămați. 

Drinova. 

106 

Bade, cum te-ai îndurat, 
Pe mine de m'ai lăsat, 
Ca, pe-o pasere în gard 
La toți oamenii de sfat. 

„Nu miri ciudă, că te-ai dus, 
Mi-i ciudă, că nu mi-ai spus, 
Cu cine să mă iubesc, 
Tare să nu mă topesc, 
Şi de ştire nu ini-ai dat 
Inima mea-i cu bănat; 
De ştire nu mi-ai făcut, 
Pân' oi muri, nu te uit. 

Drinova 

5
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10. 

15. 

107 

Frunzaliță earbă neagră, 
Măiculiţa, mă întreabă : 
Rău ie la străin, ori ba? 
— Taci, măicuţă, nu 'ntreba, 

„Ci te uită 'n faţa mea, 
Că-i galbină ca ceara, 
Şi-i verde ca şi earba, 

Sinteşti. 

108 

Mătrăgună trei jirezi, 
Drăguţ, ca al meu nu vezi, 
Că poartă cămaşă albă, 
La grumaz năframă neagră, 
Numai gura lui mi-i dragă, 
Pe din sus de gurişoară 
Cunună de mustăcioară, 
Ochii lui ca mura coaptă 
Ruptă de pe rugul verde, 
Rău mă tem, că mi l-oi perde; 
Că l-am mai perdut odată 
Şi l-am aflat la o fată, 
Şi fata vrea să-l sărute, 
Dumnezeu să nu-i ajute, 
Şi fata, vrea să mi-l ia, 
Dumnezeu să nu i-l dea. 
L-am cătat şi l-am aflat 
La mijlocul codrului, ? 
La curţile dorului,
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20. 

25. 

30. 

Unde stau porţile 'nchise 
Mândrile pe table scrise. 
Prinde doru a 'ntreba, 
Doară cat pe cineva? 
Cat pe cel cu peană lată, 
Sus ie Dumnezeu, să-l bată, 
Că m'a mvăţat a iubi 
Și m'a lăsat a dori, 
Şi m'a mvăţat sărutată, 
Şi m'a lăsat supărată, 
Bată-l Dumnezeu să-l bată! 

109 

Nicolae păr sucit, 
Maică-ta aşa-au gândit, 
Că stă masa 'ntr'un picior, 
Numai ea are fecior. 

Drinova. 

. Masa stă 'n patru picioare, 
Mulţi voinici sânt pe sub soare, 
Şi mai nalți şi mai frumoși, 
Nu ca tine urâcioşi. 

Iaz. 

110 

Auzit-am, nu ştiu bine, 
Că te laşi, mândro, de mine. 
Lasă-te cu Dumnezeu 
Că mie nu-mi pare rău; 

„Că nici drumul nu l-oi trece, 
Şi capăt mândruțe zece, 

5*
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Că nu-i lumea ca odată, 
Şapte feciori la o fată,; 
Ci lumea-i plină de dor, 
Zece fete pe-un fecior. 

lil 

Dragă-mi-i calea din coace, 
Şi n'am pentru cine-o face, 
Ca. 'nflorit pupilinca, 
Ma urât ibomnica. 
Văd bine, că m'a urât, 
Câini cată, posomorât, 
Şi-mi grăeşte duşmăneşte, 
Ca să nu-i mai trag nădejde. 

Verciorova. 
112 

Bată-mi-te, mândro, bată 
Patruzeci de rele- odată, 
Să te bată, mândro, bată, 
Să te bată Dumnezău 

Prilipăţ. 

. Nici mai bine nici mai rău 
Numai cum ţroi dori iău: 
Să, te uşti, mândro, n picioare, 
Ca peştele n murătoare ; 
Să, te uşti tu din picioare, 
Ca pânza la nălbitoare, 
Când o uscă vânt cu soare. 

113 
Frunză verde măzărică, 
Dragostea, de fată, mică 

Maciova.
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10. 

Ca păsula din bobică; 
Dragostea, de fată mare 
Ca păsula din căldazre, 
Când îi dai un pumn de sare, 
Şi n'are nici o gustare; 
Dar dragostea, de nevastă 
Ca vioala, din fereastă, 
Când o bate vântu 'n fată, 
Umple casa de dulceaţă. 

114 

Unde văd un zbor de fete, 
Trec prin apă mort de sete; 
Unde văd nevestele, 
lo mă sbat ca, peştele, 

Cruşoveţ. 

. Ca peştele n verşioară, 
Când cască gura să moară, 
Ca mreana, la repezână, 
Ca cleanul la apă lină. 

115 

La fereasta mândrei mele 

Meedia. 

„Latră câni, latră căţele ; 
Tune turbu "n tine, câne, 
Şi îm stăpânul de te ţine, 

„Că nu te ţine legat, 
Să pot să mă duc în sat 
La tată de măritat, 
La nevastă făr' bărbat. 

Rudăria.
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116 

Când văd mândra 'n sărbători, 
După mândra crăp şi mor; 
Când o văd întralte zile, 
Ard hainele de pe mine. 

117 

Pe coasta cu fragile 
Mână-ţi, mânaro, vacile, 
Prin lăstarii de băgrin 
Să m'aştepţi, mândro, că vin; 

Ciclova. 

„Că şasar' aş fi venit, 
Numa, io m'am zăbovit 
La spărtura de fereastă, 
La o hulă de nevastă. 

118 
Frunză verde de sălcină, 
La toată casa-i lumină, 
Numai la mândruţa-s două, 
Că-şi face cămaşă nouă, 

Măidan,. 

. Ciupagu de muşulin, 
Cumpărat, de Serafin; 
Pe la poale colţi mărunți, 
Cumpăraţi de neica Miuţ ; 
Pe la gură șlingherai 

10. Cumpărat de neica, Miai. 
„Marga. 

119 

Sus în vârful nucului 
Cântă, puiul cucului,
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10. 

„ Nimărui nu-i trebueşte. 

Şi din jos de rădăcină 
Cântă cuca'cea bătrână; 
Dară sus pe crengurele 
Cântă două turturele, 
Nu mi-s două turturele, 
Ci-s două mândre d'a mele, 
Cu obrazul plin d'albele, 
Când le văd, inima-mi pere. 

120 

Cucul cântă, mierla zice, 
Nu-ţi bea banii, măi voinice, 
— Las să-i beau, să nu se strice, 
Că azi, mâne, voi muri, 

Măidan. 

„N'are cine mă jăli. 
Caransebeş. 

121 

Frunză verde stejărel, 
Câtu i omul tinerel, 
Se ţine dorul de iel; 
Dar dacă îmbătrâneşte, 

Marga. 

122 

Frunză verde de bujor, 
Colo 'n vale la izvor, 
Teste-o fată şun fecior, 
Se judecă de s'omor. 

„Zice june cătră fată, : 
— Nu sedea nemăritată, 
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15. 

Ca moara neferecată, 
Ca mărgeaua nenşirată. 
Fata, din gură-i grăea.: 
— Ba io nu m'oi mărita, 
Pân' tu nu te-i însura, 
Să, văd pe cine-i lua; 
De-i lua, o bălăioară, 
Să dea Dumnezeu să moară ; 
De-i lua vro ochişea, 
Să nu ai parte de ca; 
De-i lua una ca mine, 
Să nu-ţi dea Dumnezeu bine! 

Borlovenii vechi, 

123 

- Umblă tata să mă 'msoare, 

10. 

Că umblu 'n sat la o foare. 
Dar cu sila nu m'a face, 
Să iau pe cine nu-mi place. 

. Vrea să-mi ia una bogată, 
S'aducă boi în poeată, 
Berbeci și oiţe 'n strungă, 
Și vaci, să aibă să mulgă. 
Lasă-mă, tată, să mor 
Cu urâta unu mă msor! 

Măitan. 

| 124 
Câte flori pe câmp înfior, 
Toate mie-mi plâng de dor,
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10. 

De ce nu mă mai însor. 
Însura-m'aş, însura, 

„ Nam pe cine foc lua; 
Că pe cine-aş fi luat, 
Ma lăsat, sa măritat ; 
Şi pe cine aş lua, 
Zice, că nu mis de ea. 

125 

Orb arm tost io la vedere, 
Că luai fără plăcere, 
Mă bucurai la avere. 
Şi luai fată din lume 

Sinteşti. 

„ Să-mi aducă bani cu sume, 
Şacum stă să mă sugrume. 
Tot cu vorba-mi tae nasul, 
Şi se laudă 'n tot ceasul. 
C'o adus galbeni cu tasul. 

126 

Frunză verde de prunut, 
Frumosu-i omul negrut, 
Că-i negruţ, şi ocheşel, 
Dă-mă maică, după îiel. 

Maciova. 

„ Dacă, maică, nu mi-i da, 
Singură m'oi spânzura 
Întrun vârf de solovârf, 
Întrun mijlocel de târg, 
Să se mire târgurile, 
Cum se dau fetiţile
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Peste mări 
In alte ţări, 

Peste munţi în alte curţi, 
La oameni necunoscuti. 

197 

Frunză verde măerană, 
Mărită-mă numai, mamă, 
Că de nu mi-i mărita, 
Pe fereastă m'or fura, 

Jupa. 

„La lună ne-om închina, 
Stelele ne-or cununa, 
Soarele ne-o judeca. 

128 

Mamă, nu mă supăra, 
Până sânt la dumneata, 
Că dacă m'oi mărita, 
Apa 'n şotei ţ-o săca, 

Marga. 

. Barba 'n prag are să-ţi crească, 
Feciorii să o cosească, 
Fete mari so polojească. 

129 

Frunză n prun, frunză sub prun, 
Vine dorul, stau nebun, 
Stau nebun, năvăla, plânge, 
De dorul, care mă prinde; 

Iaz. 

- Stau în loc şi mă gândesc, 
Pe ce cale să pornesc,
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Cu popa să mă 'ntâlnesc 
Două vorbe să-i vorbesc, 
Două vorbe, trei. cuvinte: 

10. Descunună-mă, părinte! 

130 

Când eram la maica 'n păr, 
Purtam flori şi calapăr, 
Mă mfălam şi mă chicheam 
Şi pe toţi junii iubeam. 

„ Dar decând m'am măritat, 
Nici să râd nu mi-i iertat, 
Cam un lotru de bărbat. 
“Ardă focul ceapsa mea, 
Mi-a, fost dragă, şacu-i grea. 

131 

Până fui la mama fată, 
Mâncai pita nesărată, 
Nesărată, din săcară, 
Cernută prin sită rară, 

Marga. 

..Șo mâncam cu drag p'afară, 
Dar dacă mă măritai, 
Pită tot de grâu mâncai, 
Cernută prin sită deasă, 
So mâncai plângând prin casă. 

10. Frunză verde-a spinului, 
Așa-i casa strinului, 
Ca, şi casa socrului : 
Din afară ie cu var,
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Din lăuntru-i cu amar. 
15. Dar casa măicuţei mele 

10. 

10. 

Din afară-i cu nuele, 
In luntru faguri de miere. 

Măidan,. 

132 

Frunză verde foae lată, 
Cât fusei la mama fată, 

Nu săpai 
Nu secerai, 

Nu torsei, nu pusei pânză, 
Mă 'nvăţai a zice 'n frunză. 
Dar dacă mă măritai, 
Şi săpai, şi secerai, 
Şi torsei, şi pusei pânză, 
Şi lăsai dracului frunză. 

133 

Frunză verde de susai, 
Tineră mă măritai 
Rea socrie-mi căpătai. 
Mă mână la secerat 

Susani. 

. Singură, fără bărbat, 
Secerai cât secerai, 
Rău la deget mă tăiai. 
Rândunea, din ţara mea, 
Du-mi-te la maăicuţa, - 
Să-mi trimit: un petecel, 

„Să mă leg la degeţel. 
- Prigor.
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134 

Tineră mă măritai, 
Şi rea. soacră-mi căpătai. 
Mă mână la secerat 
Singurea, fără bărbat. 

„ Secerai, ce secerai, 
La un deget mă tăiai. 
Mă lăsai de secerat, 
Mapucăi de căutat: 
Ma uitai la răsărit, 
Toate maicele-au venit ; 

Dar la mine, 
N'are cine! 

Eat un pui de rândunea, 
Se aşează 'n brazda mea: 

. Rândunea, din ţara mea, 
Să te duci la maică mea, 
Şi să-i spuni tu iei aşa: 
Hainele să mi le vindă, 
Ori mai bine să le-aprindă, 
Să le-aprindă ?n drumu mare, 
Să se mire multă ţeară, 
Să se 'nfrice maicele 
Să nu 'nstrine fetele, 
Nu le dee întralt sai 

„ După-un câne de bărbat, 
Ziua, noaptea şede beat, 
Cu mândrele după cap! 

Caransebeş.
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135 

Mamă, când m'ai măritat, 
În fântân' să mă fii dat, 
N'ai avea nici un păcat, 
Cu banii dela 'mbunat 

Să fii luat scânduri de brad ; 
Cu banii dela căpară 
Să-mi fii luat lumini Ge ceară, 
Să s'audă vestea 'n țară 
Să treacă peste hotară, 
Să audă mamele, 
Să nu-şi dee fetele. 

136 

Morminte, groapă săpată, 
Mai deschide-te odată, 
Să văd ce-am iubit odată ; 
Statu cu opregile, 
Guşa cu mărgelele, 
Mâna, cu inelele, 
Obrăzorul rumenit, 
Ca şi macul împupit, 
Gura, buze micutele, 
Şi sprincene subțirele, 
Şi pieptul cel rotunzit .. 
Pământul le-a pustânit, 

Verendin. 

Meedţa. 
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137 

Mănâruliţă de demult, 
Mi-ai dat dragoste mprumut ; 
Îndesară hai la noi, 
Să-ti dau guriţa napoi; 

„Că de-o fi poate să mor, 

Vreau să nu-ţi rămân dator. 
Pătaş. 

138 

Fă-ţi, mândruţo, pat afară, 

Să mă fac io vânt de vară, 

Să, vin să-ţi dau bani mărunți, 

Să nu dai gură la mulţi. 
Borl. vechi.
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139 

leşi neica sus în cucă 
Şi se uită peste luncă, 
Toate plugurile lucră, 
Numai plugulețul meu 

. Şede-afară, sub părete, 
Şi boii-s la earbă verde, 
Că plugariu-i după fete. 

Meedica. 

140 

Bate-l, Doamne, bate-l cruce, 
Pe cel cu mândruțe multe; 
Pân' ajunge pe la toate, 
l se face mez de noapte, 

„ Până când vine la mine, 
1 se face ziuă bine, 
Şi se joară ca un câne, 
Ca venit dirept la mine... 

Maciova. 

141 

Frunză verde de sălată, 
De-ar fi mândra înţeleaptă, 
Când mă uit la ea odată, 
Să-şi ia fusul şi cu furca, 

„Să apuce mândra lunca, 
Să culeagă mazăre, 
Că-i bună de dragoste. 

Vălişoara.
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142 

Câte fete la Bărbosu, 
Toate stau după trumosu, 
Şi frumosul nu-i de iele,. 
Că dau grâul pe atbele, 

„ Ovăsui pe rumenele, 
Se albesc, se rumenesc, 
Că gândesc, că 'ntineresc ; 
Şi sânt cârne de bătrâne, 
Picioare nu le mai ţine. 

143 
Cu mândra dela Logoş, 
De trei zile beau vin roş. 
Mândra mi sa 'mbursucat, 
Ce-a cerut, io nu i-am dat; 

Maciova,. 

„Mi-a cerut pită cu mac, 
l-am dat gură după plac; 
Mi-a cerut pită cu nuci, 
lo i-am dat buzele dulci. 

144 
Am o mândră n Carloveţ, 
De frumoasă n'are preț, 
De zdreanţă n'are județ, 
Şi aşa o mângăean, 

Fârdea. 

„ Din gură aşa-i grăeam : 
— Mândrulico, mândro, fa, 
Te-aş iubi, dar nu-ţi ştiu vorba. 
Mândra din grai îmi grăea:
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—  Voinicele, dragul meu, 
Nu-ţi pară lucrul prea greu, 
Vorba mea ie și ştiută,; 
la-mă n braţe, mă sărută; 
Pe picioare să mă calci, 
Mâna m sin tu să mi-o bagi, 

. Lia ochi negri să te uiţi, 
De mine să nu te uiţi. 

145 
Frunză verde răcuină, 
Urâtă-i fata bătrână, 
Car purta şi ea, cercei, 
Și n gură-s numai gingei ; 
Şi-ar purta nişte mărgele, 
ŞI ?n gură n'are măsele ; 
Pe mânecă pui mănunţi, 
Şi pe cap îs peri cărunți ; 
Pe la poale scriitură, 
La obraz cu sbârcitură, 

146 
Fetele din satul nost 
Se uită după frumos, 
Şi frumosu nu-i de iele, 
Că-s d'alea cu ramenele, 
Și mcălțate cu obiele. 

47 
Fetele din satul nost 
Tot a dracului au fost, . 

Fârdea. 

Feneş. 

Ogradena v.
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Toată vara huhurează, 
Earna scaldă şi botează. 

Ogradena >. 

148 

Am aflat şi io o mândră, 
Şi de ea nu am dobândă: 
Câtu-i ziua la oglindă, 
Şi gunoiu-i- până în grindă. 

Caransebeş. 

149 

Hop, în zdrenţe să sărim, 
Ştii, la earnă ce păţim: 
Din cenuşă nu ieşim. 

150. 

Hop, țup! n'am să 'mbuc, 
Nici la moară ce să duc, 
Nici acasă nu rămasă 
La copii şi la nevastă. 

Caransebeş. 

Caransebeş. 

151 

Hop în sus şi hop în jos, 
Joc de silă bucuros. 
Aș juca şi nu ştiu bine, 
M'aş lăsa şi mi-i ruşine, 

„Se râde lumea de mine. 
Las' să râdă, căii bolândă, 
Numai io să fac izbândă. 
De jucat nu ştiu juca, 
Numai fete-a săruta, 

S*
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10. Că-s tiner fără mustață, 

10. 

Şi mă 'nvăţ a strânge 'm braţă. 
Drinova,. 

152 
To la joc, 
Mândra la joc, 
“Mălaiul de joi în foc. 
Bătui mâţa cu vătraiul, 
De ce nu mi-o scos mălaiul. 

: Verciorova. 

153 

Ce folos, fată, de tine, 
Mergi la joc, nu te ia nime; 
Vii acasă supărată, 
Te pui la cuptor pe vatră ; 
Peptarul cel mătăsit 
Peste poartă l-ai zvârlit; 
De ciudă şi de amar, 
Ţ-ai zvârlit cătrinţan jar, 
Ear şuba şi cizmele 
Und” se culcă cânele. 

154 

Ce folos de tine fată, 
Că te porţi aşa gătată, 
Că faci pânza toată spartă. 
Poalele, care-s pe tine, 
Nu-s făcute zău de tine, 
Ci-s făcute d'ăi din sat 
Și le 'ntinzi de fală 'm gara. 

Sintești. 

Fârdea.
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155 

De-ai şti toarce Sâmbăta, 
Cum te 'mtorci Dumineca, 

N'ai fi goală 
Ca o oală, 

5. Şi 'mbrăcată 
Ca o cantă! 

156 

Măriuţa când se scoală, 
Nare oală, mulge n poală; 

Până 'n casă, 
Tot îl varsă. 

Gârboseț. 

Caransebeş. 

157 

Marie cu chica 'ntoarsă, 
Nu te ţine-aşa făloasă, 
Că ţii cânepa de coasă, 
Cucuruzul de. 'ngropat 

„Numa bun de secerat; 
Eară prunii din ocol 
Baş de muchea de topor; 
Poalele tale ciurate 
De îine nu-s mai lucrate, 
Numa-s din târg cumpărate 

Cu bănuti 
Dela drăguţi, 
Cu creţari 
Dela ştrengari.
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. Marie, rnânca-te-ar greaţa, 
Pentru tine-mi pierd vieaţa. 

158 

Vai de mine ce să fac. 
Mi-a căzut bădica drag, 
Şi n'am cămaşă să-i fac; 
Şi i-aş face da de sac, 

Sacu-i gros, 
Badea, fălos. 

Şi i-aş face d'a subţire, 
Ea săraca toată fire ; 
Că pe sulul dinapoi 
Sânt o sută de nevoi, 
Dar pe sulul dinainte 
Cine le mai ţine minte! 

159 

Frunză verde de măr dulce, 
Am o mândră ca o cruce 
Şi la lucru n'o pot duce. 
Dimineaţa-i roua rete 

Măidan. 

Marga. 

„ Amânat se năduşeşte, 
Și mândruţii nu-i prieşte. 

Mândra plecă la fântână, 
O muşca musca de mână 
Si mâna i se un flă 
De lucru se dolă 
Şi la umbră se Cl 

4 

Pătaş.
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160 

Lasă-te, mândro, de mine, 
mă, las şi io de tine, 
nu dăm de vro ruşine. 

— Da-om, neico, de ce-om da, 
. Nu mă las de dumneata. 

Jupalnic. 

161 

Păltinior cu frunza lată, 
Şi cu umbriţa rotată, 
Lasă-mă sub umbra ta . 
Puţinel cu mândra mea ; 

„Că nu mii mândruţa naită, 
Să-ţi cuprindă umbra, toată. 
Ci mi-i mândra scunducea, 
Numai bunăn umbra ta. 

Ogradena ». 

- 162 

Du-mă, Doamne, şi mă adă, 

Unde-or fi fete grămadă, 
Şi nevestele şireag, 
Să-mi aleg, care mi-i drag. 

Ogradena v. 

163 

Cucule, pasere proastă, 

Nu-ţi face coliban coastă, 

Că vine pupăza. beată, 

Şi dă coliba de vatră. 
Marga.
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164 
Prinsei doi cai la cocie, 
Ş'adusei pe sărăcie; 
Prinsei patru boi la car, 
Şadusei pe vai ş amar. 

Borlova. 

165 

Pe uliţa micucică 
leste-o bălă despletică, 
Toată sara, se mărită. 
Dimineața-i desvălită, 

. Pe la ochi ie urduroasă, 
Ea gândeşte, că-i: frumoasă, 

Meedica. 

166 

Colo 'n deal, 
Colo sub deal, “ 

leste-o casă văruită 
Şo nevustă, necăjită, 
Că. o bate bărbată 
Să-i spună ibomnict. 
— Măi bărbate rău de câne, 
Să mă baţi și azi şi mâne, 
Tot drăguţul nu l-oi spune; 
Să mă baţi de nouă ori, 
Tot oi punc la brău flori, 
Ş'oi da gură la feciori. 
Frunză, verde două paie, 
Ce-i femeii de-o bătaieri 

Sinteşti.
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Cât îi mândra de frumoasă, 
La cămăşi nu ştie coasă, 
Că le coasă cu andreaua, 
Le 'ngrădeşte cu nueaua, 

„ Să-şi îmbrace ea bărbatul, 
Să, fie şi iel.ca altul. 

168 
Au, lele io n'am obiele, 
Că le-am rupt tăind nuele, 
Să fac gardul mândrei mele, 
Şam avut de cărmăjin, 

Cadar. 

„ Toate le-am rupt prin grădini, 
Prin grădina cu bugeac, 
După fete, care-mi plac, 
Şi neveste, ce mi-i drag. 

169 , 
Nevasta care-i cu dracu, 
Toată, sara-şi leagă capu, 
Să iesă la cine-i dragu. 
Şi iese sara la şură, 

Cadar. 

„Ca vorbit gură cu gură 
Să dea pae juncilor 
Buze moi voineilor. 

170 

Frunză verde de nuea, 
Harnică-i muerea mea, 
Că din cinci zeci de fuioare 

Cadar.
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Mi-a făcut o ştergătoare; 
„Şi din o sută de lâni 

Mi-a, făcut mănuşi pe mâni; 
Pân' ţesti un lat de pânză, 
Mâncă cinci oca de brânză 
Şo măsură de păsulă, 

10. Şi zice, că nu-i sătulă,. 
Jupa. 

171 

Măi bădiţo, pentru tine 
Nu trăesc cu soacra bine, 

Ca la masă 
Nu mă lasă, 

5. La fântână 
Nu mă mână, 
Nici la foc 
Nu-mi face loc, 
La pârlaz 

10. Nu-mi dă răgaz, — 
La părău 
Nu mă duc îiău. 

Vălişoara. 

172 

Mă 'nsurai. luai muere, 
Mă bucurai la avere, 
Luai mama mamei mele. 
Averea o cheltuii 

. Şi cu toanta io udjii. 
De urâtul lucrului 
Şade 'n vatra focului.
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Scoase capul peste uşă, 
Boian rupse şi se duse: 
— Na! na! na! Boiane, na! 
Că nu-i asta boala ta, 
Că asta mi-i toanta mea! — 
Toanta, pleacă după mine, 
Şi mă face de ruşine. 
Că de soare se sfieşte, 
Şi de umbră se lipește. 

173 
De-aș avea și io nevastă, 
N'aş umbla pe la fereastă, 
Cu şubiţa sutulcată, 
Şi cu inima gătată. 

Maciora. 

„Aud uşa scârțăind, 
Gândii. că-i mândra ieşind, 
lese-un câne de bărbat 
Cu furca de lângă pat; 
Io-l întreb de sănătate, 
lel mă tae preste spate; 
lo-l întreb de sănătos, 
lel mă tae de pe Jos. 

174 | 
Frunză verde lemn uscat, 
Mândrele m'or cumpătat, 
Ca să plec sara în sat 
La nevastă cu bărbat. 

Delineşti. 

„ Când şedeam cu mândra "1 braţă, 
Bărbatul întră în casă,
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Şi mă 'ntreabă, că ce cat, 
Cu piciorul dela pat. 

| 175 
Vecine de lângă mine, 
Mută-ţi patul în grădină, 
In grădina cu tritoi, 
Să crească earbă sub noi, 

Caransebeş. 

. Să crească earba cât gardu, 
Să nu ne vadă bărbatu. 
Că bărbatu-i rău ca dracu, 
Că ş'asară-mi sparse capu, 
Şi dazmeaţă-mi rupse gura, 
Rupă-i dracu junghetura. 

176 | 

Strigă moartea la fereastă : 
—  Spoveditu-te-ai, novastă ? 
— Moarte, nu mă întreba, 
Spoveditu-m'am ori ba, 
Că io când m'oi spovedi 
Şapte popi mi-or trebui 
Şapte popi din şapte sate, 
Să mă curăţ de păcate, 
Şi un protopop sârbesc, 

Jupa. 

10. Să nu ştie ce-i vorbesc. 
Caransebeş. 
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177 

Haida, mândro, 'n deal la cruce, 
Să vezi badea cum s& duce, 
Şi te uită după iel, 
Cum merge de cătinel, 
Cu cămaşa lui cea nouă, 
Cu inima ruptă 'n două. 

178 

Cântă, cucu 'n vârf de şură, 
Merg feciorii la, măsură, 
Merla, cântă. cucul cucă, 
Toţi feciorii stau de ducă. 
Haideţi, mândre, să jurăm, 
Pe feciori să nu-i lăsăm, 

Meedica.
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Că dacă noi. i-om lăsa, 
Cu cine om rămânea... 

Drinova. 

179 . 

Frunză verde de nuea, 
Mândră, mânâruliţa, mea, 
La toamnă ne-om despărti 
Trei ani nu ne-om întâlni; 
Când napoi voi înturna, 
NMăritată te-oi afla, 
Măritată cu copii, 
Şi de mine nu-i mai şti. 

Drinora. 

180 

— Sară bună, mândra, mea, 
lo mă duc, tu-i rămânea, 
Şi de:oi mai veni vreodată, 
Ştiu, că nu te-oi găsi fată, 

„Că te-oi găsi măritată, 
Măritată cu bărbat, 
Pe mine mi-i fi uitat. 
—- Frunzuliţă merişor, 
Măi bădiţă, bădişor, 
Şapte ani de nu-i veni 
Tot pe tine te-oi dori; 
Vină negru ca tina, 
Mi-i fi drag ca inima; 
Vină galbin ca lută, 
Mi-i fi drag ca sufletu. 

Dringva.



  

181 

Frunză verde da de nucă, 
Vai, săzacă mândrulucă, 
Pleacă-te şi mă sărută, 
Io te las, tu te mărită, 

5. Nu-ţi face inima friptă; 
Că, destul „ni-i friptă mie, 
Că mă duc în cătănie. 

Drincva. 

182 

Frunză verde foae tragă, 
Rămas bun, mândruţă dragă, 
M'oi duce şi n'oi veni, 
Plânge-mi-i și mi-i dori ; 

5. M'oi duce, n'oi înturna, 
Plânge-mi-i şi mi-i cânta. 

Drinova. * 

183 

— Frunză verde plop şi salce, 
Tu te duci, bade, sărace, 
Io cu dorul tău ce-oi face? 
— Tu mândruţă-i face bine, 

5. Că rămâi în sat la tine, 
Şi mai sânt voinici ca mine, 

"— Fie ca şi frunza 'n vie, 
Dacă nu-ţi 'samănă tie; 
Fie voinici, pe câţi bulgi, 

10. Dacă tu, bade, te duci. 
Drinwa.
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184 
Jele-i, Doamne, cui i-i jele 
Jele-i inimioarei mele, 
După gardu de nuele, 
După ochii mândrei mele. 

185 
Poartă, mândră, ce-i purta, 
Numai nu te mărita, 
Poartă irunză de saschiu, 
Până merg şi până viu; 

Drinova. 

„ Poartă frunză de pe cale, 
Până viu dela cătane. 

186 
Cucuruz cu frunza 'n sus, 
Bădiţa, azi mi s'a dus, 
Mi sa dus şi nu mai vine, 
Şor trece trei ani de zile. 
Frunză verde de cetină, 
Io-i trimit carte să vină; 

Vălişoara. 

lel trimite sănătate, 
Că cu duşmanu se bate, 
Şi de mine n'are parte. 

187 
Busuioc crescut în crengi, 
Hai, mândro, de mă petreci 
De aici până la Beci; 
De ţio părea scurtă calea, 
Mă petreci pânăn Italea. 

Caransebeş. 

Drinova.
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188 
Frunză verde grâu mărunt 
lo, de amărât ce sânt, 
Nu văd earbă pe pământ, 
Nici luna pe cer mergând, 

„ Nici soarele răsărind ; 
Că pe mine m'au jurat - 
Pe apă şi pe uscat, 
Să merg pentru împărat. 

189 

Cătănia, cui ie dată? 
La fecioru fără tată. 
Cătănia-i scrisă 'n palmă 
La fecioru fără mamă. 

190 

Trandafir cu frunza lată, 
Care te purtam odată, 
Voiniceşte te-am purtat. 
Fete mari am sărutat. 

„ Acum te poarte ori cine, 
Nu mai am parte de bine, 
Cam plecat în ţară strină, 
Unde nu cunosc pe nimă, 

191 

Frunză verde mărăcine, 
S'a dus badea dela mine, 
Şi la toți le pare bine; 

Fârdea. 

Fârdea. 

Caransebeş.
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Numai mie-mi pare rău, 
Că sa dus puiuţul meu. 
Romonel, floare: crestată, 
Vină, bade, de mă eartă, 
Că ţi-am fost drăguţă-odată. 

Caransebeş, 

192 

Bate, Doamne, neamţu 'n faţă, 
Ca luat fără mustață; 
Bate, Doamne, neamţu 'n dos, 
Ca, luat ce-a fost frumos ; 
Şau rămas năoatele, 

„Ca să joace fetele; 
Şa rămas un golomoc 
Să iubească ce-i frumos. 

193 
— Suflă vântul la hotar. 
Ce plângi, maică; cu amar? 
— Cum n'oi plânge nencetat, 
Când pe tine te-or luat 

Verendin. 

. Cătană la împărat! 
— Maică, măiculiţa, mea, 
Nu plânge de mila mea ; 
lo m'oi duce şi te las 
Cu dor mare şi necaz. 
Şi moi duce 'n loe departe 
Şi ţ-oi serie, maică, carte, 
Bate vântul printre Spini, 
Maică, să nu mai suspini ! 

, Mecdica»
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194 

Verde ieste iedera, 
Nu mă, maică, blăstăma, 
Mă duc dela casa ta. 
Frunzuliţă, verde 'n nuc, 

„Şi mă duc, maică, Mă duc, 
Unde 'nfloare tămâea, 
Nu mai vin până-i lumea, 
Unde 'nfloare şi piperiul, 
Nu mai vin pân! o fi ceriul! 

Caransebeş. 

195 

Măgheran de pe cetate, 
Bate, Doamne, ce-ai d'a bate, 
Bate parii gardului 
Şi condeiul neamţului, 

„Să nu poată neamul scrie 
Peciorii la cătănie. 

196 

Rău, mamă, m'ai blăstămat, 
Când cu apă m'ai udat, 
Ai luat apă din topilă, 
Mai dat la strini fără milă; 

„ Ai luat apă din ciucior, 
Să irăesc io tot cu dor; 
Ai luat apă din.răchită, 
Să mă scoţi din Meedică. 

Borlovenii . 

Meedica. 

7
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197 

Măicuţă, când m'ai născut, 
Mai bine m'ai fi făcut 
Două fântânele reci - 
Intre două dealuri seci, 
Dintr'a mele piciorele 
Să fii făcut scăunele, 
Şi dintrai mei ochişori 
Să, fii făcut pomişori, 
Trupul să-l fii pus în dungă 
Ş'ar fi fost masă rotundă, 
Şi din mâna mea, cea dreaptă 
Păhărel de beut apă, 
Câţi p'acolo-ar. fi trecut, 
Apă rece-ar fi beut, 
Pe scaun ar fi şezut, 
Poame bune-ar fi mâncat 
Până sar fi săturat, 
Ţie ţi-ar fi mulţămit 
Cât în lume-ar fi trăit; 
Dar io duc dor şi urâţ, 
Că, de-i pușca ruginoasă 
Imi pune feare pe casă, 

198 

Frunzuliță lemn uscat, 
Rău maică m'ai blăstemat, 
D'acasă când am plecat, 
Puşca-mi mâncă umerile, | 
Baioneta şoldurile, 

Drinova.
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10. 

15. 

Patrontaşul pântecele, 
Ciacăul sprincenele, 
Păpucii picioarele. 
Şi viața mea cea bună 
O dau Neamţului pe mână, 
Ardă-l para focului 
În munţii Tirolului! 
Mai demult dac: ar fi ars, 
lo regrut n'aş fi rămas; 
Ci aş fi fecior pe-acasă 
Aş trage ziua la coasă, 
Saraş merge la frumoasă, 
N'aş ţinea puşca la mână, 
Sloi de gheaţă la inimă, 

Drinova. 

199 
Măgheran de pe cetate, 
Nu mă 'ndepărta, 'mpărate, 
Că n'am tată, să mă cate, 
Maica-i slahă şi nu poate; 

. Mândruţele mi-ar veni, 
Nu le lasă părinţii. 

200 

Pasere cu peana sură, 
Serie carte, ia-o 'n gură, 
Du-o la, badea 'î fereastă, 
Să se scoale s'o cetească, 

Sinteşti. 

„Și să vadă, şi să creadă, 
Cât mi-i inima de neagră,
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10. 

5. 

Ca morceala primăvara 
Călcată, de toată țara, 
De cătane 'mpărăteşti, 
Şi de cai năzdrăveneşti. 

201 
lo aici, mândra departe, 
Cinci poşte şi jumătate, 
Jumătate şo pădure, 
Netăiată de săcure. 
Ardă-te focu, pădure, 
Să se facă drum şi cale, 
Să vină mândra mai tare, 
Să se facă drum prin tine, 
Să vină mândra la mine. 

G2. Craiova. 

202 
Cătănire-aş cătăni, 
Numai puşca de n'ar fi, 
Că-i puşca lungă în pat, 
Şi m'a despărţit de sat; 
Şi mi-i puşca armă grea, 
Ear simbria puţinea, 

203 

Şapoi, morţii tăi, Bănat, 
Tare m'au înstrăinat, 
Tocma 'n ţara tălinească, 
N'aud vorbă părintească; 
Acolo nu mă lăsară, 
Mă trecură 'n altă ţară, 

Boldur. 

Pătaş.



CĂTÂNEŞTI 103 
  

OI
 

„Nu trece plumbu prin iei. 

or 

Drept în ţara cea turcească, 
N'aud. vorbă românească. 

204 
Busuioc de pe cetate, 
Săracă străinătate, ' 

Că de tine mult am parte; 
Auzit-am şi ştiu bine, 

Fârdea. 

„Co să mor în ţări străine, 

Şi n'oi muri pe perine; — 

Murire-aş, Doamne, muri, 
N'are cine mă jăli. 

205 

Vară, vază, primăvară, 
Mult ieşti dulce şi amară! 

Când primăvara sosește, 

Cătana la drum porneşte. 

206 

Cântă cucu Vinerea, 

Trec voinicii Dunărea, 

Doi cu doi alăturea, 

Voinici nalţi şi subțirei, 

Fârdea. 

Fârdea. 

Sinteşti. 

207 

Ardă-te focul Arad, 

Decând în tine-am întrat, 

N'aud gardul pârăind, 

Gi numai tunul pocnind,
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10. 

Săbiile zdrângănind, 
Suliţele fiuerând. 

Sinteşti, 

208 

Codrule cu frunză rară, 
Cine te-u dâmbla la vară? 
Că bade a udjit*) cătană. 
Vine carte şi poruncă, 
Inapoi ear să se ducă, 
Pe drumul Aradului, 
Cătana "'mpăratului. 

Socolari, 

209 

Pe marginea Dunării 
Merg voinicii săracii, 
Cu păpucii tropotind, 
Cu armele zângănidd. 
Tropotind cu păpucii, 
Blăstămându-şi părinţii, 
De ce i-au făcut pe iei, 
Frumoşei şi voinicei. 
Ci părinţii nu-s de vină, 
Că şi iei destul suspină. 

Drinuva. 

210 

Bat-o focul, cătănie, 
Că-mi lăsă casa pustie, 

*) A udi (a udji). Udjese acasă-- rămân acasă.
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10. 

15. 

Şi gărduţul de nuele, 
Şi casa plină de jele. 

Meedica. 

211 

Cine-a făcut cătănia, 
Mânce-i casa sărăcia, 
Pe dânsul mânce-l orbia, 
Să umble din sat în sat, 

. Ca, şi cătana 'm Bănat, 
Drincva.. 

212 . 

Frunză verde sălcioară, 
Colo jos între izvoară, 
Trage-o cătană să moară 
Cu capul pe săbioară. 

„ Nime "n lume nu-l vedea, 
Numai dulce soru sa, 
Ea la dânsul că mergea, 
Lumina i-o aprindea 
Şi în mână i-o punea. 
lel din grai aşa-i grăca;: 
— Ţi-am spus, soră, că nu mor, 
în oborul fraţilor; 
Că maica m'a blăstăinai 
Să umblu din sat în sat, 
Fără pită, fără sare, 
Numai cu pușca 'n spinare. 
Şi tu, soră, Vezi că mor 
Cu amar şi cu mult dor 
La o furcă de fântână,
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Şi la cap fără perină, 
Şi dacă io voi muri, 
Popă oare cin' mi-o fi?... 
Puşc” odată peste groapă 
Ca, să, ştie lumea toată. 

213. 

Bate vântu Baxbura, *) 
Să se 'ntoarcă tabăra, 
Să mă, 'ntorc şi io cu ea, 
La mândra mea din Măidan, 
Nam mai văzut-o dun an. 

214. 

Bate vântu papura, 
Să se 'mtoarcă tabăra, 
Să se 'ntoarcă bun şi rău, 
Să vină şi badea meu. 
Decând badea, a plecat, 
Ceaţa, n casă s'a hăgat, 
Decând badea a, venit, 
Ceaţa, din cas a perit, 

*) Deal lângă Măidan. 

Forotic. 

Măidan. 

Marga.
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215 

„Zori, dragi-mi surori, 
Ce mi- aţi zăbovit, 
De nu aţi zorit 
Întrastă dimineaţă 

5. Ca ieri dimineaţă ?* 
Zorile se iveau 
Și aşa ziceau: 

„Noi ne-am zăbovit, 

De nu am zorit, 
10. Pân' sa, despărţit 

Suflet, dela trup, 
Maică dela, fii 
Şi dela, copii“. 

— „Zori, dragi-mi surori, 

3
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: 15. Ce mi-aţi zăbovit, 
i De nu aţi zorit 

Intr'astă, "dimineaţă, 

Ca ieri dimineaţă ?* 
„Noi ne-am zăbovit, 

20. De nu am zorit, 
Pân' sa despărţit 
Soţ de cătră, soț 
Şi de cătră toţi 
Şi dela vecini 

25. Şi dela străini.“ 

„Zori, dragi-mi surori, 
Ce mi-ai zăbovit, 
De-nu aţi zorit 
Întwastă dimineaţă 

30. Ca ieri dimineaţă?“ 

„Noi ne-am zăbovit, 
De nu am zorit, 
Până a plecat 
Sufletul curat 

35. Pe scară de ceară, 
Sus la "'mpărăţie 
La mese întinse 
La făclii aprinse 
La păhare pline, 

40. La loc de odină.“ 

Zorile se cântă ln minţi. Fârdea.
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216 
Lulu, lulu, lulu, lea, 
Vine maica de colea, 
Cu trei pui de rândunea: 
Unu mie, unu ţie, 
Unu fetei din cocie. 

Cântec de leagăn. Selbăgel. 

217 

Lulu, lulu, lulu, lea, 
Vine moșul de colea, 
Cu trei pene de cocoș, 
O găină afumată, 

. Şi o cieară pipărată. 
Dă-le 'ncoace, moşule, 
Că ţi-oi păzi oile, 
Pe câmpul cu florile. 

Cântec de leagăn. Selbăgel. 

10. 

218. 

Bună ziua lui Ajun, 
Că-i mai bun a lui Crăciun, 
Că-i cu mei, cu purcei, ș 
Cu copiii după, iei, 

Buni Sărsărăi! 
Dă-ne-alune. 
Că-s mai bune, 
Dă-ne nuci, 
Că-s mai dulci, 
Dă-ne poame, 
Că, ni-i foame, 

Că sântem Piţărăi !
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15. 

20. 

25. 

Să trăești gazdă cu sănătate, 
Să ne umpli traista cu bucate, 
Să trăească găzdăriţa, 
Să ne umple căpiţa, . 
Să ne dea câte-o prescură, 
Să ne ştergem pe la gură. 
Vă poftim din nărav vechi 
Butea plină de curechi, 
Și un vas de vinars, 
Să, lunice pe grumaz! 
Câte cuie sânt pe casă 
Atâţia galbeni pe masă! 
Şi voi să vă veseliţi, 
Şi pe noi să ne poftiţi. 

Recitate de Piţărăii din Caransebeș. Copiii umblă în cete, în 24 Dec. noaptea între 2 şi b oare pe la ferestrilă românilor şi recitează versurile de mai sus 

10. 

219 

Bună ziua. lui Ajun, 
Că-i mai bun a lui Crăciun, 
Că-i cu mei, cu purcei, 
Cur' copiii după iei, 

Buni Sărsărăi! 
Poame, poame, 
Că ni-i foame; 
Nuci, nuci, 
Că-s mai dulci, 
Şi alune, 
Că-s mai bune; 
Criţari, criţari
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Că-s mai tari; 
. Groşiţe, groşite, 

15. Că-s mai pestrițe; 
Tulţi, tulți 
Că-s mai mulți; 
Lei, lei, 
Că-s mai grei, 

| „90. Buni Sărsărăi! 
Scorboleşte, scorboleşte, “ 
Caută punga şi plăteşte, 
Că, dacă ni-i plăţi, 
Noi t-om mulţămi. 

25. răcească, gazda, cu găzdărița 
Să ne umple căpita, 
C un acov de vin, 

| Şi cu unu de răchie, 
30. Să ne fie de veselie! 

1, Variantă. 

220 - 

Buchineasa valea! 
Bună ziua lui Ajun, 

T
e
 
c
i
p
 

5. Cure baba după iei. 

Să mă duc la altu! 
Când sânt alungaţi : 

Bureţi, 
Pe păreţi ! ! 
Şel. 

A 2. Variantă. 

T
D
 

Să ne fie inima deplin, 

Că-i mai bun” a lui Crăciun, 
Că-i cu mei, cu purcei, 

Dă-mi colacu şi cârnatu, 

Iaz. 

Meedică.
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220 

Lună, lună nouă, 
Taie pita 'n două, 
Ş'o unge cu ouă, 
Şi ne dă şi nouă, 

Recitat de copii când văd lună nouă. Rudăria. 

220 

Ciurilă, 
Burilă, 
Scoate-mi apa din urechi, 

Că ti-oi da un ban, 
5. Să-ţi cumperi curechi. 
Copiii de „Bufoeni! sau „Ţărani“ (—din Țară) de pe la 

Bocşa, dacă la scăldat le-a întrat apă în urechi, ies la țărmure și 
sar într'un picior ţinând urechea răzimată, pa o mână şi recitează 
vorbele de mai sus. Scrise de dl Adrian Diaconu din Bocșa. 

223. 

Melci, melci, 
Codobelei, 

Scoate coarne boureşti, 
Şi te du la Dunăre 

5. Şi bea apă tulbure. 
Caransebeş. 

224 

Piţiguie, gafe, 
Ce ai în copafie? : 
Făina puilor. 

_Unde-s puii?
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5. 

10. 

15. 

Sus pe creangă, 
Unde-i creanga. ? 
O ars-o focul. 
Unde-i focul? 
L-a stâns ploaea. 
Unde-i ploaea ? 
A beut-o boul. 
Unde-i boul? 
L-a mâncat lupul. 
Unde-i lupul? 
L-a pușcat Matei 
Cu puşcă de tei. 

Selbăgel. — Copiii stau în cere și se prind cu două degete 
de dosul mânii și, mişcând şirul de mâni pe tact în sus şi în jos 
rostesc cu toţii versurile acestea. 

10. 

225 

Piţi, piţigae, 
Ce ai în copae? 
Un picior de oae. - 
Unde-l duci? 

. La puiţii maichii. 
Unde-s puii? 
În vârf de joardă? 
Unde-i joarda? 
A ars-o focul. 
Unde-i focul? 
L-a stins p.vaea. 
Unde-i ploaea ? 
A beut-o boii. 
Unde-s boii?
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15. L-a mâncat lupii. 
Unde-s lupii? 
l-a puşcat Matei 
Cu puşca de clei. 

Variantă la cel precedent. Rudăria. 

226 

Una mână 
Codomână, 
Trei arame 
Cătărame, 

5. Şun pui 
Porumbui, 
Porumbiţa, 
legreşiţa, 
Marcu 

10. Ţarcu, 
Popa Bistriacu, 
Bâz Ja. dracu ! 

Copiii îş pun câte o mână pe pământ roată. 
Unul din iei recitează versurile şi la fiecare vers atinge 
cu degetul dela mâna liberă mânile aşezate roată, una 
după alta. Acela, pe-a cărui mână se sfârşeşte ultimul 
vers, se duce „în câmp“. Cei rămaşi acasă urmează re- 
citativul, până, când ies şi iei „în câmp“, afară de unul, 
la care nu sa, sfârșit și care rămâne „acasă“. Acesta, 
trebue să aducă pe toţi cei „din câmp“ în cârcă „acasă“, 
după următorul dialog: 

Cel de acasă: — Hoi popa? 
Cel din câmp: — Hoi dragă, 
Cel de acasă: — Pe ce 7rei să vii, pe aisănban ori pe cal domnesc?
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Cel din câmp: — Pe cârpă de mătasă. Ori: — 
Pe eapă şchioapă ș. a. 

. După cum ie răspunsul, aşa are să-l poarte în 
spate. 

- Selbăgez, 

297 

Una mână, 
Codomână. 
Treerică, 
Picirică, 

5. Amorele, 
Praporele, 
Cotcozia, 
Vesalia, 
Angai, 

10. Pangai, 
Rupi-te, 
Du-te ! 

| Variantă la cel de sus. Selbăge, 

'228 

Un cioroi, 
Zice 'n cimpoi, 
Două cioră, 
Duc la moară, 

5. Găina, 
Cerne făina, 
Cocoşu | 
Mătură coşu, 
Rața 

10. Mătură casa, 
8*
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Răţoiul, 
_ Duce gunoiul. 

Copiii numesc recitativul acesta „De-a moara.“ 
Sălbăgel. 

229 

Uăimi, 
Duiimi, 

Pipiş, 
Cocoş, 

5. Şatrun 
Patru, 
Pirun 
Pic! * 

Ia Lugoş. 

Jocul poartă numirea „Ajumită“, „Pitulicea&, 
ori „De-a prinsele“. Copiii fac cerc; unul recitând vor- 
bele, arată pe rând cătră toţi.. Acela, pe care cade „pic“ 
are să, „ajoame“. (În alte locuri recitativul se repe- 
tează, pănă ce rămâne unul singur, la care nu s'au 
potrivit ultimele vorbe, şi care „ajoame“), Ceialalţi se 
ascund, şi când unul strigă „act!“ cel ce ajoame“ 
porneşte să-i caute, Dacă îi zăreşte, încep să fugă cătră 
locul de „ajumire“. Când ajung acolo scuipă, şi au 
scăpat. Ear dacă prinde pe vvunul, acesta, va, „ajumi.“ 

230 

Una lena . 
Da, grădina, 

Da. pila pilanța 
Trimete la dranța 

Ronci 
Sponci
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Pân' la casa lui Civic, 
Civiroc, 
Civipoc, 

Spic, pasere 'n câmp, 
1. Variantă, . Laegoj. 

231 

Unu mifii, 
Şi doi spitiii, 
Strugurugu, 
Picirugu, 
Cinstău, 
Răstău, 
Una moaga, 
Toboşanca, 
Trandafira, 
Cicoşata, 

_ Rupi-te, 
Du-mi-te! 
Opot, 
Copot, 
Spiţelac, 

Siminie, pasere 'n câmp! 
A-2. Variantă. Vrăniuţ. 

232 

. Trutrutru, şerbuțule, 
Scutură-ți corniţele, 
Ca mioara biţele, 
“Ca popa cotrinţele. 

5. Dă-ţi pe gheaţă 
De te 'nvaţă,
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Dă-ţi pe moară 
i De te 'nsoară, 

Şi ia fata lui Mioară 
10. Cu cotrința roşioară, 

Cu cocia Radului, 
Cu caii impăratul 

A 3. Variantă, | Vrăninţ, 

233 

Uiii, duâii, 
Triâii, pătriăii, 
Ţâncăr, vâncăr, 
Valo, vasco, 

5. Tudor, loghenii. 
A 4. Variantă. - Rudăria, 

234. 
Ofiii, dohii, 
Trefii, paiiii, 
Gingăş, mingăş, 
Jocot, clopot, 

5. Ţanc! 
A 5. Variantă, | Rudărta. 

. 235 

Una, duna, 
Tava, roca, 

Poca, liga, ti cioca, 
A 6. Variantă. 

Rudătta, 

"236 

Ună lică, şodă: lică,. 
Şodocana, 'corobana, 

| Şungul, mungul: .
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i Şalea, palea, 
5, Veselie spre chindie, 

Ţanc! 
A 7. Variantă. ' * Rudăria, 

231 

Ana, pana, 
, Chivera, cătana, 

7 Scoate puii toamna, 
- Şi-i aduce la vălău, 

5. Şi-i adapă cu comnău. 
A 8. Variantă. „Rudăria. 

” 238 

Unu, doi, trei, patru, cinci 
Şase, şapte, opt, nouă, zece 

Sun berbece, 
Şo lăptucă 
Să se ducă | | 
Pe-un fir de mătasă, 
Cioc în casă, 
Cioc în masă. 

A 9. Variantă. - Rudăria. 

239 

Una mană, doda mana, 
| Tri arama, cătărarma, 

Marcu, Tareu, 
Popiiii, pistarcu. 

„ Rudăria, ! A 10. Variantă. 

240 

Ufii, mifii. 
Doi piâii,



120 CANTECE BĂNĂŢENE 
  

Tricoli pe tine, 
Cinstău, răstău, 

5. Oamăna, doamăna . 
* Tramdafira, cicoșa. 

A 1. Variantă. Rudăria. 

241 

Țâţ, capră cu mărgele, 
Că-s mai multe ghiocele, 
Ronciș, poncis, 
După casa lu Civiş. 

A 12. Variantă, Rudăria. 

242 

Zalii, palii, 
Pimpoş, cocoş, 
Şatra, patra, 
Pirom, pic, 

5. Şun popic, 
Vânt, pasere în câmp! 

A 13. Variantă, Rudăria. 

243 

Tai pitenţi, cotojenţi, 
Cotoji, cotonoji, 
Dodoleanţa, sfeaţa, 
Merlea, sperlea, 

5. Uşuşu, buşuşu, 
„_Raita, mamişti. 
Covăsala ni, 
Taclisa, paclisa 
Mai vârtos vecinul nos 

10. Decât tata vost,
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Ciocane, bujigane, 
Dandure, buf! 

„De-a baba oarba“ şi a 14. Variantă. 

244 

(Tatăl nostru ţigănesc) 

O dada, amaruta, 
Sant, sant, andoidelu, 
Sfințional, parhional, 
Hafghional, toharu. 

5. No ipe ipu amaru, 
Amara, iandelu, 
lorarighes deliman, 
Ganghe. bestizar. 
Bestizar sarmatuzar, 

10. Greşial menga, 
Amarenga, 
Ande navuli, 
Madander. 

245 

Măi 'igane, burtucane, 
Ce-ai mâncat pe tată-tău? 
Nesărat, nepipărcat, : 
Co lingură de păsat, 

5. Și cu una de săcară, 
Să-ţi fie gura amară, 
Mai bine c'una de linte, . 
Să-ţi fie gura fierbinte, 

Rudăria. 

Rudăria.
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e Şi cu una de: măcriş 
10. Să-ţi fie gura costiş. 

Versuri adresate Ţigariilor în batjocură. Rudăria, | 

„i 246 

Tatăi nostru ţigănesc, 
Ca un miel, ca un purcel, 
Ca un şută iepurel, 
Dă-ne nouă bogăţie, 

5. Bată-mi-te 'mpărăţie, 
Cu ciocane, buzdugane 

"Put! . 
Ca mai sus. Rudăria. 

247 

Da turchina, da surchina, 
Da drughina, da cobila, 
Da sarcina, burueana, - . 
Da, cocâlțu, parnavel, 

5. Da oasele lui Butel, 
Da roade ursul, 
Da cheamă vârtosul, * 
Da ciuric ciureaua, 
Da, ia-mi-t, prâzneaua. 

Ca mai sus. | „  Rudăria, 

: 248... 

Ocinaşca, taşca, - : 
Kikirez bucata, 
Că, verzele's gata, 
Baranghina, baranghina, 

5. Hau, hau, angliuş moree. 

Ca mai sus. ” - Rudăria.
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10. 

249 

Dodoloae, loae, 
Dă, Doamne, ploae, 
Ploiță curată, 
Pe rană vărsată,! 
Pe cea vale sacă 
Norii mi se lasă,. 
Ploaea mi se varsă, 
Să se facă, spicu 

Cât voinicu, 
Şi rodu. 
Până n. podu, 
Cucuruzele 
-Cât grădinele! 

Păpărugă, rugă, 
. Ean ieşi de ne udă. 
Cu olcuţă nouă, 
So umplem de rouă! 

Cântec de Păpărugă, mi l-a scris în Doloave A. Diaconu, 
dela o Țigancă. 

o
 

Păpărugă, rugă, 
'Ean ieşi:de ne udă, : 

“Peste toată gloata. * 
'Bumburel d'argint .... =: 

„950 

Cu găleata, leata,    
Vărsat pe pământ, 
Ploaie, Doamne, ploaie, 
Locuri să se moaie,
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Ploiţă curată 
10. Din ceriuri vărsată. 

Unde-i valea sacă 
Dapă să se facă, 
Unde-i valea lungă 
Mai mult să sajungă; 

15. Unde-o da cu plugu, 
Să. meargă ca untu, 
Unde-o da cu sapa, 
Să meargă ca dapa. 
Ploaie, Doamne, ploaie 

20. Locuri să se moaie; 
Cucuruzăle, . 
Cât grădinile, 
Orzu, 
Până 'n podu, 

25. Săcara, 
Cât scara, 
Grâv, 
Până 'n brâd. | 

L-am scris în Caransebeş dela o Tigancă, Pă- 
părugile sânt foarte răspândite în Bănat. Vara, 
pe vreme de secetă, fete ţigance de 9—11 ani „curate“, 
(uneori Ţigance însărcinate, ca să fie ploaea cu atât 
mai bogată), umblă pe la case, după ce desbrăcându-se 
de toate hainele şi-au “impodobit trupul cu frunze și 
crengi. Stăpâna casei le stropeşte ine cu apă, ear Pă- 
păruga zice versurile de mai sus. Pe urmă capătă ceva 

bani, ori. de mâncare. ,- -. ie 

(3 ae ga să | 

7 mag APIS n E 
Uli $ Sfârşit rasă 

Pair,  
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o Istorii Tiganilor de dE.Qaj (ay GG Lecca, ie titlul - a 

. A apărat: Sia ae Me 

Istoria Țiganilor sa 
da Octav G.. Lecca. IE i 

Un Voltiid ş. de- 116 pag. cu! “portretul ; au 
torului: „Numai 28, GE. (70. 'de.. bani). 
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“unei monogr afii foaa: te interesante supra acestui pnpor... 
» Fiind singura. în genul iei şi conținând. âmănunte foarte | a 
„curioase şi documentate, această carte are reală; valoare, 
ajutată de “un stil : clar şi o bună împărţire“. 

a Ea » Am Româmul“). - 

    

  

„Bsts un resumaât din cele mai onştiineioâse, 
_întăal ie acest fel în “ţara, noastră, şi în care istoria; 
acestui popăr "pribeag ȘI oropsit de toată himea; iâste- - 

„6xpusă cu: o metodă lesnicioasă, şi „lupă, isvoaie străine, ri 
îstorice' şi literare, dintre cele mai serioase. Studiul - aa 
„dlui Octav Lecca, sar putea. . împărți în două: istoria _; .. 
generală a ţiganiloi şi istoria lor în Româniâ, - 

„În această din urmă parte, ştidiată după scriitorii 
noștri si după documente, are câte-va pagini din cele -- 
mai. simţite: acolo undă. vorbeşte „despre lăutari, păstră- LT 
torii depreciaţi ai' poeziilor noastre populare, printre -.. - 
care autorul remprospătează amintitea celor "două ce- - 
lebre tipuri de lăutari ai vremurilor noastre din trebut: 
Barbu Lăutaru. şi Petrea Creţul Șolcan; Acestăia din. .;, 
urmă îi face şi biografia: Se mai ocupă autorul de - 
obiceiurile, datinile, talentele, literatură lor, în sfârşit... 
de tot ceea ce caracterisează-viaţa lor socială, Stilul . = 
din Istoria Țiganilor ieste aşor, „de multe -ori liric, 'şi - 

« - limba curat româgeaăeă “ („Epoca“). 
, =. 
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În acelaş senz “au publicat notițe: 4] 
„Revista Lit.“ „Foaea Popul.“ „Foaea pentru aa 

„toţi“, „Tribuna Poporului „Revista Orăştiei & 
ga şa. e a 
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„ Prostolache nu prea “ştie bine - româ- 
nește. Deunăzi întreabă pe unul la cafenea: 
-.. — Spune; nene, cum se zice: „dă-mi 
apă“, sau „adă-mi apă?“ | 
„___— Cred că pentru d-ta ar fi mai bine 

să zici aşa: „du-mă la apă“, răspunde ce-- lalalt. a . 
a ă 16 _ 

În şcoală s'a vorbit despre mere coapte şi despre culesul lor. 
„Învățătorul: Când je, bine să culegem merele ? mr = 

Un elev :-Câxid: 
Inv.: Şezi, măgarulăT” Spune tu, cela- 

lalt: Când ie bine să culegem merele? | 
Al 2-lea elev: Când nu-i acasă, tata! 
Înv.: Şi tu iești măgar. Celalalt! Fan spune... Dea 
Al 3-lea, elev: Cazia poruiceşte. nama, 

Iei 
In lecţia următoare. esa £ 
Inv.: De ce a muşcat Adam din mărul ce i l-a dat Eva? Ă __ FI.: Pentru că nu avea cuţit să-l taie. _ Înv: Nu așa. Cum a mâncat Alam mărul ? N 
EL.:: Ce coajă cu tot. - 
Inv.: Bine, bine; dar pentru ce l-a mâncat? 
EI.: Pentxu că iera copt. 

  

vie cânele în lanţ! 

  N


